(PISSARRA 1)
VALORACIONS I PROPOSTES
:
Serien les valoracions de la trajectòria del PTAC, juntament amb propostes per millorarla.
Es dedueix que:
TANT POSITIU COM NEGATIU (és a dir, a millorar)
:
En general, tant les 
guàrdies
, com la 
diversitat
, coincideixen en ambdues columnes perquè han
tingut coses positives i alhora negatives.  A
la columna del “SÍ”, les guàrdies serien la “constància
i la presència”. 
Sobre la 
diversitat
, només es que el veure les coses de diferents maneres ens endarrereix i
alhora ens enriqueix.
Sobre les 
guàrdies
, ens cremen perquè quan no ve ningú, sentim con si perdéssim el temps. Tot i
que, aprofitem la guàrdia per fer altres coses del PTAC, ens crema haver de venir per no atendre
ningú. Alhora creiem que hem de serhi perquè això garantitza un recurs, una presència, per qui
vol passarse a fer una consulta, quan està desesperada, etc.
Si alguna de nosaltres no ve, la guàrdia queda molt coixa.
No estem fent el que ens agradaria, que és fer campanyes i no sabem si podria deure’s a les
guàrdies.
Enfront d’això ens suggereixen les següents P
ROPOSTES
, enllaçades amb les valoracions
anteriors, serien:
Alternatives a les guàrdies setmanals dels dilluns:
● “Permanències rotatives” (quinzenals).
● Bústies a diferents llocs (per a els dubtes).
● Mòbil de guàrdia.
● Dubtes, informació, via correu.
A la columna del “NO” (a canviar)
:
DIFUSIÓ 
al CARRER:
Valorem que potser no hem fet gaire difusió al carrer, el més probable és que fos per falta de força
(ara mateix només són efectives presencialment 3 persones), etc.
Ens 
PROPOSEN
les següents solucions:
●
●
●
●

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

● Fer servir altres col∙lectius per donar un cop de mà
:
Algunes de les persones que també participen a sant Andreu anticapitalista ens suggereixen fer
crides a aquest col∙lectius si som poques i necessitem un cop de mà amb la difusió.
● Fer entendre el concepte de suport mutu
:
Ens comenten que això ens podria ajudar a passar de “l’assistencialisme” (on ens limitem a
resoldre dubtes, etc…), a l’activisme, explicant la importància de organitzarnos col∙lectivament,
etc.
● Estar presents a través d’activitats, etc
.,
● Accions concretes
:
Aquestes dues últimes propostes sobre la difusió, es refereixen a que fer activitats (xerrades,
tallers, etc.) i sobretot accions concretes, són eines molt importants per donarnos difusió.
UBICACIÓ
:
Ens plantegem que potser el canvi d’
ubicació n
o ens ha beneficiat gaire, perquè hem perdut
visibilitat, ja que a la Gordi estàvem a peu de carrer. Igualment valorem que tant a la Gordi com a
l’Harmonia, no teníem, ni tenim, gaire intercanvi amb els col∙lectius o entitats de tots dos llocs.
Com a 
PROPOSTA
, sorgeixen un parell de suggeriments:
⍈
Lloc visible, peu de carrer: Ateneu Llibertari, La Cinètika.
Es veu la importància d’estar a peu de carrer, però expliquem que en el seu moment, vam
descartar l’Ateneu Llibertari per la mateixa raó que vam descartar el Casal Independentista.
Crèiem que ubicarnos en algun d’aquests locals podria fer que ens identifiquessin amb alguna
ideologia i algunes persones podrien allunyarse de nosaltres o no animarse a visitarnos, per
aquest motiu. Valorem el fet de mantenirnos ideològicament independents.
PROPOSTES en general
:
✔
Coordinació de tallers, etc., amb el G. Elissa.
✔
Suport de la COS.
✔
Augmentar la coordinació (+1), amb sindicats de barri…
✔
Trobada amb grups de suport.
⃝
Estendre la zona d’acció (
Districte
).
✔
Coordinació de tallers, etc., amb el G. Elissa
:
Un membre del grup ens fa aquest oferiment, en el sentit de coordinarnos per organitzarlos
conjuntament.
✔
Suport de la COS
:
Un membre de la COS, ens comenta que ells s’oferirien per donarnos suport en accions que
puguem organitzar o si necessitéssim assessorament, etc.
✔
Augmentar la coordinació (+1), amb sindicats de barri…/ 
✔
Trobada amb grups de suport
:
Podríem demanar opinió, ajuda o fer una trobada amb altres sindicats de barri o col∙lectius que fan
una tasca semblant, per coordinarnos i donarnos suport.
⃝
Estendre la zona d’acció (Districte)
:
Ens hem centrat molt en el poble per falta de mitjans i proximitat (no arribem més lluny) i es valora
poder estendre el radi d’acció dins del districte.

