
Ordre del dia:  
 
1. ODS Sta Coloma 
2. ODS Nou Barris 
3. PAH 
4. Funcionament Intern 
5. Fira d'Economia Solidària  
 
 
1. ODS Sta Coloma.  
Neix arran de la crisi, fa tres anys. Bàsicament ho porta un sol noi, el Pablo. S'ha 
centrat en assessorament laboral.  
PIL: Punt d'Informació Laboral. Per temes de habitatge, deriven a la PAH de Sta 
Coloma.  
Tenen una tarda setmanal (dimecres) a l'Ateneu Julia Romera.  
Generalment amb prèvia cita, per tant, hi ha un telèfon on es pot trucar per demanar 
cita.  
 
Sobre l'ass. laboral:  
Orientació bàsica + possibles dubtes  
Acomiadaments, nòmines,etc.  
Si el cas trascendeix hi ha suport d'advocats que cobren un preu més baix segons un 
conveni.  
 
Difusió a través de octavetes, cartell, web ( web del julia romera )  
 
Sobre el tema de oferir un servei tipus "oficina", no han acabat d'aconseguir que hi 
hagi un feedback o contraprestació amb les persones que venen a demanar ajuda. 
 
Últimament s'ha estancat molt ja que no venen persones a fer consultes laborals, ho 
relaciona amb:  
- crisi, hi ha més persones a l'atur, sense una feina 
- les que tenen feina, estan més vulnerables a la violació dels seus drets laborals per 
por a perdre la feina.  
 
Ens plantegem com cal redefinir un servei com és el PIL en la cojuntura actual. Per 
exemple:  
Fer xarxes de recerca de feina 
Promocionar la creació de cooperatives ( coop 57, CIC...)  
fer taller per apendre a llegir una nòmina 
etc.  
 
2. ODS Nou Barris. Còpio el que va enviar el Roger després de la reunió que va 
tenir amb la gent de 9Barris 
Fan assessorament laboral gratuït, perquè s´pn delegats sindicals, i en tenen 
experiència. 
La primera visita és assessorament laboral com a ODS. Si hi ha quelcom irregular, si 
els sobrepassa, etc., deriven la gent al Gabinet Loperena, amb qui tenen un conveni. 
No acompanyen la gent al Gabinet, però ho expliquen per telèfon. 
Ajuden en qüestions administratives, per exemple si inspecció treball. Redacten 
denúncies a inspecció de treball (Trav Gràcia) perquè ho registri. Sí que acompanyen. 
L'ODS és un bon lloc de treball conjunt, hi treballen delegats de diferents sindicats 
conjuntament. 
 
De moment, no fan mobilitzacions (per exemple, concentració davant d'algun centre de 
treball). Algun cop s'ha plantejat però al final no ha fet falta o la persona interessada ho 
ha declinat. 
L'ODS és els dijous de 19h a 21h. Hi són de 3 a 4 persones sempre, així poden 
compartir coneixements, informació, etc., i fer un millor assessorament. És un altre 
ambient, com de taula rodona.  



Reconeixen que la gent ve i marxa, però igualment es crea vincle. Alguna gent 
col·labora. Els sorprèn que no hi hagi medicació econòmica, trenquen esquemes. La 
gent també veu que tenen drets, com els han de fer servir... Han ajudat a crear 
comitès d'empresa. També han picat la cresta a gent del propi sindicat que no estava 
fent la feina dins l'empresa. 
Fan difusió cada cert temps (3 mesos). Es nota augment de gent (2-4 persones al dia). 
També tenen email i mòbil de targeta. Això ajuda a crear més vincle, q no sigui tant 
fred, i avancen info. 
Potser no han aconseguit que es faci el salt d'assistencial a organitzatiu, però tampoc 
no s'han sentit mai utilitzats. 
Contrapartida? Difícil. Fan omplir fitxa LOPD. 
Si els truquen per mòbil i és urgent, sí que avancen la reunió. Si no, li diuen a la gent 
que hi vaig dijous, però ja li diuen que porti documentació, etc. 
Comissió laboral 15m. Ho acaben d'engegar, fa més mobilització. 
 
Rebuda 
Expliquen l'experiència que es té. 
Diuen que no són advocats. 
Expliquen què són. 
Demanen que parlin. 
Demanen documentació. 
 
Habitatge 
Ho van començar a fer, però com que hi havia l'experiència de 500x20, és ara aquesta 
plataforma qui ho porta. L'ODS els envia gent. 
[no estic segur que això vagi aquí] Donen directrius: si no se'n surt des d'una òptica 
col·lectiva, es passa a una segona línia (particular). 
 
Advocat 
Al principi sí que el tenien, era acabat de llicenciar. 
 
Altres 
Que parlem amb PIL de Gràcia (Oleguer). 
Altres PILs: Sants, P9, Gràcia, Santaco. Compartir recursos. 
 
Volen que els avisem quan fem formació PAH. 
També vindrien a fer-nos formació a naltros sobre laboral, podem comptar amb el seu 
suport. 
 
3. PAH 
Ja no fan taller de formació. Quedem que anirem a la seva assemblea, el proper 
divendres 26 d'octubre.a les 18h al carrer Enamorats 105. 
 Els objectius de anar a la seva assemblea és:  
 - veure el seu funcionament in situ 
 - fer el contacte ( presentar la nostra proposta) 
 - dubtes/consultes  
 
El Roger ha escrit a la gent de la PAH per avisar que anirem a la seva assemblea i 
l'han respost això:  
 
Hola Roger, 
perfecte si veniu divendres. La reunió és a les 18h al carrer Enamorats 105.   
Ja veureu que les reunions dels divendres, on fem assessorament col·lectiu,  
van tan carregades que no us extranyi si no dona temps a parlar de com coordinar-nos 
concretament amb vosaltres. 
Ho intentarem, però si no es pot, també us podeu passar un altre dia; concretament els 
dimarts fem reunió de coordinació de la gent que estem més implicades en el dia a dia.  
Potser us podeu passar un dimarts després d'haver vist com va el divendres, i així ens 
comenteu dubtes i preguntes. 



D'altra banda, aquest dissabte a les 16h al mateix local fem una sessió de formació 
jurídica interna per pah's. 
És probable que vosaltres encara estigueu una mica "verds" i no podeu seguir tot el 
que expliquem, però igualment us pot interessar passar-vos per anar empapant-vos 
dels temes legals. Si veniu a això de dissabte, que no sigui més de 2 persones, perquè 
podem tenir problemes d'espai. 
apa, fins divendres, i molts ànims amb el projecte del Punt de Trobada 
Ada 
 
4. Funcionament Intern  
Veiem que és molt important començar a fer autoformació.  
Ens volem entrevistar amb altres ODSs i PILs  
 
Fan el contacte :  
 
Raval : Ferran Molero 
Poble Nou : Maria José 
Gràcia: Roger 
Sants: Roger  
 
Planifiquem fer una formació en àmbit laboral el dilluns 19 de Novembre, a les 18h a la 
Gordissima.  
 
Avisem a :  
 
Nou Barris ------ Roger  
Sta Coloma------ Marina  
Xavi Palos i Carlos tramuntana------------- Maria José 
COS (Jordi Joan) ---------- Roger  
La Gemma avisa a l'assemblea Indignats que hi haurà aquesta formació per si algú vol 
venir.  
 
Sobre el funcionament del PTAC, confirem que quan obrim, ho farem  al Cso La 
gordissima. Dilluns a les 18h. quedarem a les 17:45 per  adequar lespai i ser-hi 
puntuals.  
 
Ja tenim correu !!! : ptac.santandreu@gmail.com.  El googlegroups està en camí. 
 
5. Fira d'Economia Solidària de Catalunya  
 
Redactar un text de presentació en base al que va escriure el Roger fa temps.  
Podem fer cartells i octavetes presentant-nos, per portar a la Fesc i per penjar-ho al 
blog de l'Ass Indignada. (D'aquest punt no vaig apuntar res i ara no ho recordo. Em 
sap greu!) 
 
6. Propera reunió : 5 de novembre a les 18h a la gordi.  
 


