
ASSEMBLEA PTAC DILLUNS 17-12-12 

  
Assistim: Marina, MªCinta, Roger, MªJosé i Gemma 
  
Tractem 3 punts: 
 
1. Informació Comissió de Comunicació: 

La Mª José ens informa que la comissió de comunicació de l’assemblea de sant 
Andreu Indignat ja no està operativa. Tres de les quatre persones que en formaven 
part activa han decidit deixar-ho i la quarta ara mateix no pot participar degut a 
problemes familiars. 
La conseqüència pràctica i immediata de cara a la comissió de PTAC és que haurem 
de ser nosaltres mateixes les qui ens encarreguem de la tasca de comunicació del 
grup de PTAC. (En aquest punt recordem que de tant en tant hauríem de mirar el 
correu gmail del nostre grup ptac.santandreu@gmail.com). 
Obrim un petit debat entorn a aquest tema i en resum manifestem que és una llàstima 
que la única comissió que existeix des del inici de l’assemblea de Sant Andreu, es 
dissolgui tot d’una. Valorem també que aquest fet va molt lligat a l’estat actual en el 
qual ens trobem l’assemblea: poca assistència, poca participació, manca d’acció, molts 
retrets poc constructius,... 
Reflexionem sobre com podem canviar el funcionament per continuar endavant. 
 
2. PAH:  
Comentem el resum que vaig enviar de l’assemblea de la PAH. Falten informacions ja 
que vam marxar a mitja assemblea. Caldria que tornéssim algun altre divendres per 
tenir més informació. També veiem que seria positiu accedir cadascuna de nosaltres al 
web de la PAH i llegir-ne la informació i la que calgui descarregar-la i imprimir-la per 
tenir-la a ma quan comencem com a “oficina”. 
Demà dimarts hem quedat amb l’Ada que assistirem a la reunió que fan a les 18:30 
per assessorar-nos com a grup. Assistirem la Marina, potser en Ferran i jo (arribaré 
més tard). 
  
3. Autoformació: valoració de la formació rebuda el dilluns 3 de Desembre i com 

continuem: 

Valorem molt positivament el taller de formació tot i que veiem que ens cal donar-li 
canya abans d’obrir. 
Ens plantegem una formació continuada durant els mesos de Gener i Febrer i aprofitar 
el dia de la calçotada de l’Harmonia (dissabte 2 de Març) per mirar de fer la 
presentació pública del grup, convocant a la gent pel següent dilluns 4 de Març 
(hauríem de parlar més endavant amb l'Harmonia per poder disposar d’algun espai 
aquell dia). 
Intentarem seguir el següent calendari dels nostres dilluns (en Roger parlarà amb les 
persones que ens faran la formació): 
  

•7 de Gener: propera reunió del grup.  
A les 18:30 taller de comunicació per aprendre a penjar coses al blog.      Ens 
farà la formació la Gemma de  las Heras. 
A les 19:30 taller tema laboral. Ens farà la formació en Pablo de Santa Coloma. 
 
•21 de Gener: formació tema laboral i habitatge amb la gent de la PAHC de 
Sabadell. 
 
•4 de Febrer: formació tema laboral amb una persona del col•lectiu Ronda o bé 
de Sants. 
 
•18 de Febrer: de moment no programem res per si hi ha alguna impossibilitat a 
les altres dates. Si tot anés bé, faríem reunió de preparació de difusió i 
funcionament. 
 
•4 de Març: primer dia que obrim al barri (poble). 


