
ACTA DE L’ASSEMBLEA DEL PTAC DE DILLUNS 8 DE JULIOL DE 2013 
 
1. PROPOSTA D’UNA COMPANYA DE L’ASSEMBLEA DE SANT ANDREU SOBRE SANITAT 
UNIVERSAL. 
2. POSSIBLE NOU CAS SOBRE HABITATGE. 
3. VISITA DE L’AVV DE SANT ANDREU DEL PALOMAR. 
 a) cas de la Maria (desnonament de la plaça de les palmeres) 
 
 
1. PROPOSTA D’UNA COMPANYA DE L’ASSEMBLEA DE SANT ANDREU SOBRE SANITAT 
UNIVERSAL. 
Una companya de l’assemblea de Sant Andreu, ve a proposar implicació del PTAC en la 
campanya de desobediència per la sanitat universal. Ens informa de dues 
convocatòries per formació sobre la campanya, una a l’espai la Fontana el dissabte 13 
de juliol a les 18h i l’altra jornada de formació – coordinació serà a Sant Martí, dissabte 
20 de juliol de 2013 a les 11’30h, en el metro de Sant Martí L2, sortida Cantabria. 
 
2. POSSIBLE NOU CAS SOBRE HABITATGE. 
Ha vingut una persona a explicar el seu cas d’habitatge. L’hem atès dues persones i 
l’hem demanat que ens enviï un mail amb la seva consulta i li demanarem als advocats 
que responguin, perquè avui no han pogut venir. Es tracta de una reokupació. 
 
3. VISITA DE L’AVV DE SANT ANDREU DEL PALOMAR. 
Ens ve a visitar l’AVV de veïns de Sant Andreu del Palomar, els hi agraïm la seva visita i 
els hi expliquem què és el que fem i que ens agradaria, dins el possible poder contar 
amb ells i al revés, que ells contessin amb nosaltres. Que per exemple si coneguessin 
d’algun cas afectat per algun dels temes que tractem al PTAC el derivessin, etc. 
També els hi expliquem algunes iniciatives que estan sorgint a l’assemblea com la 
campanya de les pensions o la de la renda garantida i els hi comentem que tindran 
notícies perquè els hi demanarem, també, el seu recolzament o fins i tot col·laboració, 
sempre que puguin i vulguin, és clar. 
 
Els hi preguntem pel cas de la Maria i ens expliquen que està esperant plaça definitiva 
a una residència. 
 
Parlem una estona sobre com està el tema del Casc Àntic i comentem, situacions de 
cases, com la que es va desnonar anant cap a l’estació de renfe que degut a estar 
deshabitades, el més probable és que acabin caient i és perdin, tenint el valor històric 
que tenen per Sant Andreu. Parlem de continuar col·laborant en aquest tema i fer el 
possible per no perdre més patrimoni històric a Sant Andreu. 
 
Comentem el fet de poder publicar coses a “De Cap a Peus” i ens donen el vist i plau, 
sempre i quan avisem amb temps, de més o menys un mes d’antelació.  
 
Tornem a donar les gràcies per la visita a estat molt satisfactòria :-D 


