Guió Assemblea Oberta PTAC dilluns 13/06/2016
INTRODUCCIÓ

10’ - GEMMA

Posar en context la situació actual
- roda de presentació i explicar com es desenvoluparà
l’assemblea.
- només 3 persones fent les guàrdies i 1 advocat, una
persona portant el facebook i fent seguiment de mails,
suport puntual d’alguns companys.
- breu explicació de com funcionem
EXPLICACIÓ I REPÀS DE LA FEINA FETA

10’ - NOEMÍ

Valoració de la feina feta des de 3 perspectives
- HABITATGE (2013 - 2014)
- Jorge i María (seguiment fins el 2015)
- Paco i Ma. José (Mayra) (seguiment)
- Titànic
- Llibertat
- LABORAL: la feina ha estat bàsicament d’assessorament i
ens hem quedat amb les ganes de fer accions al carrer per
visibilitzar la precarietat laboral i la resposta que podria tenir.
- Casos: botiga esportiva de la maquinsita, excompany
de feina d’un membre del PTAC, Forn de Gràcia, una
procuradora, Cecilia, comerç de Sant Andreu,
treballadora de la neteja, Incorpora, ETT, ICAMONCE, Correos,...
- Formació: Taller Dret Laboral com a eina de lluita (4
sessions dobles).
- ….
- TEIXIT SOCIAL ANDREUENC: hem organitzat xerrades i
actes en el context d’altres activitat del poble, com reforç
tant propi com del teixit de Sant Andreu.
- Recollida de signatures ILP
- Participació en la Festa Major
- Participació en les Festes de Primavera
- Sant Andreu Anticapitalista 2015 i 2016: 1 de Maig,
Movista.
- Stop Mare Mortum
- Difusió, suport i participació a les accions de Stop
Pujades, conjuntament amb altres col·lectius.
RADIOGRAFIA DEL PTAC
-

-

Punts forts
- un dels espais vius del 15M
- hem estat ‘xiclet’ per a Sant Andreu Anticapitalista
- molta empenta (motor al Correscales)
- compromís i regularitat (guàrdies setmanals de dues
hores, reunions de coordinació, etc.)
Punts dèbils
- només 3 persones i 1 advocat (pérdua de gent)
- incapacitat de volums mitjans de feina
- no hem fet campanyes pròpies

25’ - MaJOSÉ

-

- difusió del PTAC al carrer
Altres
- canvi d’espai (Gordi → Harmonia): desconnexió del
barri??
- discussió latent sobre l’enfocament de la nostra
acció: social (gent del carrer) i/o polític (activista)?

SITUACIÓ ACTUAL

60’ - ROGER

Som només 3 persones presencialment, no arribem als mínims i no
té sentit seguir així.
Ens plantegem 3 possibles escenaris:
Punt i seguit = sumar més gent en el model actual.
Punt i final = tancar la paradeta, no volem fer-ho sense
intentar-ho o compartir-ho.
Punt i a part = un PTAC diferent. Com, amb qui i per a què?
Per això som aquí. Oferim traspassar l’experiència i les
eines a qui volgui continuar.
TORN OBERT aniria bé que les intervencions mirin de seguir
aquest esquema (sense contestar punt per punt):
- Què t’ha agradat i què no del PTAC com ha existit fins ara?
- Què n’esperes o n’esperaries? (a nivell d’acció, de feina, de
funcionament, de proximitat, etc.)
- Voldries que continués? Com?
- Tu hi estaries disposada a implicar-t’hi? En quina mesura?
CONCLUSIONS
Darreres paraules i decisió final.

15’ - TOTES

