
Acta Punt de Trobada d'Afectades per la Crisi 14/01/2013

1.- Formacions
2.- Informacions PAH
3.- PIL Mataró
4.- Difusió (cartell SOC , telèfon)
5.- Conveni gabinet advocades
6.- Delegats sindicals
7.- Funcionament intern
8.- Altres

Assistència
6 persones

1.- Formacions

1.1 Formació internet.
Es valora molt positivament. Però cal anar practicant per veure què hem après i què no. Es proposa que la gent practiqui 
penjant les actes del PTAC en una subpàgina del blog de l'Assemblea (és a dir, dins la pàgina del PTAC). Practicaran  
penjant-ne la Gemma L., el Ferran i la Ma. José. Si tenen dubtes o per saber si ho han fet bé, li preguntaran a la Gemma  
dlH [hem oblidat dir-te això quan has vingut... ;) ]

1.2 Formació PIL Santa Coloma
S'explica la impossibilitat del Pablo per venir els dilluns. Es comenta que va ser una llàstima no poder-la fer perquè van 
venir dues persones amb qui no havíem tingut contacte abans. Es vol mirar de recuperar aquesta formació un dia que li 
vagi bé al  Pablo. El Roger parlarà amb la Marina per veure quin dia i  hora li  aniria bé fer-ho. Es considera millor  
dimecres.

Es vol mirar també de parlar amb el Jordi Juan de la COS per veure si pot venir algun dia. Entre setmana hauria de ser a  
partir de les 20h. Ho podríem fer en cap de setmana, però preferiem per apostar per algun dia entre setmana a partir de les  
20h. O dilluns o dimecres. Ho mira el Roger. Dilluns vinent ho acabem de lligar amb la info que tinguem.

1.3 Formació dilluns 21G
Un dels de la PAHC de Sabadell no pot arribar abans de les 18:30h. L'altre no pot fins després de les 21h que és quan surt  
de treballar. Es mirarà que en vinguin un de sol o, si pot, amb un altre membre. Quedarem mitja hora abans per muntar-ho  
tot, l'hora d'inici serà entre les 18:30h i les 19h (no més tard). El Roger farà el cartell i l'enviarà. La Llum i la Gemma L en 
faran còpies per deixar a locals.

[Afegeixo info actualitzada de després de l'assemblea] Vindrà un d'ells segur i mirarà que vingui una segona persona.  
Hora d'inici: 18:30h. Quedem 18h a la Gordi.

2.- Informacions PAH
La Gemma L. i la Llum expliquen diferents informacions.
La PAH ens segueix insistint que hi anem els divendres, per veure-ho i aprendre'n.
Ens han suggerit llegit  Vides hipotecades (aquí, descarregable). La Gemma L el porta imprès i comenta que un capítol 
molt important per a naltros seria el 3, “Aspectes legals. Consells i recursos”.
Es comenta que existeix una PAH al Poble Sec amb qui ens han suggerit de contactar. La Gemma L en passarà més info.
Es diu que hi ha la Montse de la FAVB que domina tema hipoteques i lloguer. Contactar-hi?
Qui parla amb el Matías?

Des de la PAH s'està assenyalant a Catalunya Caixa com una de les que més desnona tot i haver rebut molts diners.  
S'inventen traves. Van fer-hi acció en contra dijous passat (info) i sembla que hi tornaran. Cal estar atentes.
Fa poc hi havia un desnonament a Ciutat Meridiana que es va suspendre abans que es fes. La convocatòria es va mantenir  
i es va anar a la seu de CX.

Sembla ser que en breu rebrem informacions de mobilitzacions contra Bankia.

3.- PIL Mataró
Es proposa contactar amb una persona que porta un PIL a Mataró gairebé exclusivament per emai i telèfon. Té molta 
experiència sindical. El Roger hi parlarà per veure si el podem fer venir per formació.
També mirarà de parlar amb la gent de Sants i del Col·lectiu Ronda altre cop.
Es comenta que, a tots dos, els pregunti si tenen fitxes de casos concrets per poder-les conservar com a formació, etc.

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/publicaciones-pah/el-llibre-vides-hipotecades-de-la-bombolla-immobiliaria-al-dret-a-lhabitatge-disponible-a-la-xarxa/
http://pahbarcelona.org/2013/01/09/las-pahs-catalanas-reemprenen-acciones-contra-cx-catalunya-banc/


4.- Difusió (cartell SOC , telèfon)
Es diu que, quan fem difusió amb cartell de l'inici del PTAC, en pengem sobretot al SOC (entre altres llocs).
Es comenta proposta d'entrar en plan festiu a dins el SOC però hi ha qui no ho veu. En tot cas es parlaria més endavant.

Es pregunta si volem tenir un telèfon. S'hi està d'acord. Cal aconseguir-lo i es decideix fer-ho per mitjans propis del PTAC 
i no de l'assemblea. Com es farà? 1, a l'assembla (i a través d'altres vies) es preguntarà si algú té un aparell sobrant. 2, la  
gent mirarà preus de tarifes amb targeta i es comprarà la més econòmica. 
Com es pagarà la targeta i el consum? S'han de portar propostes, de moment surtn les clàssiques: alguna cafeta, bons 
d'ajut (per vendre a la calçotada de l'Harmonia, per exemple), etc. Cal portar-ne pel proper dia.

5.- Conveni gabinet advocades
Es pregunta si volem tenir un conveni amb un gabinet d'advocades, com tenen a l'ODS de Nou Barris, per derivar-hi la 
gent després de la primera visita. S'hi està d'acord.
La Gemma dlH mirarà l'advocada de l'AVV i una altra. La Gemma L mirarà la Màquia. La Llum mirarà un bufet de la  
Trinitat. El Roger mirarà Arrels, Ronda i Loperena (el de l'ODS de Nou Barris).

6.- Delegats sindicals
Es comenta que seria clau comptar amb delegades sindicals dins el PTAC per col·laborar activament. Mínim 2, perquè  
s'ho poguessin turnar i venir cada 15 dies, però quantes més millor. Cal buscar-ne!
La Ma. José parlarà amb el Carlos de Nord per veure si ell al final s'anima o coneix d'algú. El Roger parlarà amb el 
Mercader per veure si algú de TMB s'apunta.

7.- Funcionament intern

7.1 Clau de la Gordi
Ja la tenim! La primera és gratuïta, si la perdem caldrà pagar-la. Ens la deixen només per obrir per les nostres reunions i 
activitats. Ens demanen compromís en aquest sentit, i ho fem. La gestió serà rotativa. Aquesta setmana se la queda el  
Roger.

7.2 Correu electrònic
Cal revisió diària. La gestió serà rotativa. Aquesta setmana ho fa la Ma. José. El Roger enviarà email i contrassenya per la  
llista.

7.3 Calçotada
S'explica el que volem per fer arribar a l'Harmonia via Gemma dlH. Només volem el micro 2 minuts per explicar el PTAC 
i quan comencem (en principi el dilluns 4, dos dies després de la calçotada, però està per confirmar en funció del que  
decidim sobre què volem ser i fer i quin grau de formació tenir per començar). Serà abans del quinto. També voldrem 
repartir fulls volants a tothom. I si podem, taula informativa abans de dinar. La Gemma dlH ho trasllada i ens en retorna la 
resposta.

7.4 Protocol
Es recupera una proposta dels inicis del PTAC: fer un protocol que serveixi tant per la gent que vingui com per la gent  
que hi som. Uns mínims punts de què fem i què no fem, qui som i qui no som, etc., el tema de la protecció de dades 
segons la LOPD, ... Que tothom porti idees i propostes.

8.- Altres
S'informa de l'èxit del NoPaguem del dimecres passat i que n'hi ha un altre de convocat per dimecres 16 a les 20h.
La Gemma dlH comenta que encara no sap fins a quin punt podrà fer feina molt activa dins el PTAC però que sí que vol 
ser-hi per donar un cop de mà, fins on pugui, sobretot en temes comunicatius.
S'informa de la  manifestació  contra  els  desallotjaments  racistes que va  tenir  lloc  dissabte  passat.  Hi  ha  hagut  gent 
detinguda i traslladada als CIEs.
Cal portar una caixa o quelcom similar per guardar els documents i material que tinguem al buc (p.ex., ara hi tenim el  
llibre Vides hipotecades i l'Estatut dels treballadors).

Ens tornem a trobar dilluns 21 a les 18h a la Gordi. L'activitat amb PAHC Sabadell comença a les 18:30h.

Coses a portar a l'Assemblea de dimarts 15:
– demanar si algú té un telèfon mòbil
– informar de l'activitat del dia 21 i comentar que se'n vol fer difusió via twitter, blog, etc.

http://tanquemelscies.blogspot.com.es/2013/01/12h-manifestacio-contra-els.html
http://nopaguem.wordpress.com/2013/01/10/nopaguem-obres-les-portes-durant-una-hora-al-vestibul-de-placa-catalunya/
http://nopaguem.wordpress.com/2013/01/14/dimecres-16-de-gener-tornem-a-dir-nopaguem/

