
Acta Punt de Trobada d'Afectades per la Crisi 28/01/2013

1.- Mòbil
2.- Valoració formació PAHC Sabadell
3.- Properes formacions
4.- Blog / Comunicació / Correu
5.- No paguem
6.- Delegats sindicals
7.- Advocats

Assistència 9 persones

1.- Mòbil
En principi una companya té mòbil i targeta. La propera reunió ho confirmarà.

2.- Valoració formació PAHC Sabadell
Es valora positivament l'experiència i  l'assitència.  Es comenta que hem de fer exactament pel 
tema dels desnomanets (acompanyament de la persona a la PAH, seguiment, pressió, formació 
continuada...).

3.- Properes formacions i convocatòries
Confirmat: Dilluns 4 de febrer a les 19:30h formació laboral oberta (PIL Sants) a la Gordi.
Per confirmar: Dissabte 16 de febrer a les 11:00h formació laboral oberta (PIL Mataró + COS) a la 
Gordi + convocatòria a les 16:30h a plaça Orfila per anar la manifestació de la PAH.
Es  contactarà  amb  una  persona  de  la  FAVB  per  informació/formació  sobre  habitatge 
(principalment del tema de lloguers).

4.- Blog / Comunicació / Correu
Blog: es faran pestanyes dins de la del GT PTAC per Actes i per Formació
Comunicació:  per  publicar  o  comunicar-nos  amb  comunicació  farem  servir  l'adreça  de 
santandreucomunicacio+ptac@gmail.com
Per  donar-nos  a  coneixer  quan  comencem  es  valora  fer  un  cartell  amb  els  tema  dels 
desnonaments.
Correu: es consultarà si la mateixa persona continua o fem rotació.

5.- No paguem (31/1/2013)
Convocatòries:
7:30h Sant Andreu Pl. Orfila.
19:00h Fabra i Puig. Conjuntament amb Nou Barris.
Pendent de confirmar-se a l'assemblea indignada: 18h a Sant Andreu. 
Més informació a  http://nopaguem.wordpress.com/ (faran un cartell amb totes les convocatories 
per fer difusió digital)

6.- Delegats sindicals
Pendent concretar contactes amb TMB i el Fernando de l'assemblea.

7.- Advocats
Hi ha una advocada que és de Sant Andreu de la comissió jurídica de acambadabcn que està 
disposada a col·laborar.
Es contactarà amb l'ODS de Nou Barris pel conveni que tenen amb el Gabinet Loperena. 
També hi han possibilitats d'acord amb el Gabinet Arrels.
De moment es descarta el Col·lectiu Ronda.
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