(PISSARRA 2)
CONCLUSIONS
:
Relacionat amb la primera pissarra i per tant, la primera part de l’assemblea de valoracions i
propostes, vam anotar de manera esquemàtica les següents conclusions:
●
●
●
●
●
●
●

GUÀRDIES → PIL
UBICACIÓ
COORDINACIÓ
FORMACIÓ  FORMULARIS
ACCIONS
MILLORAR I AFINAR la DIFUSIÓ: CARRER, 2.0.
INTERCANVI / TREBALL EN GRUP AMB PIL’S

ESTIU TREBALLEM PROPOSTA
● INICI SETEMBRE: ASSEMBLEA OBERTA DE REFORMULACIÓ DEFINITIVA.
A continuació, tractarem de relacionar la pissarra 1 amb l’esquema de les conclusions:
GUÀRDIES → PIL
:
Potser no calen tres persones a les GUÀRDIES, potser només una i actuar
més com a PIL (
P
unt d’
I
nformació L

aboral)
En base això, en la primera part de l’assemblea, es van donar les següents idees, que responen
a la tasca informativa i de resolució de dubtes, la qual estem duent a terme a les guàrdies:
●
●
●
●

“Permanències rotatives” (quinzenals): Espaiar les guàrdies per no patir tant
desgast a nivell personal, va ser una de les idees que es van plantejar.
Bústies a diferents llocs (per a els dubtes).
Mòbil de guàrdia: teníem un però no ens va resultar pràctic, tot i que es pot tornar
a valorar.
Atendre els dubtes, i facilitar la informació, via correu.

Igualment, es dedueix que: trobem força important la tasca informativa i d’alguna manera
hauríem de trobar una solució per a això.
UBICACIÓ
:
Cal replantejarse la UBICACIÓ, valorant molt estar en un lloc accessible i a peu de
carrer, que alhora no ens identifiqui amb una ideologia concreta.
Per això, es dedueix segons el que vam comentar i pel que es reflexa a la pissarra 1, que
podríem fer un plantejament entre, continuar a l’Harmonia o traslladarnos, potser, a la Cinètika.
COORDINACIÓ
:
Hem de millorar la COORDINACIÓ amb altres agents del territori.
En relació a aquest tema anteriorment han sorgit les següents idees:

✔Coordinació de tallers, etc., amb el G. Elissa.
✔Suport de la COS.
✔Augmentar la coordinació (+1), amb sindicats de barri…
FORMACIÓ  FORMULARIS
:
Hem de millorar la nostra FORMACIÓ. Podem suplir les
mancances amb FORMULARIS que recullin la informació més important per a un cas.
ACCIONS
:
Cal sortir més al carrer, buscar més motius per ferhi ACCIONS i campanyes.
Aquest punt torna a sortir quan parlem de la difusió perquè entre totes considerem que és una
altra manera de fernos difusió i reflexa la nostra manera de fer, fins a on podem arribar a ser
efectives, més enllà de la facilitació d’informació, en la defensa dels drets laborals.
● Estendre la zona d’acció (Districte).
DIFUSIÓ
:
Hem de MILLORARLA I AFINARLA tant la difusió al CARRER, com la difusió 2.0.
I per tal de facilitar aquesta tasca, en la primera part de l’assemblea es va comentar el següent:
● Fer servir altres col∙lectius per donar un cop de mà,
● Fer entendre el concepte de suport mutu,
● Estar presents a través d’activitats, etc.,
● Accions concretes
● Estendre la zona d’acció (Districte).
Cal apostar per un major 
INTERCANVI i TREBALL EN GRUP AMB PIL’S
:
Aquest plantejament ve de la proposta en general que ens han fet en la primera part:
✔
Trobada amb grups de suport
: per agafar idees i veure com treballen, donarnos suport
mutu.
Es va comentar de consultar a altres col∙lectius que fan un treball semblant al que hem estat fent
des del PTAC, per poder intercanviar idees de cara a aquest nou replantejament, perquè potser
ens poden ajudar, i perquè també podem valorar amb ells, en cas de continuar i a més llarg
termini, dur a terme campanyes de manera conjunta, donarnos suport mutu en les diferents
accions, etc.

A l’estiu treballarem una proposta i a inicis de setembre farem una assemblea
oberta de reformulació definitiva.

