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Més que una nova constitució, un nou 
model de sobirania popular

Diferents moviments originats en el 15M clamen per acabar amb la constitució 
actual i estan tractant de generar un nou procés constituent. Alguns d’ells, acullen 
com a referència positiva la constitució de 1812. Davant de tot això és important 
assenyalar que qualsevol procés de lluita que vulgui fer caure l’actual constitució 
estatal-capitalista, ha de tenir en compte que la qüestió a resoldre no és només de 
contingut sinó d’estratègia. No es tracta de delegar la sobirania popular a una carta 
magna que estigui per sobre de qualsevol procés assembleari, sinó de protegir la 
sobirania basada en les assemblees populars i, per tant, en un procés de participació 
popular al marge de l’Estat que va sortir reforçat tant en la constitució de 1812, com, 
posteriorment, en la de 1978. 

Cap a la contextualització de la situació
política, econòmica i social
En  les condicions actuals, quan tot el que 
ens envolta sembla insegur,  impredictible i, 
fins i tot, inquietant, i ara que moltes perso-
nes  pateixen estats d’ansietat quan pensen 
en el futur, cal reconèixer que ser  parcials, 
encara que d’entrada sigui el més adequat, 
resulta  insuficient.

Hem  de reflexionar sobre el conjunt per 
arribar a assolir una  comprensió de la si-
tuació el més exacta possible, ja que encara 
no la  tenim, i a partir d’aquí fixar una estra-
tègia i un pla d’actuació  realistes i alhora 
revolucionaris.

Per  començar, cal entendre que el llarg pe-
ríode, tan destructiu i fins i  tot terrible, de 
benestar i prosperitat que ha viscut Occi-
dent durant  les últimes dècades s’ha acabat. 
L’actual crisi econòmica és molt més  que 
una disfunció conjuntural de la vida econò-
mica, perquè ha estat  originada per moltes 
causes diferents, algunes determinants. No  
hi ha retorn possible al consum esbojarrat 
de fa anys, ni a  l’assistencialisme estatal 
des humanitzador a escala colossal. El 2008  
marca un abans i un després.

Ens endinsem en una època de crisi del 
sistema, de desarticulació social  creixent, 
d’interrogants sobre el futur cada dia més 
urgents, d’anuncis  de catàstrofe fins i tot 
als mitjans més moderats. Es comença a 
parlar,  per referir-se als fets actuals, de la 
crisi del segle xiv, aquell  misteriós esdeve-
niment històric que va matar entre un terç 
i la meitat  de la població europea en poc 
més de mig segle...

Occident retrocedeix davant les potències 
emergents, amb la Xina al capdavant.  Ja 
no hi pot competir en el terreny econòmic, 
ni tampoc en el  tecnològic.

Una  solució podria ser un nou repartiment 
del món per mitjans militars, en  una guer-
ra planetària més, que seria la quarta en un 
segle. I, efectivament, augmenta la milita-
rització, no només dels Estats Units   sinó 
de la Xina, l’Iran, el Japó, l’Índia, el Bra-
sil, Rússia, l’Aràbia Saudita, Austràlia… 
La UE pretén continuar en els seus llimbs  
particulars, dedicada a gaudir, cada dia més 
decadent i corrompuda. Però, ja no és pos-
sible. Menyspreada per les noves potènci-
es, ansioses de  botí, que anhelen les seves 
despulles, no podrà continuar com fins ara.

Les  grans guerres es comencen a planificar 
i a organitzar força abans de  ser declarades. 
Ara, som en aquesta fase. Una nova carre-
ra armamentista, com no se’n coneixia cap 
des de fa dècades, ha sotragat el planeta, 
sobretot a l’àrea del Pacífic, durant l’any 
2011, i és possible que el  2012 sigui encara 
pitjor. La base de l’enfrontament econòmic 
són EUA-Xina. Es busquen i fins i tot es 
construeixen nous aliats i, si cal, es promo-
uen “revolucions” de pega.

De  fet, fa temps que s’està preparant el 
nou escenari. Per exemple, amb la  incor-
poració el 1989 de les dones a l’exèrcit 
espanyol, on assoleixen llocs cada dia més 
rellevants. Això permetria, en cas de  mo-
bilització general, aportar fins a 800.000 re-

venjativa per una ració diària de porqueria.
Res no funciona bé, ningú no és com hauria 
de ser, ningú no està disposat a  batre’s pels 
ideals. No es pot confiar en ningú i ningú 
no assumeix responsabilitats. L’abúlia, la 
covardia i la irreflexió campen per tot arreu.  
Vivim com éssers sense esperit, mera suma 
d’apetències fisiològiques i  fluixesa aními-
ca. Els diners i l’ànsia de gaudir són les úni-
ques  motivacions. La llibertat no compta i 
l’Estat, de la mà de l’empresa  capitalista, 
ho domina tot. Ens trobem davant d’una 
gran crisi de la civilització i d’un immens 
declivi de la humanitat, a més a més d’una  
colossal davallada de la llibertat.

Aquesta situació no és nova, evidentment. 
Fa temps que Occident ha perdut la  cultura, 
no té valors, és tan sols una immensa mas-
sa descomposta que només vol pa i circ a 
costa del medi natural i del Tercer Món. Fa 
molt que vivim sense idees, sense convicci-
ons, sense ànima, com éssers  purament fi-
siològics. D’això, ens n’hem de sentir totes 
responsables, perquè a aquestes alçades ja 
no hi ha victimismes que valguin.

Salvar l’essència humana, que sembla que 
es perd sense remei, és el gran repte  del 
nostre temps. I això exigeix una revolució 
integral.

Ja  fa molt i molt de temps que Europa no 
coneix projectes de transformació  total su-

ficients de l’ordre establert, concebut com 
un tot. Un sistema  econòmic, un sistema 
polític, unes relacions interpersonals, una  
cosmovisió, un ímpetu ètic i un esforç per 
la veritat. Hem tingut  infinits plans i pre-
tensions per viure millor sota el sistema, 
sota el  capitalisme, havent sortit del ventre 
hiperfèrtil de la  socialdemocràcia. Això ja 
no s’aguanta. Ara ens cal pensar la totali-
tat, hem de ser holístics, perquè la realitat 
d’avui és així, és total. El que es podia 
disculpar fa només cinc anys, avui ja no 
es disculpa, perquè la situació ha fet un gir 
radical i hem entrat en un temps nou, més 
tens, més complex, més dur, més exigent, 
més ple d’angoixes, però,  sobretot, més ric 
en oportunitats de canvi integral.

Necessitem una comprensió exacta de la 
realitat actual, una estratègia i un pla d’ac-
ció per a l’etapa que estem encetant, que 
combini la construcció des de la base de 
noves estructures, de nous teixits socials 
i de noves relacions amb la participació 
conscient necessària, d’una o altra forma,  
dels grans problemes del nostre temps, dels 
quals ja ningú, encara que ho vulgui, no pot 
quedar-ne al marge. 

Si durant un parell d’anys fem  prou feina 
en aquesta direcció, podrem intervenir amb 
energia i poder de  transformació en les 
qüestions decisives que hi ha sobre la taula 
del segle xxi per la marxa de la història.

clutes femenines a  l’exèrcit, d’entre 18 i 50 
anys. Aquest és un factor decisiu, per causa 
de l’escarransida demografia peninsular i 
europea. Per això el govern del  PSOE va 
crear el Ministeri d’Igualtat, avui Subsecre-
taria d’Estat.

L’Estat policíac continua progressant, amb 
pretextos molt ben escollits:  “protegir” tal 
o tal altre sector, grup o gènere, sempre per  
proporcionar més “seguretat al ciutadà”, és 
clar. Però, la veritat és que  l’actual milita-
rització, així com el creixent desordre so-
cial, exigeixen un ordre policíac cada cop 
més perfecte.

També, és de gran interès la crisi política 
del règim parlamentari i partitocràtic. La le-
galitat de la Constitució espanyola de 1978 
crea un  rebuig creixent: d’aquí la urgència 
de propostes reformistes (es reforma  el que 
es vol reforçar), fins i tot pregonant l’ini-
ci d’un nou procés constituent. Ampliar la 
crisi d’aquest règim polític concret és molt 
important per exposar la veritat sobre què 
és el parlamentarisme, en  totes les seves 
formes, com a sistema polític dictatorial, 

antipopular i  no participatiu per essència.
El  2012 coincidirà, a més, amb els 200 
anys de la Constitució espanyola de Cadis, 
promulgada el 1812, l’inici del sistema 
polític actual. Rebutjar  la fastuositat del 
bicentenari, caríssim per a un país arruïnat, 
és  obligat.

Tanmateix, limitar-se a una anàlisi eco-
nòmica i política seria falsejar la realitat i 
encara perjudicaria més psicològicament la 
ciutadania  corrent. Per això, convé rebutjar 
l’economicisme i el politicisme. Si  mirem 
al voltant, observarem que tot s’està desin-
tegrant. Tot, no només  l’economia: les for-
mes naturals de convivència, les relacions 
entre les  persones, l’estima per la veritat, 
l’honradesa bàsica, la vida cultural, l’esta-
bilitat psíquica de l’individu, la qualitat i 
les habilitats de  la persona, el sistema de 
valors, l’ús del llenguatge, la cultura com 
a  autoconstrucció del ‘jo’ i fins i tot l’ésser 
humà com a entitat física, assetjat per una 
mala salut crònica i un nombre creixent de 
patologies.

Ens deien que Occident, Europa, gràcies 
al seu poder econòmic, potencial  tecnolò-
gic, educació de la massa, parlamentarisme 
(ells en diuen  “democràcia”) i Estat del 
benestar, quedava per sobre de qualsevol 
regressió fonamental. Ens han enganyat: 
ara resulta que no hi ha recursos, l’econo-
mia no és competitiva, Europa és motiu de 
befa a tot el  món i, a més, els atributs pro-
pis de la humanitat es perden. Les  societats 
abans opulentes, prenen ara l’aspecte d’una 
immensa granja on éssers amb aparença 
humana competeixen entre si amb fúria 

Salvar  l’essència humana, 
que sembla que es perd 
sense remei, és el 
gran repte  del nostre 
temps. I això exigeix una 
revolució integral.



15 de març de 2012         

www.n-1.cc
http://tomalaplaza.net
http://takethesquare.net
http://www.democraciarealya.es

http://www.15m.cc
http://rt15m.marsupi.org
http://bookcamping.cc

* Text basat en l’article “Balanç del 15M amb mires a 
l’emancipació” (Blai Dalmau, 2012), 
disponible a www.democraciainclusiva.org.
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15M
De l’autoorganització a les places cap a la 
construcció d’una nova sobirania popular

Obtindrem el 
resultat més 
positiu de la 
mobilització 
del 15M si 
aconseguim 
que passi a 
formar part 
d’un procés 
d’aprenentatge 
col·lectiu que 
ens condueixi 
a un nou 
estadi històric 
de la lluita 
social.

A partir del 15 de maig de 2011, cente-
nars de milers de persones vam sortir als 
carrers, com si es tractés d’un ruixat de pri-
mavera, i vam inundar les places d’arreu de 
l’Estat espanyol. El descrèdit del que avui 
es fa passar per “política”, el rebuig a la 
depauperació econòmica i la indignació en-
vers la injustícia social, van esclatar clamo-
rosament mentre la genuïna activitat políti-
ca reconqueria espais públics habitualment 
consagrats a la circulació de mercaderies. 

Salvant les distàncies, per primer cop 
d’ençà del Maig del 68, una protesta mas- 
siva va desbordar espontàniament els con-
fins de la reivindicació i va esdevenir un 
procés de reflexió coŀlectiva, una trobada 
popular repleta de vívida comunicació, un 
assaig d’autorganització democràtica mas-
siva. Microsocietats autosuficients que es-
devenien una mostra dinàmica social auto-
gestionada i paraŀlela a la via del poder.

Amb la perspectiva que ens proporciona el 
pas del temps, escau preguntar-nos: què ha 
representat aquesta experiència? Quina va-
loració podem fer-ne? Quins reptes suscita 
i com podem afrontar-los? Per respondre 
aquestes qüestions convé, d’antuvi, definir 
la naturalesa del 15M: es tracta d’un movi-
ment social o més aviat d’una mobilització? 

Convenim que un moviment social pressu-
posa una anàlisi social compartida, uns fins 
polítics comuns i uns mitjans també aproxi-
madament comuns per assolir els objectius 
desitjats. Una mobilització social, en canvi, 
fa confluir perspectives polítiques dispars, 
divergents i, fins i tot, antagòniques. Re-
sulta evident, doncs, que l’esclat del 15M 
s’encabeix molt més bé en la categoria de 
mobilització que en la de moviment, tot i 
que a partir del seu procés d’autoorganitza-
ció també podem concloure que ha generat 
un moviment social.

Entrant a fer balanç, entre el més destaca-
ble observem una conseqüència general del 
15M: la politització. L’ocupació de les pla-
ces ha suposat l’obertura d’un espai-temps 
que fa visible una temptativa massiva de 
recuperació de la política, entenent-la com 
a activitat  de la ciutadania deliberativa 
i decisiva sobre els assumptes de l’esfera 
pública. 

Els procediments democràtics experimen-
tats –les places com a espai de deliberació i 
les assemblees populars com a moment de 
decisió– han estat, malgrat les deficiències, 
la característica més meritòria i innovadora 
d’aquesta mobilització. També, la més fruc-
tuosa: desenes de milers de persones s’han 
endinsat conjuntament en la dimensió polí-
tica de les seves vides i, moltes d’elles, han 
proclamat que aquesta dimensió no pot ser 
usurpada per una elit de “representants” ni 
relegada a l’oblit.

Així doncs, podem caracteritzar el 15M 
com una catarsi polititzant: una part de la 

població ha despertat, en diversos graus, de 
la letargia política en què malauradament 
vivia. Un altre aspecte destacat del 15M és 
que, implícitament, ha posat sobre la taula 
alguns reptes sumament urgents i impor-
tants per a la humanitat contemporània. 

Així, si el 15M ha estat una temptativa pre-
cària, discontinua i encara feble per recu-
perar la política, el repte que tenim per en-
davant consisteix a assolir una recuperació 
plena, permanent i institucionalitzada de 
la mateixa. Si el moviment social ha vis-
cut una celebració efímera de l’esperit de 
comunitat, el repte consisteix a convertir la 
societat en una extensa comunitat de comu-
nitats. 

Si s’han generat centenars d’assemblees 
populars, el desafiament no és altre que 
aconseguir que siguin sobiranes. 

El 15M va esclatar perquè estem patint 
intensivament i extensiva les conseqüèn-
cies d’una profunda crisi multidimensional 
(econòmica, ecològica, social, ideològica i 
política) originada per les dinàmiques de 
concentració de poder i creixement econò-
mic constant, inherents a les principals ins-
titucions del sistema actual: l’economia de 
mercat i l’Estat.

Un altre gran repte consisteix, doncs, a 
eradicar aquestes dinàmiques i substituir 
tals institucions, canalitzant el moviment 
massiu i alliberador que doni llum a un nou 
sistema d’organització social basat en l’au-
tonomia, la comunitat i la reintegració amb 
la natura.

Tanmateix, si bé a través del 15M moltes 
persones han adquirit major consciència 
dels grans reptes esmentats, aquest movi-

ment no ha pogut afrontar-los encara. Ne-
cessitem abonar més el terreny per generar 
la llavor del moviment radicalment trans-
formador que necessitem. Per bé que una 
mobilització social indignada sigui neces-
sària i desitjable, li han mancat les bases sò-
lides imprescindibles per endegar un procés 
de transformació que ens condueixi cap a 
un nou sistema d’organització social. El 
15M ha girat encertadament entorn l’orga-
nització assembleària però rarament s’hi ha 
esbossat la construcció d’una nova societat 
on les assemblees –de ciutadans, de treba-
lladors, d’estudiants, etc.– siguin la institu-
ció sobre la qual pivota la vida coŀlectiva.

Els “consensos de mínims” adoptats per 
diverses assemblees en el marc de la mo-
bilització, han estat mesures parcials que 
fàcilment poden provocar l’adhesió de 
moltes persones. Tanmateix, no ens podem 
quedar ancorats en aquestes, el vaixell en el 
qual viatgem està naufragant irremissible-
ment; cal que ens preguntem seriosament 
si  aquests “mínims” són els objectius fac-
tibles i desitjables en els quals  hem d’es-
merçar la nostra energia política, pels quals 
val la pena  lluitar. Una anàlisi profunda, 
global i històrica del sistema actual i les  
seves dinàmiques ens indica que els “con-
sensos de mínims” són, en el millor dels 
casos, insuficients. Són insuficients perquè, 
fins  i tot en l’improbable cas que algunes 
d’aquestes mesures fossin implementades 
com a resultat d’una àrdua i tenaç protesta 
popular, només  aconseguirien imprimir un 
ritme lleugerament més lent al ràpid  agreu-
jament de la crisi multidimensional actual: 
la font dels mals, és a  dir, el sistema de 
l’economia de mercat capitalista i l’Estat,  
continuaria brollant. 

Els imperatius sistèmics –mercantilització, 
creixement, progrés, etc.– han esdevingut, 

en les darreres dècades, cada vegada més 
incompatibles amb  les demandes de la so-
cietat civil. En altres paraules, les necessi-
tats de les persones i del planeta, per un cos-
tat, i les necessitats del  sistema econòmic 
vigent, per l’altre, es troben en un conflicte 
cada vegada més irreconciliable; avui, més 
que mai, un “capitalisme amb rostre humà” 
és una contradicció en els termes.

Per finalitzar, d’aquest balanç podem ex-
treure’n una conclusió de caràcter general: 
el resultat més positiu de la mobilització 
del 15M l’obtindrem si aconseguim que 
formi part d’un procés d’aprenentatge  col-
lectiu que ens condueixi cap a un nou es-
tadi històric de la lluita  social. Cal que el 
nostre horitzó d’intervenció política vagi 
més enllà de la repetició o continuació del 
15M; cal treballar per unir-nos a través d’un 
projecte alliberador que apunti clarament 
cap a la  substitució progressiva de l’actual 
sistema oligàrquic (basat en l’Estat  i l’eco-
nomia de mercat capitalista) per un nou sis-
tema realment  democràtic (basat en xarxes 
d’assemblees populars sobiranes i en una  
economia dissenyada per satisfer les neces-
sitats de les persones i gestionada democrà-
ticament per elles mateixes). Compartint  
un projecte altersistèmic d’aquest tipus 
podrem posar en pràctica una estratègia per 
al canvi social radical i global a l’alçada 
dels temps que vivim; podrem ajuntar-nos 
no només en base a formes assembleàries 
i  consignes populars, sinó també a través 
de pràctiques basades en un paradigma alli-
berador. Per arribar a aquest nou estadi no 
és tan necessari un increment quantitatiu de 
les nostres energies com un desenvolupa-
ment qualitatiu de les nostres capacitats.

http://www.n-1.cc
http://tomalaplaza.net
http://takethesquare.net
http://www.democraciarealya.es
http://www.15m.cc
http://rt15m.marsupi.org
http://bookcamping.cc
http://www.democraciainclusiva.org
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Davant la precarització i l’atur
Autoocupació i cooperatives autogestionades

F 
ent una anàlisi de la situació actual del 

món laboral, deduïm que l’augment de la 
taxa d’atur i la precarietat laboral estan di-
rectament relacionats amb l’especulació 
financera i la concentració de poder empre-
sarial.
A l’Estat espanyol es va promoure durant 
molts anys un model financer i de creixe-
ment basat en una construcció immobiliària 
totalment insostenible que un cop explotada 
la bombolla ha deixat moltíssima gent al 
carrer i milers d’empreses del sector han 
desaparegut.
Els acomiadaments s’han generalitzat en 
les grans empreses i els lobbies empresari-
als han imposat EROS irreals i reformes 
laborals que han facilitat un acomiadament 
cada cop menys costós, amb pèrdua de drets 
laborals aconseguits amb dècades de lluites.
La concentració de poder també s’ha vist 
amb el creixement d’oligopolis així com 
amb l’augment de les franquícies o la proli-
feració de xarxes de comerços promocionats 
per màfies que exploten persones estran-
geres.
En concret les anomenades “marques 
paraigua”, que són aquelles que aprofiten 
el control d’una gran superfície, estan fent 
desaparèixer progressivament el petit i mitjà 
comerç, el teixit industrial que produïa sota 
la seva pròpia marca, i el treball autònom, 
per tenir-ho tot sota control. Aquesta absor-
ció té greus implicacions en la qualitat dels 
productes i les condicions laborals. Es ge-
neralitzen la reducció de costos, i les grans 
produccions. Aquest procés s’ha estés tam-
bé en el sector serveis a través de la general-
ització de les franquícies, que compliquen la 
supervivència dels establiments autònoms.
 D’altra banda continuen creixent les mà-
fies que sobreexploten persones vingudes 
d’altres països en comerços, que gaudeixen 
de la complicitat de l’Estat i de les forces de 
seguretat que permeten abusos de tot tipus 
tot saltant-se els drets laborals existents. La 
seva llei s’aplica només quan interessa a la 
patronal.

Propostes davant la situació actual

L’atur i la precarietat laboral, han arribat 
per quedar-se, i han fet desaparèixer bona 
part de la classe mitja. S’ha entès el treball 
com a sinònim de generació d’ingressos per 
afrontar pagaments, però s’ha oblidat la re-
alització personal en la majoria dels casos i 
ha esdevingut la font principal de generació 
d’estrès, ànsia de poder i acumulació, con-
sumisme, enveja, ostentació, “voler aparen-
tar”, així com una sobreexplotació de recur-
sos naturals i personals.
Per afrontar la situació necessitem un 
canvi cultural i de valors. Només des de 
l’autogestió, el cooperativisme i el suport 
mutu podem revertir una situació que porta 
a la ruïna a milions de persones. Creiem que 
cal redefinir el concepte “treball”. Neces-
sitem reaprendre el treball com a:
• Responsabilitat davant la societat (tant 

pel fruit obtingut com pel coneixement a 
transmetre).
• Pròpia realització, formació contínua en 

múltiples aspectes i lliurement escollits.
• Forma de suport a persones no dis-

ponibles per al treball.

• Treball enfocat a cobrir les necessitats 
bàsiques i millorar la salut de les relacions 
humanes i del medi ambient.
• Fomentar el treball no remunerat, el tre-

ball comunitari i la cultura com a eines de 
cohesió social. 
Per això necessitem caminar cap a 
l’autoocupació i el treball implicat a través 
de cooperatives. 
L’autoocupació seria l’antagonista de la con-
centració de poder, entenent que és preferible 
300 productores produint 10, que 3 produc-
tores produint 1.000. Si aquestes productores 
són capaces de cooperar, la qualitat serà su-
perior i la millora dels processos serà con-
stant, més persones tindran accés a cobrir les 
seves necessitats i s’afavorirà l’equitat i la 
justícia social.
Per això, proposem abandonar la competèn-
cia com a motor de les relacions econòmiques, 
prioritzar la proximitat i l’ecologia i, per 
interès general, compartir els avenços o in-
vents generats. La nostra proposta es basa en 
les següents estructures d’autoocupació:
• Projectes personals o de coŀlectius reduïts.
• Projectes autònoms sorgits de necessitats 

detectades en un model assembleari com el 
d’una cooperativa integral.
• Tasques centrades en la gestió i coordi-

nació de les eines comunes que estan al ser-
vei de totes les persones d’un procés autoges-
tionari. Es a dir: serveis públics comunitaris.

Necessitem crear:
• Borses de treball locals i coordinades en 

marcs territorials més grans, per connectar 
les necessitats dels projectes i de les persones 
amb les ofertes d’habilitats i preferències 
que qualsevol persona pot oferir. Es tracta 
de generar eines informàtiques i físiques que 
facilitin la trobada entre ofertes i demandes, 
substituint els intermediaris comercials 
(ETT) per un servei públic comunitari.
• Oficines de treball.  Espai de suport mutu 

davant la necessitat de recursos humans, 
quan cal assessorament per trobar un lloc de 
treball o quan es vol tirar endavant un pro-
jecte, oferint eines útils per posar-lo en marxa, 
pel microfinançament (vegeu la pàg. 19), la 
formació a través d’espais d’aprenentatge 
coŀlectiu i els contactes d’altres experiències 
semblants.
• Espais d’aprenentatge coŀlectiu. Per com-

partir coneixements lliurement (vegeu la pàg. 
9, sobre educació).

Sòcies Autònomes

Un exemple en funcionament el trobem 
en les persones autònomes associades a la 
Cooperativa Integral Catalana. Es tracta 
d’alliberar-nos de l’obligació de pagar a 
l’Estat els abusius entre 200/300 euros 
mensuals que s’han de pagar en concepte 
d’autònomes. Aquestes persones poden fac-
turar les seves produccions a través de la coo-
perativa, pagant només una petita quota que 
és el que s’ha estimat que cal per cobrir els 
costos de les gestions, tenint l’assegurança 
de responsabilitat civil coberta. Aquesta re-
ducció de despeses en moneda oficial obre 
un ventall de possibilitats enorme i permet, 
amb el foment de la sortida d’aquest sistema 
tan predador, que molta gent sobrevisqui.

Comparativa del model actual amb el model proposat a nivell 
empresarial
Tenim la convicció que la forma d’organitzar-se en projectes on hi ha un nombre mitjà o 
alt de persones ha de ser la cooperativa assembleària i autogestionada, on l’òrgan sobirà 
és l’assemblea i on es prioritzen les decisions per consens. És per això que ens sembla 
interessant comparar una cooperativa autogestionada i una empresa capitalista, ja que és 
important alliberar-nos de les injustícies de l’explotació laboral.
•  En aquest context, on el “mercat” i l’Estat s’agafen de la mà per fomentar la perpetuació 
de desigualtats, hem de fer un pas endavant i sortir d’aquesta espiral que ens encadena.
•  Cal coŀlectivitzar les empreses privades i estatals que cobreixin necessitats reals, compar-
tint els mitjans de producció i alliberant-nos de la propietat privada.
•  Cal que ens autoocupem o organitzem de forma assembleària i/o autònoma.
•  Cal que compartim el coneixement.  
•  Necessitem temps lliure, a més del treball, per créixer com a persones, per estar amb els 
nostres, per deliberar en les assemblees i participar activament en el bé comú del barri/
poble/ciutat.

Model cooperativista 
autogestionari
• Presa de decisions en assemblea (inde-
pendentment de l’aportació econòmica de 
cada soci).
• Equitat d’ingressos entre tots els treballa-
dors. Eradicació de la plusvàlua capitalista.
• Producció en base a necessitats. Abandó 
del model productivista.
• Transparència > confiança > relacions 
justes entre persones i amb l’entorn.
• Major implicació de les persones que hi 
participen en un marc de d’acció comuna.
• Millora contínua dels procediments > Major 
evolució.
• Realització personal de totes les persones 
que hi participen.

Model capitalista 
(jeràrquic/representatiu)
• 1 euro = 1 vot. Centralització i jerarquies. 
Poder de decisió en mans de pocs.
• Escala salarial injusta i discriminatòria. 
La plusvàlua capitalista com a base de 
l’explotació laboral.
• Inversors requereixen creixement continu.
• Injustícies cap endins (drets treballadors, 
altes taxes d’atur), injustícies cap enfora 
(neocolonització, costos ambientals).
• Les decisions centralitzades impliquen 
major probabilitat de presa incorrecta de 
decisions.
• Infelicitat, alienació, mancances de realit-
zació personal.

Autònoms: digues amb qui t’ajuntes
i et diré com actúes

Els autònoms i les microempreses són un element important entre les opcions d’ocupació 
i de mercat actualment existents. Una empresa de 2 únics socis que són alhora qui treballen 
en la mateixa, no pot identificar per la seva estructura interna com afí al sistema capitalista, ni 
tampoc a un sistema de mercat social o autogestionari.

Les persones que han fet l’esforç de posar en marxa el seu propi projecte d’autoocupació 
solen ser gent valenta, amb iniciativa i sovint amb coneixements importants que serien molt 
vàlids per a la generació d’un nou sistema basat en la cooperació i les economies locals, però 
fins ara no s’hi han vinculat per manca d’informació o de contactes adequats.

Si aquesta és la teva circumstància, et volem transmetre que tens l’oportunitat d’incorporar-te 
a un marc de relacions, on prevalgui la cooperació, la justícia social i l’esforç conjunt per generar 
una societat millor mitjançant les vostres/nostres activitats. L’altra opció, la de sobreviure per la 
via del mercat capitalista, ja la coneixes… Amb la informació que et brinda aquesta publicació, 
a la teva mà hi ha l’opció de triar el camí que vols seguir!
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Dóna’t d’alta a la Borsa de Treball Cooperativa per oferir els teus coneixements i habilitats: www.autogestio.cat
Marea Roja, cada dia 9 a la teva oficina de l’INEM: http://marearoja9.wordpress.co

Portal d’economia solidària: www.economiasolidaria.org

http://www.autogestio.cat
http://marearoja9.wordpress.co
http://marearoja9.wordpress.com/
http://www.economiasolidaria.org/
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L’acció de reclamar un habitatge digne 
necessita una profunda reflexió per enten-
dre que allò que és legítim no es reclama, 
es pren. Anar a l’arrel del problema és 
un acte revolucionari. Per tant, la qüestió 
rellevant no pot ser exigir mesures con-
tra l’especulació o recuperar el caràcter 
públic dels terrenys privatitzats. Ni tan sols 
l’empresonament dels banquers corruptes, 
perquè és l’aparell estatal el responsable 
d’aquest escenari de destrucció i misèria.
La solució passa per garantir el dret a l’ús 
de la propietat coŀlectiva, és a dir, garan-
tir l’usdefruit d’un habitatge mitjançant 
l’acció de coŀlectivització, recuperant l’ús 
de l’immoble. A partir d’aquí plantegem 
diferents estratègies per ajudar-nos a prote-
gir els béns immobles de l’acció de l’Estat, 
de la banca i de la propietat privada.

L’Oficina d’habitatge
Un local veïnal, el local d’una associació, 
un centre social, una oficina de drets so-
cials o inclús un vehicle ambulant poden 
ser espais propicis per compartir solucions 
sobre l’habitatge. 

Per abordar amb eficàcia aquest tema, cal 
analitzar-ne tota la complexitat: reco-
nèixer la diversitat de situacions i volun-
tats individuals i la predisposició d’accés 

L’any 2001 hi havia 3,1 milions 
d’habitatges buits a l’Estat espanyol (aban-
donats o en desús), segons les dades del 
cens d’edificis i habitatges d’aquell ma-
teix any. Caldrà veure quines són les dades 
referents a 2011, que encara no disposem. 
Tanmateix, sabem que hi ha 25,83 milions 
de cases, de les quals 4,8 milions són de 
nova construcció durant aquesta darrera 
dècada, xifra que podria ascendir a 6 mi-
lions: habitatges que ja eren buits més tots 
aquells que no s’han venut ni llogat a causa 
de la crisi, afegint-hi tots aquells que for-
men part del mercat d’especulació immo-
biliària.
El mercat immobiliari no és res més que 
un tentacle de l’aparell de mercantilització 
que ha estat convenientment protegit per 
l’Estat, facilitant així la privatització del 
sòl de propietat estatal. Anteriorment, els 
diferents governs liberals i demòcrates ja 
havien anat convertint les propietats co-
munals, de tothom, en propietats estatals, 
alhora que facilitaven: la concessió de 
permisos i llicències a “empreses amigues” 
per tal que se sumessin al lucratiu negoci 
de l’especulació.; l’augment exponencial 
de contractes hipotecaris i l’enriquiment 
de les estructures bancàries i financeres; 
la infàmia que ha anat esdevenint l’accés 
a un habitatge de protecció oficial (HPO), 
un circ de mal gust on se sortejaven som-
nis, es potenciava la salvació individual i 
l’ensopiment de la consciència coŀlectiva.

Edifici 15O a Nou Barris, Barcelona

a l’habitatge d’una manera o una altra. 
L’oficina d’habitatge, doncs, ha de disposar 
d’un ampli ventall d’eines:
•	 Ocupació: donar ús a immobles aban-
donats o en desús. Cada cop es produeixen 
més ocupacions quan els jutjats ordenen 
desnonaments i les persones afectades de-
cideixen ocupar l’habitatge per impedir la 
despossessió forçada i tutelada per l’Estat. 
És, per tant, una pràctica d’apoderament di-
recta i sense intermediaris, i amb un suport 
social creixent.
•	 Contracte de cessió d’ús: acord entre 
la persona que arrenda i l’arrendatària per 
gaudir de l’ús d’un immoble a canvi del seu 
manteniment, sense cost de lloguer.
•	 Masoveria: acord de cessió d’immobles 
(rurals o urbans) a canvi del manteniment, 
de la rehabilitació o de productes de la terra.
•	 Autoconstrucció, concretament, bio-
construcció: construcció d’habitatges, tot 
reduint l’impacte sobre l’entorn i fent ús de 
les matèries primeres geogràficament més 
properes, complementant amb materials 
reciclats.
•	 Caravanes	 autosuficients (immobles 
mòbils): alternativa als habitatges, que per-
meten compaginar la vida nòmada amb la 
sedentària i que aprofundeixen en l’autosu-
ficiència.
•	 Repoblació: recuperació de la vida en 
l’entorn rural amb l’ocupació de poblats i/o 
terres abandonades o altres vies legalistes 
d’accés a immobles en desús. En la propera 

pàgina s’aprofundeix en aquest tema.

En aquest marc, una experiència clau és 
la de les cooperatives d’habitatge en ces-
sió d’ús, una eina per facilitar les compres 
col·lectives d’immobles i garantir el seu 
sentit comunitari.

El col·lectiu Sostre Cívic i la Cooperativa 
Integral Catalana en són propulsores. Són 
exemples pràctics: Cal Cases (Bages) o la 
colònia ecoindustrial postcapitalista de Ca 
l’Afou (Anoia), a Catalunya.
A Suècia i a Dinamarca, per exemple, les 
cooperatives d’habitatge de cessió d’ús es-
tan molt esteses i són un percentatge molt 
significatiu del total del parc d’habitatges .
Vegeu www.sostrecivic.org 

L’acció col·lectiva camí de la 
coŀlectivització
Una possibilitat que cal explorar per generar 
cooperatives d’habitatges o finques per a al-
tres usos és l’accés coŀlectiu a immobles per 
sota del preu de mercat mitjançant contrac-
tes d’arres i lloguers amb opció a compra 
per	generar	una	compra	coŀlectiva	de	 la	
finca (vegeu l’article de la p. 14).

Què podem fer davant dels 
embargaments per evitar des-
nonaments i desallotjaments?
Ens els darrers anys, els reajustaments del 
mercat immobiliari i la cobertura de l’apa-
rell de propaganda neoliberal han generat 
la falsa necessitat de tenir un habitatge en 
propietat (privada). Això ha dut milions de 
persones a signar contractes hipotecaris que, 
molt probablement, ni tan sols els seus he-
reus podran assumir.

En paraŀlel, bancs, constructores, immobili-
àries i carronyers en general han anat veient 
com florien els seus negocis mentre es pan-
sien les vides de les famílies quan no podien 
complir els terminis de pagament de les quo-
tes hipotecàries.

Aquesta és la crua realitat en què estan im-
mersos els estrats més febles de la piràmi-
de social. La qüestió és: què podem fer per 
impedir la despossessió forçosa del dret a un 
habitatge digne? A la contraportada es pre-
senta una proposta de gran calat, però abans, 
expliquem un parell de vies d’acció a curt 
termini.

•		Xarxa	de	lloguers	creuats	abans	de	perdre	
la	possessió	de	la	finca

Si som conscients que, a curt termini, no 
podrem assumir el pagament de la nostra hi-
poteca, podem llogar-la a una altra persona 
en paraŀlel al fet que nosaltres lloguem un 
altre habitatge en les mateixes condicions, 
integrant-nos en una xarxa de lloguers creu-
ats. Així, podem bloquejar els desnonaments 
d’immobles durant cinc anys pel cap baix, 
que és el nombre d’anys en què la llei prote-
geix l’inquilí davant d’un canvi de propietari 
de casa. 

ATENCIÓ: hi ha hagut molta difusió de 
missatges que diuen que només amb un llo-
guer simbòlic seria suficient per mantenir 
l’habitatge. Davant d’això, cal ser prudents, 
ja que existeix la figura jurídica del “contrac-
te en frau de llei” que, segons el criteri d’un 
jutge, podria generar ordre de desnonament. 
Així, doncs, cal complir les condicions se-
güents:
• Que els nous inquilins habitin la casa.
• Que el preu sigui creïble, tot i que sigui 

baix en comparació a d’altres.
• Que les transaccions econòmiques del llo-

guer realment es facin i es puguin demostrar. 
• Que hi hagi domiciliació dels rebuts. 

És a dir, cal dur a terme el lloguer amb to-
tes les de la llei perquè es tracta de demostrar 
al jutge que és un contracte verídic. [Vegeu 
l’art.14 de la Llei d’arrendaments urbans, so-
bre “Alienació de l’habitatge arrendat”. ]

Més informació a www.autogestio.cat/manu-
aldesobedienciaeconomica.

A la contraportada d’aquesta publicació po-
deu trobar una iniciativa concreta d’aplicació  
de la xarxa de lloguers mitjançant una coope-
rativa d’habitatge social.   

•	Xarxa	d’ocupacions.	Ocupa	el	teu	habitat-
ge un cop s’executa l’ordre d’embargament

Com a última opció sempre ens queda desa-
fiar la justícia i ocupar el nostre habitatge o 
participar en una xarxa d’ocupacions creua-
des. Aquesta xarxa consisteix a ocupar l’ha-
bitatge d’una altra família i posar al servei de 
la xarxa la nostra.
Cases sense gent, gent sense cases, com s’en-
tén? És hora de prioritzar el benestar humà 
per davant de la propietat privada. I tenim 
mitjans per fer-ho.

Una experiència clau és 
la de les cooperatives 
d’habitatge en cessió 
d’ús, una eina per facilitar 
les compres col·lectives 
d’immobles i garantir el 
seu sentit comunitari.

Amb l’objectiu de facilitar 
l’autogestió del dret a l’habitatge, 
hem obert una base de dades de 
recursos que podeu trobar a la 
pàgina www.autogestio.cat en 
el que es mostrarà  un mapeig.

En aquest lloc web podreu apor-
tar informació sobre finques 
o sobre les vostres necessi-
tats d’espais i trobar allò que 
s’jausti a les vostres necessi-
tats. Aquesta és una eina que 
ofereix el sistema SIGRA (pàgi-
na 23)
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Quan la propietat privada ja no
cobreix les necessitats d’habitatge

•  Xarxa social d’afectats per les hipoteques: http://
www.stopdesahucios.esMobilitzacions davant els des-
nonaments.

•  Localització de desnonaments en aturats, en marxa i 
executats: http://stopdesahucios.tomalaplaza.net/

•  Plataforma d’afectats per la hipoteca: http://afecta-
dosporlahipoteca.wordpress.com

http://www.sostrecivic.org
http://www.autogestio.cat/manu�aldesobedienciaeconomica.A
http://www.autogestio.cat/manu�aldesobedienciaeconomica.A
http://www.autogestio.cat/manu�aldesobedienciaeconomica.A
http://www.autogestio.cat
http://www.stopdesahucios.esMobilitzacions
http://www.stopdesahucios.es/
http://stopdesahucios.tomalaplaza.net/
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/
www.autogestio.cat/manualdesobedienciaeconomica


Rebel·leu-vos! ... i germinem la llavor de la revolució integral 

D’on venim…
L’anomenada Revolució Liberal del segle 
XIX i les reformes que en nom d’aquesta es 
van dur a terme, van imposar la privatització 
dels espais agraris i van suposar la fallida 
d’un model de gestió dels recursos naturals 
relativament conservacionista, per impul-
sar-ne un altre d’obertament productivista 
i destructiu. Això va suposar una reducció 
de l’autonomia de la pagesia i una limita-
ció per cobrir les seves necessitats bàsiques 
a través dels recursos comunals, obligant a 
mercantilitzar parts creixents de llur econo-
mia (producció i consum), i a passar de la 
racionalitat ecològica a una racionalitat mo-
netària, en la qual l’equació bàsica és la que 
relaciona cost i benefici. La mercantilització 
de l’agricultura va venir acompanyada de la 
salvatge explotació dels boscos autòctons i 
del desenvolupament de la indústria rural i 
sobretot urbana.

Les ciutats són centres de poder i control so-
cial estratègicament impulsades per l’ordre 
liberal, dependents ecològicament dels 
mercats globals, convertits en insostenibles 
embornals d’energia i materials, així com fà-
briques desorbitades de residus. Des de les 
ciutats “s’ordena el territori” i es dissenyen 
les polítiques socials que afecten el conjunt 
de la població. Aquestes polítiques estan 
clarament dissenyades per debilitar el medi 
rural i enfortir l’urbà, quan la realitat és que 
el medi rural a l’Estat espanyol abastava el 
2009 el 90% del territori i hi resideix només 
un 20% de la població. L’èxode en el medi 
rural no s’atura i augmenta per les mesures 
neoliberals recolzades per l’Estat: abando-
nament d’explotacions agràries, tancament 
d’escoles i centres de salut, disminució dels 
serveis públics de transport en zones rurals, 
etc.

La terciarització de l’economia rural i la 
masculinització de la població són algunes 
altres tendències que continuen més vives 
que mai han contribuït a aprofundir en la di-
cotomia “medi rural” - “medi urbà”.

Cap on volem anar…
L’actual conjuntura de crisi sistèmica i 
multidimensional (ecològica, econòmica i 
financera i de valors) i la necessitat de des-
envolupar alternatives a l’actual model ca-
pitalista, comença a configurar una onada 
de fugida de les ciutats (davant l’atur i la 
precarització de la vida ), com una tornada 
a les arrels familiars o com una recerca de 

“nous” contextos on refugiar-se d’un salvat-
ge model construït al marge de les persones.

Cada vegada són més les iniciatives per 
facilitar i organitzar el retorn al camp i re-
construir l’economia local cap a l’equilibri 
territorial, amb majors graus d’autonomia 
i descentralització política i producti-
va. Aquest nou escenari permet l’eclosió 
d’interessants alternatives a l’actual model 
territorial i agrari de les societats postin-
dustrials: des de paradigmes no capitalistes, 
passant pel cooperativisme i diverses for-
mes de coŀlectivisme. 

D’una altra banda, la interconnexió de les 
problemàtiques socioambientals del camp 
i de la ciutat es comencen a percebre, així 
com les oportunitats d’enriquiment i reno-
vació mutus si ens esforcem a superar els 
absurds que genera la dualitat rural-urbà. 

No obstant això el retorn al camp i la inte-
gració dels projectes anomenats neorurals 
en les realitats autòctones solen ser com-
plexos i lents, de manera que el suport mutu 
i la cooperació resulten del tot fonamentals.

Com ho fem…
Generant xarxes de cooperació i suport mutu 
per estendre ponts i facilitar els diversos pro-
cessos de revitalització del món rural. Aques-
ta coordinació és fonamental per frenar la se-
gregació social i territorial entre els diferents 
col·lectius socials que comparteixen proble-
mes d’idèntica arrel:

• La Plataforma Rural (http://www.nodo50.
org/plataformarural/), que des del 1996 tre-
balla per a la construcció de la sobirania ali-
mentària en l’àmbit local i per un món rural 
viu, aglutina organitzacions rurals i urbanes, 
d’agricultors, de consumidors, ecologistes, 
ONG i altres, i de la qual emanen nombrosos 
projectes i mobilitzacions estatals (contra els 
transgènics o la PAC).

• La Red Ibèrica d’Ecoaldees  
(www.ecoaldeas.org), està teixint ponts en-
tre assentaments que desenvolupen models 
d’integració entre allò ecològic, social, cul-
tural, econòmic, tecnològic, polític i espiri-
tual, amb que facilita l’apropament d’aquelles 
persones que volen apostar per una altra for-
ma de vida.

• Les ecoxarxes i la Cooperativa Integral 
Catalana (https://cooperativa.ecoxarxes.
cat/) promouen espais d’interacció per a la 
relocalització de les relacions humanes i 
econòmiques en l’àmbit biorregional (vegeu 
les pàgines centrals).
• L’Aliança per la Sobirania Alimentària 

dels Pobles (www.alianzasoberanialimenta-
ria.org), compta amb xarxes locals en dife-
rents territoris que agrupen persones i organit-
zacions que tracten d’establir les bases d’un 
model sostenible d’agricultura i alimentació, 
de producció i de consum local i just.

• Les iniciatives de mapeig de pobles aban-
donats (www.pueblosabandonados.es)

• Rurales enREDadxs (www.ruralesenre-
dadxs.org), és un grup generat a partir de dife-
rents confluències dins el moviment 15M, les 
iniciatives del qual s’han unit amb l’objectiu 
d’enllaçar alternatives rurals i realitzar tro-
bades que facilitin l’accés al camp. D’altra 
banda, s’està generant el mapa d’iniciatives 
socials en el medi rural, com a part del Mapa 
de Moviments Socials (http://ecosocial.oro-
mar.net/map/), amb l’objectiu de coordinar 
iniciatives econòmiques i socials solidàries.  
 
 
A més, estan proliferant altres iniciatives com 
són els pobles en transició (http://movimien-
totransicion.pbworks.com) i la coordinació 
d’Assemblees del 15M en zones rurals (com 
GredosRevolution o l’Assemblea de la Serra 
Nord de Madrid), permetent l’articulació in-
cipient d’iniciatives d’economia social, mer-
cats d’intercanvi i bancs de temps.

Generem formes 
d’autoocupació desde 
la diversitat

Les alternatives de vida en el medi rural 
no passen només per l’ocupació en el sec-
tor agrari. La realitat social d’un món ru-
ral viu, passa per la riquesa i la diversitat 
d’activitats laborals, serveis socials, oferta 
cultural i d’oci, sense necessitat de depen-
dre de les ciutats per satisfer les múltiples 
dimensions del nostre benestar humà. En 
aquest sentit, estan sorgint iniciatives re-
lacionades amb l’educació lliure, les arts 
o l’ecoindústria, que suposen oportunitats 
d’autoocupació i enfortiment del teixit so-
cial i associatiu local en els pobles. Les no-
ves tecnologies estan contribuint a aques-
ta diversitat, en certa mesura, a través del 
teletreball, tot i que el debat sobre aquest 
model és intens

Què més podem fer…
• Recuperar el consell obert (òrgan assem-

bleari en l’àmbit local) mitjançant l’acció 
política coŀlectiva.
• Recuperar i mantenir la gestió dels béns 

comunals: pastures, muntanyes i boscos, ca-
mins ramaders, bàscules i molins, etc. Les 
assemblees veïnals i consells que segueixen 
gestionant pastures i boscos, les comunitats 
de regants, etc., són institucions que han 
demostrat al llarg dels segles la facultat per 
conservar ecosistemes i fer viable la vida en 
l’àmbit rural.
• Crear bancs de terres comunals pot facili-

tar el coneixement sobre l’estat de les terres 
i dels immobles en el territori.
• Recuperar coneixements tradicionals 

locals per a la gestió del territori i els seus 
recursos associats (bestiar, camps de cultiu, 
llavors, aigua, etc.) que demanaven un me-
nor consum en materials i energia i estaven 
adaptats a les condicions locals.
• Recuperar, compartir i rehabilitar immo-

bles i habitatges en desús pot contribuir a 
facilitar l’accés a la terra i a l’habitatge, així 
com generar espais d’aprenentatge coŀlectiu. 
Vegeu la pàgina d’habitatge, amb la propos-
ta de compartir informació de finques.
• Recuperar oficis tradicionals pot suposar 

no només la diversificació de l’activitat la-
boral en el medi rural, sinó la millora de les 
condicions de vida de les poblacions rurals 
i l’accés local a recursos sense la necessitat 
de recórrer als mercats globals.

En aquest camí, la revitalització del món 
rural, tant la recuperació de la saviesa 
popular, les institucions tradicionals i 
l’enriquiment d’aquestes, com la millora 
de la comunicació amb el món urbà, re-
sulta fonamental concebre el camp des del 
respecte a la seva identitat, i no només com 
a teló de fons o substrat de la fugida de la 
urbs i l’experimentació d’alternatives.

Aquest nou escenari per-
met l’eclosió d’interessants 
alternatives a l’actual mo-
del territorial i agrari

Xarxes de cooperació i 
suport mutu per a estendre 
ponts i facilitar els diversos 
processos de revitalització 
del món rural
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Alternatives en el medi rural
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Distribuir és cosa de tothom
A la península Ibèrica, dos de cada tres ali-
ments son distribuïts per tres empreses (Carre-
four, Mercadona i Eroski). Aquesta necessitat 
imperant de sortir del model de distribució 
actual ha portat a la creació a escala global de 
desenes, centenars i fins i tot milers de grups 
de consum, cooperatives de consum o centrals 
d’abastiment. Totes tenen en comú una dis-
tribució dels aliments (i en molts casos altres 
necessitats materials) basada en les necessi-
tats i demandes del grup. Amb l’experiència 
s’ha demostrat que és un lloc ideal on intro-
duir principis socials transformadors. Així, 
doncs, aquests grups van molt més enllà del 
mer consum i porten a la pràctica el consum 
de productes ecològics i de circuits curts, la 
presa de decisions per consens, l’organització 
d’activitats i tallers, visites a productors, o fins 
i tot l’elaboració d’un sistema de certificació.

Com garantir la qualitat?
Per altra banda, el propi sistema també elabora 
i adapta el seus propis sistemes de certificació 
de qualitat. Així, ja és habitual el segell “eco-
lògic” present a les grans superfícies. Aquests 
segells estan fets pel sistema, ja que són sem-
pre organismes oficials els qui en garanteixen 
la certificació, deixant de banda els productors 
i consumidors. Estan adaptats a les necessitats 
del mercat ja que aquests segells sols indiquen 
el compliment o no d’unes normes dictades per 
ells; es tracta d’una resposta ràpida per a un 
consumidor amb poc temps per decidir què vol 
menjar, d’on prové, a qui beneficia, etc.

Des de l’inici, l’ecologia es plantejava com 
una forma alternativa de producció i també 
distribució, però aquesta ha quedat oblidada, i 
engolida per les grans superfícies. Per això ja 
fa temps que és replanteja l’actual “capitalisme 
verd” i és donen sortides amb la creació de cer-
tificats que van més enllà; son els anomenats 
sistemes de garantia participativa (SGP) http://
sgpagroecologia.org, on els propis productors 

–amb l’ajuda dels consumidors– fan el segui-
ment i certifiquen la qualitat de cada producte.  
Existeixen molts models de SGP, com l’SGP 
Agroecològic de Perú, els SGP a Andalusia,  
les AMAP franceses o les ACP suïsses, una 
barreja de grups de consum i SGP.

Més enllà
Existeixen moltes altres alternatives per rea-
propiar-nos del sistema econòmic alimentari; 
per exemple: els menjadors ecològics, ja sigui 
a les escoles o els menjadors autogestionats al 
poble, barri o ciutat.
Cal actuar des de l’àmbit coŀlectiu en el nos-
tre consum, perquè el consum de “tomàquets 
ecològics” no és suficient per revertir la crisi 
ecològica global. Hem d’actuar des dels espais 
coŀlectius per poder socialitzar les nostres pro-
postes.
Des que prenem consciència que tots vivim en 
un mateix planeta, que no entén de fronteres ar-
tificials o culturals, no n’hi a prou amb una ac-
ció individual i tampoc amb una acció coŀlec-
tiva: també ens cal eradicar l’antinaturalitat 
del sistema agrícola industrial, el qual pren la 
supremacia humana com l’única llei inqüestio-
nable que acabarà amb l’autodestrucció com a 
espècie. Cal caminar de forma conjunta, amb 
totes les espècies vives presents, cap a un mo-
del harmònic i equilibrat.

Campanya contra 
els herbicides
Diverses entitats estan iniciant aquesta pri-
mavera una campanya àmplia en contra 
d’una agricultura amb herbicides, ja que 
són un gran perill per a la salut del planeta. 
Les raons són moltes, però en ressaltem 
dues:

Els processos normals de resistència 
per evolució de les males herbes fan que  
l’herbicida no tingui cap efecte als camps 
en uns anys i calgui inventar-ne de nous, 
o combinar nous i vells agrotòxics en una 
guerra sense fi que està perduda abans de 
començar. Els herbicides i en particular 

el còctel de glifosat com el Roundup són 
biocides que no només maten males herbes 
com han volgut fer creure Monsanto i altres 
multinacionals durant dues dècades, sinó 
que tenen una greu incidència sobre la salut 
humana i animal  (en especial els amfibis, 
contribuint probablement a la seva actual 
extinció massiva).

Els processos de regulació d’aquests i al-
tres agrotòxics, i de moltes substàncies 
industrials que contaminen el medi, estan 
desfasats i no són fiables, i la incapacitat de 
controlar i regular aquests riscos fa neces-
sari eliminar-los d’arrel. 

Més info: 
http://nomasvenenosencanarias.wordpress.com

Sobirania alimentària i agroecologia

Manuals d’hort ecològic http://asociaciongrama.org/004_documentacionmanuales.htm
La repera: http://larepera.wordpress.com
Recull de grups de consum: http://gruposdeconsumo.blogspot.com
 

Dolça Revolució. www.dolcarevolucio.cat
Som lo que sembrem: http://www.somloquesembrem.org
Bajo el Asfalto está la Huerta: http://bah.ourproject.org/

Garantir els aliments i la seva qualitat des de l’autogestió
Q 

uan arribi el temps de les faves, ja es 
posarà bo. Aquesta era una dita a la boca de 
moltes àvies quan el fill petit emmalaltia durant 
els llargs hiverns. Trista és la fam; també és trist 
haver perdut la noció del temps i desconèixer el 
cicles naturals dels aliments, però el més trist de 
tot és veure la corrupció moral del sistema pro-
ductiu i la perversió del sistema de distribució.
Poca gent es creu que els transgènics serveixin 
per acabar amb la fam al món; i cada cop son 
més els articles i estudis científics que de  mos-
tren el contrari. Un cas ben curiós és l’estudi 
iniciat pel Banc Mundial http://www.agas-
sessment.org/ que va involucrar 900 partici-
pants en més 100 països durant els anys 2005-
2007 on una de les conclusions és: “El model 
agroecològic garanteix suficients ingressos 
alimentaris als més pobres, genera excedents 
per a la comercialització d’aquests productes, i 
és la forma més adequada de generar un model 
agrícola sostenible”.

L’alimentació és un dret propi de les persones, 
i en conseqüència no es poden considerar els 
aliments com un bé immers en l’economia del 
mercat.

Des de l’individu reclamem la participació en 
totes les parts del sistema econòmic (producció, 
distribució i  consum). Dedicant part del nostre 
temps diari a elaborar, distribuir i evidentment 
consumir, per caminar cap a una sobirania ali-
mentària individual i coŀlectiva, a la vegada que 
es trenca amb la inèrcia de guanyar diners per 
negociar amb productes.

L’àpat comença amb la sembra

Formar part del sistema productiu pot ser 
ben senzill.  El cultiu de l’alga espirulina a 
casa http://xarxaespirulina.wordpress.com 
pot ser una solució per cobrir les nostres ne-
cessitats alimentàries, però no l’única. Com 
diuen els espirulinaires: “N’hi ha prou amb 
un metre quadrat per persona per obtenir 
la quantitat de proteïnes necessàries per al 
nostre cos”. Per exemple és ben fàcil auto-
abastir-se de bolets amb l’ajuda de manuals 
disponibles en línia unpocodetodo.info, o bé 
fer un hort al balcó o a la terrassa: un hort 
vertical amb palets, i un petit espai, és sufi-
cient per començar. Una de cada vint cases 
australianes fan el seu propi compost, i així 
es pot tancar el cercle sense sortir de casa. 

A Cuba, més del 50% dels aliments que 
es consumeixen a L’Havana son produïts 
a la pròpia ciutat: terrats, parcs, places, es 
converteixen en horts comunitaris. Si en 
tota crisi hi ha una part d’oportunitat apro-
fitem-la com va fer Cuba després de la cai-
guda de la Unió Soviética, i fem dels espais 
públics un lloc on regenerar l’economia. 
IgrowSonoma.org ofereix una fantàstica 
guia sobre com crear una comunitat de per-
sones per fer un hort comunitari i, d’aquesta 
manera, posar en pràctica l’agroecologia 
com una eina per restablir la coevolució so-
cial i ecològica.

Agroecologia:

Visió holística de l’agricultura compromesa 
amb el medi a través l’acció social coŀlectiva, 
centrada en la producció i en la sostenibilitat 
ecològica dels sistemes de producció, distri-
bució i consum.

Sobirania alimentària:

Aquest concepte fa referència al fet que l’agri-
cultura i l’alimentació han d’estar en mans de 
les persones que habiten un territori i no en 
mans del lliure mercat.

El model de les centrals d’abastiment
Una central de proveïment és un espai físic públic (obert), que funciona 

d’una banda com a magatzem de productes agroecològics, artesanals i/o 
d’origen local, i d’altra banda, com a espai d’intercanvi i consum (botiga). Les 
centrals d’abastament interactuen directament amb els productors i/o con-
sumidors proactius (persones que a més de consumir produeixen de manera 
habitual o esporàdica), sense intermediaris, per fer arribar el producte directa-
ment als consumidors. Una altra de les seves funcions és la d’acollir grups de 
consum, fomentant el consum de productes locals i de temporada.

Les centrals d’abastament compaginen l’ús de la moneda social i la mone-
da oficial (per exemple 1 kg de patates: 40% moneda social). Segons les 
necessitats en moneda oficial que tinguin els productors (per tirar endavant la 
producció), podran assumir de manera progressiva un major percentatge de 
moneda social, restant a poc a poc presència a la moneda oficial.

Quant al seu funcionament, són iniciatives completament autogestio-
nades que s’autofinancen a través de l’acció coŀlectiva i la participació local 
(es poden buscar aportacions de persones per realitzar compres coŀlectives 
al davant), com a part d’una xarxa d’intercanvi bioregional o un nucli local. A 
més, són espais idonis per fomentar una perspectiva integral de l’economia, 
impulsant espais d’intercanvi i troc, així com d’economia comunitària. Per 
això, la Cooperativa Integral Catalana i les ecoxarxes els han canviat el nom: 
anteriorment es coneixien com a “centrals de compres”, mostrant una visió 
menys integral del model de relacions econòmiques a generar.
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Rebel·leu-vos! ... i germinem la llavor de la revolució integral 

Una Nova Salut: 
pública i cooperativa
Aquest model es basa en la construcció i 
l’acció participatives com a part del de-
senvolupament humà de l’individu en 
totes les seves dimensions i com a procés 
col·lectiu del conjunt. Significa fer una 
inversió social en les capacitats humanes, 
principalment en educació i en salut, amb 
l’objectiu que les persones puguin treba-
llar de forma sinèrgica i creativa per ge-
star una societat lliure.

Hem de donar resposta a les frustracions 
dels pacients i clients del model estatal 
mercantilista, deshumanitzador des de 
l’origen. La conversió de pacient-objecte 
(on únicament importa la malaltia) en per-
sona-subjecte (on la persona és el més im-
portant), significa fer un salt qualitatiu en 
la salut com a dret. Aquesta humanització, 
significa generar vincles afectius entre les 
persones i que puguin així augmentar la 
seva satisfacció i qualitat de vida, en la 
recerca activa d’una relació d’afectivitat i 
una bona atenció sanitària.

Per això, la figura de la facilitadora de sa-
lut és primordial. Com a hàbil coneixedor 
de la salut, aquesta persona no té perquè 
ser un professional de la medicina conven-
cional, hegemònica i dominant, tot i que 
moltes d’elles ja han canviat el seu paper 
de professionals pel de facilitadores. Això 
ha permès crear un programa d’educació, 

capacitació i formació que ens permet 
comptar amb promotores de la salut, fa-
cilitadores de les eines necessàries perquè 
les persones puguin ser acompanyades en 
el procés de “malaltia” i progressivament 
ser capaces d’autogestionar la seva salut.

Aquesta nova concepció necessita que 
els i les terapeutes interioritzin aquest 
nou paper d’acompanyants i que posin 
les seves experiències i coneixements en 
comú. Una oportunitat perquè les múlti-
ples medicines i formacions desemboquin 
en un continu aprenentatge en equip, on 
les persones que assumim el control de la 
nostra pròpia salut, siguem una peça clau 
en la generació del coneixement necessari 
per a mantenir-nos sanes.

Donat que és previsible que no compta-
rem amb recursos del mercat ni de l’Estat, 
i com que volem mantenir la salut com 
un dret inalienable, és imprescindible po-
sar en pràctica un nou model d’autogestió 
pública cooperativista, on tota la comu-
nitat col·labori perquè la sostenibilitat 
dels centres de salut no depengui de les 
aportacions econòmiques dels malalts, 
sinó de la dignitat i compromís de tots els 
veïns. En aquest sentit és primordial que 
el propi professional de la salut assumeixi 
que ja no necessita tenir clients o pacients 
per arribar a final de mes, sinó exercir el 
seu compromís amb un sistema de salut 
públic cooperativista, recolzat per la co-
munitat.

El grup de salut de la Cooperativa Integral 
Catalana està desenvolupant aquesta proposta 
des de fa més d’un any: un treball en conjunt 
de diverses persones, com ara treballadores 
de la salut al·lopàtica o terapeutes de les mal 
anomenades medicines alternatives o comple-
mentàries, que han configurat una xarxa par-
ticipativa de grups de salut com a part d’aquest 
nou paradigma. La col·lectivització de l’espai 
Aureas, al centre de Barcelona, i la seva trans-
formació en el centre de salut autogestionat 
i espai d’aprenentatge col·lectiu AureaSocial, 
significarà enfortir les nostres estratègies per 
a la defensa de la salut com un bé públic per 
a tots els ciutadans. El grup de Salut Holística 
Autogestionada (SHA) ja hi treballa.

Cal seguir generant experiències 
d’autogestió sanitària. Seria molt important 
en aquest sentit que alguna de les lluites en 
defensa dels CAP desemboqués també en 
la col·lectivització i l’autogestió, amb una 
visió holística i autogestionada de la salut. La 
difusió de l’experiència dels facilitadors de 
salut i la creació d’espais d’autogestió de la 
salut és un repte fonamental per al desenvolu-
pament de la salut pública cooperativista.

Sala d’espera de l’Espai Autogestionat AureaSocial on SHA desenvolupa la seva actividad

Per la nostra salut
Cap a un sistema de sanitat pública cooperativista i autogestionat

L’autogestió de la salut és un desafia-
ment i una aspiració justa i necessària per al 
conjunt de la societat i que requereix, sens 
dubte, accions per desenvolupar la capaci-
tat d’organitzar-se en centres comunitaris 
i autogestionats. La salut no pot romandre 
més temps segrestada per la dictadura mer-
cantilitzadora (bé sigui de caràcter estatal 

-”pública”- o empresarial -”privada”). La 
salut no pot ser un negoci, per tant els nos-
tres organismes i consciències tampoc no 
poden ser mercaderia al servei dels estats, 
les farmacèutiques, els laboratoris i la resta 
de l’aparell sanitari dominant.

No podem obviar la important lluita que 
s’està desenvolupant en el sí de la sanitat 
pública contra el camí que ha emprès el 
poder cap a la rendibilització de la salut 
mitjançant la reconversió d’allò públic en 
privat. No obstant, la lluita no ha d’anar 
únicament encaminada a la recuperació 
d’un salari, d’un lloc de treball, o d’un 
hospital privatitzat. És necessari un nou 
paradigma al voltant de la salut, on tots els 
fronts de lluita es retroalimentin i obrin la 
via per al desenvolupament d’un sistema 
de salut al marge del model hegemònic, 
mercantilista, corporatiu i estatal. La salut 
pública cooperativista sorgeix en els fona-
ments històrics del moviment popular en 
defensa de la salut com a dret.

Consideració de l’actual 
sistema de salut
 
A l’actualitat ens trobem inserits en dis-
cursos oficials de dificultats, limitacions 
i manca de recursos, configurant el que 
s’anomena la “crisi de la sanitat pública”. 
Sobre aquesta premissa oficialista, es pot 
identificar clarament el fracàs del model 
hegemònic estatal reduccionista, que poc o 
gens ha aportat a la salut de les persones. Les 
seves polítiques corporativistes han gen-
erat un mercat de la salut on l’ésser humà 
és un objecte considerat com un pacient-
client que demana un sistema d’intervenció 
sanitària allunyat de les seves necessitats 
reals. Vivim amb la il·lusió que la sanitat 
pública ha estat creada i mantinguda com 
a servei assistencial per a cobrir la deman-
da dels malalts i curar les seves malalties. 
Com a usuaris del sistema de salut pública 
estatal, sols percebem que com que és un 
servei públic, tenim dret a rebre’l de forma 
gratuïta i de qualitat, mentre valorem les 
retallades com una amenaça de pèrdua de 
qualitat de l’assistència socisanitària.

Clarificar en què consisteix el sistema de 
salut actual és la primera responsabilitat a 
assumir. No és saludable que continuem 
desconeixent les veritables intencions que 
hi ha darrera d’aquests ajustaments en la 
reestructuració i modernització de l’actual 
sistema. La salut és concebuda com un sec-
tor estratègic dins del sistema capitalista i 

és ell mateix qui genera les malalties com 
a part de la seva estratègia, perquè es tracta 
d’un factor econòmic molt significatiu. 
L’ésser humà malalt és un factor determi-
nant en la cadena de valor de l’economia 
en el capitalisme. Mantenir l’ús dels cen-
tres sanitaris és un assumpte de rendibilitat i 
utilitat, i el que és públic ja no els hi ofereix 
rendibilitat. Els centres d’atenció primària 
(CAP) que presten la primera atenció sani-
tària, passen a ser proveïdors de clients amb 
diagnòstics significatius, derivant-los a es-
pecialistes amb l’afany d’alimentar el gran 
negoci de la salut. La promoció de la salut i 
la prevenció de malalties són obstacles per 
a les seves finalitats de negoci i dissenyen 
noves estratègies perquè el mercat creixi i 
sigui rendible.

La medicina com a instrument del siste-
ma per aparentar la curació de les persones 
malaltes (en el fons, per eternitzar llurs 
malalties), s’està modernitzant, situant-nos 
a les portes de l’era de la medecina predic-
tiva, amb una biotecnologia desenvolupada 
i una ciència basada en l’evidència (epide-
miologia clínica). Aquest camí es presenta 
com la última solució als problemes de 
salut de la població humana: ha arribat el 
moment d’obtenir una rendibilitat massiva 
dels resultats del mapa genòmic i les cièn-
cies mol·leculars. El cost/benefici d’aquesta 
nova medicina no pot ser assumit per un 
sistema públic de salut que no estava dis-
senyat per a tal fi; per això hi ha aquesta 
necessitat de readequar-lo i modernitzar-
lo. Per tant, les retallades i els ajustaments 
en la prestació de serveis sanitaris a la po-
blació, són imposats per tal d’aconseguir 
els seus objectius.

Més enllà de la defensa de la salut pública 
estatal vigent, la societat, inclosos els tre-
balladors de la salut, ha de comprendre i 
assumir activament la construcció d’un nou 
sistema de salut, que, aquest sí, de debò, 
tingui per principi la persona com a sub-
jecte i la salut com a dret humà.

Un nou model 
d’autogestió pública
cooperativista, on 
tota la comunitat 
col·labori.

¡Cuídate compa! Manual para la autogestión de la salud, Eneko Landaburu. Ed. Txalaparta.
La sabiduría de Higea. El poder curativo del cuerpo, Antonio Palomar. Ed. Txalaparta.
La despensa de Hipócrates, Antonio Palomar. Ed. Txalaparta.

AureaSocial. http://www.aureasocial.org. Telèfon de contacte: 935 535 715.
Salut holística autogestionada (SHA) http://sha.aureasocial.org.
Sumendi. Associació per a l’autogestió de la salut i el canvi social. http://www.sumendi.org
Grup de treball de salut de la Cooperativa Integral Catalana: wwww.cooperativaintegral.cat/salut
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Xarxa Intercanvis de Coneixements:  http://www.xic.cat/
Xarxa d’Educació Lliure (XELL):  http://www.educaciolliure.org/
Asociación Otra Escuela es posible:  http://www.otraescuelaesposible.es/
Asociación Libre Educación:  http://www.educacionlibre.org
Colectivo Educació Libre:  http://www.escuelalibre.org/CEL/colectivo.htm
Coordinadora catalana per l’Educació en Família: http://educarenfamilia.org

Clonlara school:  http://www.clonlara.org/
Epysteme:  http://www.epysteme.org
Xarxa Universitat Lliure:  http://www.unilliure.org/
P2P University:  http://p2pu.org
Universidad nómada:  http://www.universidadnomada.net/

El sistema educatiu estatal és el principal 
aparell d’adoctrinament de la societat. La 
premissa és que l’educació és una mercaderia 
més i no un dret humà fonamental.
Les institucions no tenen legitimitat per a 
educar les noves generacions en benefi ci 
d’un mercat capitalista, enfocat al consum, la 
competència, la violència i l’individualisme. 
Obsessionades en deshumanitzar la persona, 
redueixen l’activitat de l’aprenentatge a la me-
morització, la repetició, la rutina i l’avaluació.

A més de rebeŀlar-nos contra el sotmetiment 
de la infància davant de les institucions edu-
catives imperants, hem de practicar el dret a 
l’aprenentatge continuat al llarg de tota la 
vida, sense haver d’assumir el pagament del 
preu que imposen les institucions públiques o 
privades encarregades de l’ensenyament.
Compartim el coneixement i aprenem a crear 
iniciatives autogestionades, per defensar les 
potencialitats humanes que el sistema tracta 
d’ aniquilar.

Educació lliure i comunitària
Iniciatives d’educació lliure
Les escoles lliures i les diverses experiènci-
es educatives sorgides en comunitats, cen-
tres socioculturals o sovint, també, a partir 
d’iniciatives promogudes per les famílies, 
neixen amb la voluntat d’estimular el crei-
xement integral de la persona i fomentar-ne 
la plena autonomia.

En la base de les pràctiques educatives 
lliures es troben l’expressió lliure, l’esti-
mulació a través de tots els sentits, l’expe-
rimentació i la creació conjunta, amb què 
es fomenta la llibertat personal i coŀlectiva. 

Les múltiples línies pedagògiques existents 
mostren la diversitat de matisos en llurs 
pràctiques. Així, podem trobar el mèto-
de Montessori, la pedagogia llibertària, el 
mètode intuïtiu de Pestalozzi, l’educació 
popular…, entre moltes d’altres que poden 
reinventar-se o afl orar amb la experiència.

Existeixen diverses iniciatives en aquest 
sentit. Alguns exemples són les Xarxes 
d’Intercanvis de Catalunya (XIC), que 
funcionen a Catalunya i a d’altres llocs del 
món, on les persones participants ofereixen 

i reben coneixements, tot potenciant l’in-
tercanvi relacional i la cooperació comuni-
tària. Un altre exemple, a Catalunya, és la 
Xarxa d’Educació Lliure (XEL) que acull 
i relaciona moltes iniciatives i projectes 
d’educació lliure. A nivell estatal hi ha l’as-
sociació Otra Escuela Es Posible, la Aso-
ciación Libre Educación o el Colectivo de 
Educación Libre (CEL) que tracten de vin-
cular persones i coŀlectius que desenvolu-
pen models alternatius a l’educació ofi cial.

Les necessitats d’investigar, conèixer i 
aprendre són presents al llarg del cicle vi-
tal, per això diversos projectes s’enfoquen 
a donar l’oportunitat d’accedir al conei-
xement a totes les persones, sense cap al-
tre condicionament que el de l’interès per 
aprendre i el desig de fer créixer la curiosi-
tat i la imaginació. Les universitats lliures 
sorgeixen en aquest context i, a més de pro-
porcionar els continguts, doten la societat 
d’eines que faciliten el seu alliberament.

Ens cal trobar la manera de coordinar 
aquestes iniciatives per a establir de forma 
sòlida les bases del sistema educatiu que 
volem.

Cap a un sistema educatiu 
autogestionat:  ofi cines
d’educació i espais d’apre-
nentatge coŀlectiu

Establir la descripció específi ca de cada ini-
ciativa seria un primer pas per a catalogar 
la informació i d’aquesta manera facilitar 
l’accés a totes les persones interessades en 
l’educació lliure. Per fer possible l’actua-
lització constant de recursos, es proposa 
la creació de les ofi cines d’educació. Amb 
l’objectiu de permetre un marc descriptiu 
comú per als diferents projectes, es dissen-
yaran formularis on recollir la informació 
de les particularitats de cada projecte i de 
cada activitat educativa o pedagògica. Tota 
la informació recopilada estarà disponible i 
actualitzada en un lloc web de fàcil accés.

L’acompanyament personalitzat serà faci-
litat per persones que a partir de la visió 
holística del conjunt d’iniciatives, acompa-
nyaran o assessoraran persones, famílies i 
coŀlectius interessats en participar dels di-
ferents projectes, a partir de vincles de con-
fi ança i recolzament, respectant les particu-
laritats i afavorint el desenvolupament de 
les potencialitats i els interessos personals.

Les ofi cines d’educació promouran la cre-
ació de noves iniciatives i fomentaran les 
sinergies entre persones i coŀlectius que 
comparteixin interessos comuns.

Com a model organitzatiu, es podran re-
plicar i construir en qualsevol territori, per 
manera de facilitar-ne els vincles en l’en-
torn local i garantir-ne l’autonomia i l’au-
togestió, comptant sempre amb el recolza-
ment de tota la xarxa de projectes actius.

La xarxa educativa de què parlem la cons-
titueixen ja informalment el conjunt de pro-
jectes, escoles lliures, biblioteques socials, 
universitats lliures i totes les iniciatives que 
coneixem.

L’aprenentatge autònom i autodidacte 
s’enriqueix exponencialment si es fa en 
un marc coŀlectiu. Per això, és important 
facilitar la creació d’aquests espais d’apre-
nentatge coŀlectiu, oberts i autogestionats, 
on la utilitat pública pugui créixer. Per a 
facilitar el procés de creixement i creació 
de nous espais, persones facilitadores fari-
en la funció d’assumir la dinamització i el 
contacte entre persones, grups, coŀlectius i 
comunitats que puguin desenvolupar nous 
projectes.

Com que és previsible que no comptarem 
amb recursos estatals, i ja que volem man-
tenir l’educació com a dret inalienable, és 
imprescindible posar en pràctica un nou 
model d’autogestió comunitària, on tot 
l’entorn coŀlabori perquè la sostenibilitat 
dels espais educatius no depengui només 
de les aportacions econòmiques de les fa-
mílies, sinó del compromís i recolzament 
mutu de tots els veïns. El propi professional 
de l’educació haurà d’assumir el seu com-
promís amb un nou model econòmic inte-
gral, és a dir, es despendrà progressivament 
de part de les necessitats materials vincu-
lades a la moneda ofi cial, i l’intercanvi, les 
monedes socials i l’economia comunitària 
s’incorporaran a la seva forma de vida.

 
És responsabilitat nostra treballar per cons-
truir i desenvolupar de manera conjunta un 
sistema educatiu lliure, obert i accessible 
a totes les persones. Aquest és necessari i 
indispensable per al desenvolupament inte-
gral de la societat que volem.

Lluita universitària: autogestió per anar més
enllà de les mobilitzacions

La pèrdua de qualitat dels centres universitaris, i la seva progressiva privatització, 
són tendències d’àmbit global. En molts estats, com ara l’espanyol, les mobilitzacions 
dels estudiants i treballadors han viscut intensos cicles de lluites, però amb perspectiva  
podem concloure que les victòries han estat minses. La tàctica del desgast acostuma 
a jugar-hi en contra i només un canvi d’estratègia pot generar una tendència amb 
possibilitats reals de canviar l’estat de les coses. El no-pagament organitzat de la 
matrícula universitària pot ser la forma d’acumular forces, perquè cedir al pagament 
de les taxes signifi ca acceptar tàcitament l’estatus quo. L’autogestió dels centres 
universitaris és un imaginari que hem de generar i estendre i que pot trobar, en la 
derivació de recursos –originada per la insubmissió al pagament de les taxes–, la 
manera d’autofi nançar la construcció d’una universitat pública des de baix i al marge 
de l’estat. Cal perdre la por a no rebre títols universitaris. Només essent desobedients 
davant mesures de control social com aquestes, podrem alliberar les nostres ments. 

La protecció legal, un repte per al moviment 
d’educació lliure

La tasca d’alliberament i ruptura amb el sistema educatiu dominant no és senzilla. A 
partir dels sis anys d’edat, les alternatives educatives que no estan sota la normativa de 
les escoles ordinàries, entren en una situació de buit legal, davant la qual, habitualment 
no hi ha resposta governativa, però res no ens assegura que no puguin ser perseguides 
o controlades. Davant d’això, hi ha diferents estratègies que permeten afrontar aquests 
riscos legals, per manera de defensar el dret per part de les famílies a escollir l’educació 
dels seus infants. Algunes opcions podrien ser la creació de cooperatives d’educació o 
el reconeixement legal mitjançant escoles a distància. Un exemple és el cas de Clonlara 
School o Epysteme, que proporcionen certifi cats acadèmics a les famílies que volen educar 
els seus fi lls i fi lles a casa o en els projectes educatius alternatius, de manera diferent a 
l’escolarització presencial.

En qualsevol cas, la millor defensa que podem tenir és el suport mutu i l’autoorganització 
entre totes les persones que creiem en el dret a la no admissió per les vies que marca 
l’estat. Per això cridem a fer front de manera coordinada als casos de persecució educativa 
que es puguin generar.

http://www.xic.cat/
http://www.educaciolliure.org/
http://www.otraescuelaesposible.es/
http://www.educacionlibre.org
http://www.escuelalibre.org/CEL/colectivo.htm
http://educarenfamilia.org
http://www.clonlara.org/
http://www.epysteme.org
http://www.unilliure.org/
http://p2pu.org
http://www.universidadnomada.net/


Rebel·leu-vos! ... i germinem la llavor de la revolució integral 

Coneixement lliure
Inteŀligència coŀlectiva per a desenvolupar 

eines lliures i recursos comunitaris
H 

em de considerar el coneixement lliure 
com un bé comú que beneficia la coŀlectivi-
tat i permet el desenvolupament en igualtat 
de condicions de les persones que en par-
ticipen. 
  
El coneixement lliure pot ser lliurement 
adquirit i lliurement usat, amb qualsevol 
propòsit i sense necessitar permís de ningú 
(llibertat núm. 0). El coneixement lliure pot 
adaptar-se lliurement a les necessitats de 
l’usuari (llibertat núm. 1). El coneixement 
lliure pot compartir-se lliurement amb els 
altres (llibertat núm. 2). El coneixement 
lliure pot millorar-se i les seves versions 
adaptades i millorades poden compartir-se 
lliurement amb els altres, perquè així se’n 
beneficïi la comunitat sencera ( llibertat 
núm. 3). 
  
És l’Estat qui s’encarrega d’aturar el co-
neixement lliure i fa ús de diferents estra-
tègies per restringir-lo i imposar valors com 
l’individualisme, la propietat privada i la 
burocràcia. Algunes d’aquestes eines són 
les patents, que són un conjunt de “drets ex-
clusius” que l’Estat concedeix per un temps 
limitat a un inventor, a canvi de l’explotació 
exclusiva. D’altra banda, el dret d’autor o 
copyright és un conjunt de normes jurídi-
ques que regulen els drets que la llei con-
cedeix als autors per la creació d’una obra 
literària, artística, científica o didàctica. 
  
En contraposició al copyright va sorgir el 
terme copyleft. Es tracta d’una pràctica per 
a exercir el dret d’autor permetent la lliure 
distribució d’una obra i exigint que els ma-
teixos drets siguin preservats en les ver sions 
modificades. L’any 2001, va sorgir Creati-
ve Commons, organització que promou la 
creació de llicències estandarditzades per a 
obres artístiques i culturals, seguint els prin-
cipis del copyleft i la cultura lliure.  

Un cop explicats els conceptes anteriors, 
analitzarem àmbits concrets del coneixe-
ment lliure: 
  
Programari	lliure.	
És el software (o programari informàtic) 
que respecta la llibertat d’usar-lo amb qual-
sevol propòsit; la llibertat d’estudiar com 
funciona el programa i modificar-lo, adap-
tant-lo a les pròpies necessitats; la llibertat 
de distribuir còpies del programa; la lliber-
tat de millorar el programa i fer públiques 
aquestes millores als altres, de manera que 
tota la comunitat  se’n beneficïi. El 1985 
es va crear la  Free Software Foundation 
(FSF), organització que promou els valors 
del software lliure.  
El sistema operatiu és un conjunt de pro-
grames que s’encarreguen de gestionar 
els recursos del maquinari (el hardware o 
components físics). És, en definitiva, el pro-
grama base sobre el qual funcionen la resta 
de programes. El sistema operatiu basat en 
programari lliure més conegut és GNU/Li-
nux, competidor a l’alça dels grans mono-
polis establerts per Windows (de Microsoft) 
i MacOS (d’Apple). Debian o Ubuntu son 
exemples de sistemes operatius de tipus Li-
nux. 

Sobre la base del sistema operatiu, podem 
fer funcionar molts programes segons la 
finalitat buscada, programes de programari 
lliure cada dia més sofisticats: plataformes 

d’edició de vídeo i àudio, eines de disseny 
assistit tipus CAD, editors de gràfics vec-
torials, programes d’edició d’imatges, siste-
mes per a la gestió  del correu, gestors de 
contingut web, o gestors de mapes como 
OpenStreetMap (OSM), que és una alterna-
tiva a GoogleMaps (sistema de mapes cor-
poratiu i privatiu) per a crear mapes lliures i 
editables. En la següent direcció web podeu 
trobar alternatives lliures a programes pri-
vatius: http://alternativeto.net/ 

Xarxes	socials	autogestionades. 
Existeixen xarxes socials empresarials poc 
segures como Facebook o Google+ on els 
usuaris es converteixen en clients de grans 
multinacionals, posant a la seva disposició 
tota mena d’informació personal que des-
prés esdevé moneda de canvi per al nego-
ci capitalista. En  contraposició a aquesta 
dinàmica mercantilista, neixen iniciatives 
lliures com Lorea (https://lorea.org), Kune, 
GNU social, Status.net, Crabgrass, Apple-
seed o Diáspora. 
  
Prendrem com a referència Lorea, que és 
un projecte de desenvolupament de xarxes 
socials federades, segures i autogestiona-
des. Cadascuna d’aquestes xarxes es coneix 
com a “llavor”. Una d’aquestes llavors es 
N-1, amb més de 35.000 usuaris i la par-
ticipació de centenars de coŀlectius, grups, 
assemblees i comissions vinculats al 15M 
(https://n-1.cc). Lorea desenvolupa eines 
lliures pensades per a facilitar la feina en 
xarxa i la coŀlaboració entre persones. Les 
xarxes federades generen un camp de co-
neixement protegit i poblat de flors comple-
mentaries, d’essències molt diferents, inter-
connectades entre elles (Lorea ve del basc i 
significa “flor”). 
  
Servidors	i	serveis	autogestionats.	
Existeixen nombrosos coŀlectius d’acti-
vistes informàtics que ofereixen serveis 
telemàtics no corporatius a moviments so-
cials i iniciatives  autogestionades. Aquests 
coŀlectius funcionen de manera assemble-
ària i autogestionada i ofereixen serveis 
basats exclusivament en programari lliure: 
blogs, wikis, comptes, llistes de correu, etc. 
A més a més,  autogestionen els seus pro-
pis servidors assegurant-hi l’accés directe, 
sense intermediaris i sota control exclusiu.  
Ourproject.org, Actiu.info, Sindominio.
net, Nodo50.org, Autistici.org, Riseup.net, 

o Marsupi.org són exemples de col·lectius 
que autogestionen el seu propi rizoma de 
servidors. 

Maquinari	lliure.
Actualment, la majoria dels sistemes in-
formàtics són fabricats per empreses que  
restringeixen el coneixement de les seves 
estructures productives. Són dispositius de 
maquinari lliure (conjunt de components in-
formàtics) aquells que tenen especificacions 
i diagrames esquemàtics d’accés públic. Ar-
duino n’és un exemple, basat en una placa 
o circuit electrònic amb un processador i un 
entorn de desenvolupament dissenyat per a 
facilitar l’ús de l’electrònica en projectes 
multidisciplinaris. 
  

Xarxes	de	telecomunicacions	lliures.
Internet és un conjunt descentralitzat de 
xarxes de comunicació interconnectades 
que utilitzen un mateix protocol, garantint 
que les xarxes físiques heterogènies que el 
componen funcionin com una xarxa lògica 
única, d’abast mundial. Grans companyies 
de telecomunicacions, conegudes com ISP 
(Internet Service Provider) controlen i res-
tringeixen l’accés a Internet amb el paga-
ment de quotes de connexió i el control dels 
fluxos de dades.  

Però, podem construir un sistema de tele-
comunicacions lliure (al marge d’Internet), 
per a comunicar-nos de manera lliure i gra-
tuïta a través d’Internet i del telèfon amb 
les xarxes de telefonia i telecomunicacions 
lliures.  

Guifi.net és una xarxa de telecomunicacions 
lliure, oberta i neutral, majoritàriament sen-
se fils (composta, també, per connexions de 
fibra òptica), amb més de 21.000 nodes pro-
jectats, dels quals 13.000 ja són operatius. 
Sobre guifi.net, ets lliure d’utilitzar la xarxa 
per a qualsevol propòsit, mentre no perjudi-

quis el funcionament de la pròpia xarxa o la 
llibertat d’altres usuaris. Ets lliure de saber 
com és la xarxa, els seus components i com 
funciona. Ets lliure de fer ús de la xarxa per 
a qualsevol tipus de comunicació i difon-
dre’n el funcionament. Incorporant-te a la 
xarxa, ajudes a estendre aquestes llibertats 
en les mateixes condicions. 
  
OpenBTS (http://openbts.sourceforge.net) 
és un punt d’accés GSM (protocol de telefo-
nia mòbil) que utilitza programari i maqui-
nari lliure per a crear una infraestructura ca-
paç d’oferir serveis de telefonia mòbil. Les 
dades són enviades a una centraleta telefò-
nica PBX Asterisk, connectada a una xarxa 
de telecomunicacions global, com guifi.net, 
amb què es tanca un interessant cercle per a 
les telecomunicacions lliures. 
  
Maquinària	lliure	de	patents.
Open Source Ecology (OSE) és una xarxa 
d’agricultors, enginyers i coŀlaboradors 
que han dissenyat i creat el Global Village 
Construction Set (GVCS = Equip de Cons-
trucció de l’Aldea Global), una plataforma 
tecnològica de codi obert, baix cost i alt ren-
diment. http://opensourceecology.org 
  
Un Fab Lab (acrònim de l’anglès Fabrica-
tion Laboratory) és un espai de producció 
d’objectes físics a escala personal o local 
que agrupa màquines controlades per ordi-
nador. La seva peculiaritat rau en la mida i 
en la seva forta vinculació amb la societat. 
http://fablabbcn.org/

En general, també parlem de la cultura lliu-
re com un  terme per a referir-nos a qualse-
vol expressió de tipus cultural que es basa 
en els principis del coneixement lliure. Per 
exemple, es considera música lliure la que 
és de domini públic o que està protegida per 
una llicència lliure, promoguda entre d’al-
tres per la plataforma http://jamendo.com. 
Altres iniciatives que promouen el coneixe-
ment lliure són: http://archive.org/, http://
p2pfoundation.net/, http://bookcamping.cc/. 

El coneixement lliure és una peça clau per 
al desenvolupament de l’autogestió i les 
xarxes d’autosuficiència, perquè permet re-
plicar les bones pràctiques en tots els àmbits 
de la vida, sense  haver d’estar subjectes a 
interessos mercantils corporatius. 

Manual de 
desobediència a la 
Llei Sinde
Redactat per hacktivistes amb la 
coŀlaboració de Diagonal i Traficantes 
de sueños. 
Lleis governamentals que limiten la 
llibertat d’informació i, per tant, el des-
envolupament del coneixement lliure: 
•Stop Online Piracy Act (SOPA, per les 
seves sigles)  
•Ley de Economía Sostenible (Ley 
Sinde), Espanya.  
•Proyecto de Ley Lleras, Colòmbia.  
•Proyecto de Ley Döring, Mèxic.  
•PROTECT IP Act (PIPA), EUA.  
Vídeo explicatiu: http://www.youtube.
com/watch?v=5fvwoHKj6cs

El coneixement lliure pot 
ser lliurement adquirit i 
lliurement usat, amb 
qualsevol propòsit i sense 
necessitar permís de ningú.
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15 de març de 2012         

Les anomenades revolucions de la Pri-
mavera Àrab, el moviment 15M o Occupy 
Wall Street han omplert Internet i les xar-
xes socials com Facebook i Twitter. Es par-
la de la Twitter Revolution o de la “revolu-
ció d’internet” com si la revolució fos una 
propietat inherent a un mitjà.  

Davant el determinisme tecnològic i les te-
ories de la revolució ciberespontània –“la 
revolució s’inicià amb el tweet”- cal un joc 
de perspectives per entendre la complexitat 
social i els fl uxos de canvi que dinamitzen 
els nous moviments contestataris. 

Sorgeix una clara contradicció: utilitzar 
mitjans com Twitter i Facebook per a can-
viar l’ordre establert? Són mitjans comer-
cials, estendards del liberalisme tecnològic. 
L’esperit revolucionari ens ha de dur, pri-
merament, a recuperar la nostra capacitat 
refl exiva mitjançant l’acció coŀlectiva i 
l’autoorganització, retrobar els mitjans 
quotidians al nostre abast i donar-los nous 
usos subversius. Per exemple, una cassola-
da o una crida massiva en una xarxa social.  

Cal recordar, però, que la recuperació 
d’allò polític i l’ús subversiu dels mitjans 
té els seus límits i difi cultats, a causa del 
control dels fl uxos d’informació: els Estats 
atallen la llibertat a Internet i el seu poten-
cial subversiu en coŀlaboració directa amb 
els mitjans de desinformació, fi nançats 
pels mateixos aparells de poder. 

Alternativament, hi ha xarxes socials i 
serveis de comunicació lliures, construïts 
mitjançant la posada en comú de la intel-
ligència coŀlectiva i el coneixement lliure. 
L’experiència dels activistes en l’ús de 
xarxes socials com Lorea (n-1.cc) i toma-
laplaza.net demostren la nostra capacitat 
de generar i promoure les nostres pròpies 
eines lliures més enllà de les xarxes so-
cials corporatives i privatives. A més de 
protegir la nostra privadesa, la naturalesa 
lliure del programari, del maquinari i del 
coneixement en general, encaixen de for-
ma orgànica amb els fonaments requerits 
per a una transformació des de baix: el 
lliure desenvolupament de la inteŀligència 
coŀlectiva, la cocreació, la innovació, la 
cooperació en xarxa, la solidaritat i el su-
port mutu. Aquestes pràctiques milloren 
les nostres capacitats d’autoorganització i 
el nostre apoderament, ja que ens permeten 
accedir a la riquesa social i transformar-la 
en riquesa comuna, en noves formes i pro-
cessos d’autonomia coŀlectiva, sense inter-
mediaris ni control de l’Estat.  

Mentrestant, tot i l’entestament agònic 
de la classe política per imposar-se, s’ex-
pandeixen entre les xarxes noves formes 
d’entendre allò públic, la democràcia i la 
política. 

Les elits dominants, promotores del desen-
volupament d’Internet, estan decidides a 
acabar de tancar el seu propi cèrcol en nom 
de la propietat intel·lectual i la seguretat 
nacional. La “Llei Sinde” a l’Estat Espa-
nyol o la SOPA (Stop Online Piracy Act) en 
els EEUU són accions de ciberguerra que 

busquen reajustar l’ordre establert mitjan-
çant el control d’Internet.

Xocs contra el Realisme Perio-
dístic: subvertint l’últim bastió 
conservador
Els processos d’autoorganització massiva 
són complexos i, entre el moment de pren-
dre el carrer i el de la constitució d’un nou 
marc comú, hi ha molta tela a tallar. En el 
context històric de crisi sistèmica que ens 
trobem les opcions a escollir són limitades: 
recuperar els valors que ens caracteritzen 
com a éssers cooperants i, també, els mit-
jans necessaris per a la construcció de nous 

espais comuns; o veure com aquests valors 
es fonen en la magnanimitat de l’ordre Es-
tat-capital i apoderar-nos per a escriure la 
nostra pròpia història, compartir-la i obrir-
la a mecanismes coŀlectius que ens con-
dueixin a construir la wiki-història (escrita 
per tothom).  

Les elits econòmiques i estatistes dominen 
el sistema de comunicació tradicional i els 
mass-media –premsa, televisió i ràdio– en-
cara són mitjans privilegiats en la defi nició 
de la realitat i la veritat del relat històric. El 
continu relat periodístic, afavorit pels mites 
del realisme, l’objectivitat i la imparcialitat, 
explica dia a dia “l’actualitat” i funciona 

com una forma d’historicisme contempo-
rani que legítima ritualment el poder domi-
nant, de manera que conserva l’ordre i el 
relat hegemònic de les coses.  

És el seu Realisme Periodístic, realisme 
prefabricat per grups de comunicació i 
agències de notícies al servei del poder: 
l’Estat, les grans empreses i els bancs, que 
no informen de cap altra sortida a la crisi 
que se surti del guió ofi cial. No obstant això, 
cada dia es multipliquen més els fl uxos lliu-
res d’informació. El Realisme Periodístic 
en el fons –i en la forma– és pur espectacle, 
fàcil de travessar i de diluir fi ns a fer-lo des-
aparèixer de la nostra vida quotidiana.

Cap endavant en xarxa: 
alliberant l’espai radioelèctric 
i multiplicant mitjans 
alternatius
Els mitjans alternatius de contrainformació 
ens ajuden a comunicar altres històries, al-
tres realitats, altres societats i altres mons 
possibles. Projectes de premsa com Diago-
nal (http://www.diagonalperiodico.net) o 
La Directa (http://www.setmanaridirecta.
info/) de televisió comunitària com LaTe-
le (http://latele.cat). I moltes ràdios lliures 
que demostren la capacitat de reproducció 
dels nostres propis mitjans al marge de 
l’Estat i dels mercats, encara que aquests 
s’obstinin en la mercantilització dels drets 
d’informació i comunicació a través dels 
mitjans comunitaris, l’anomenat Tercer 
Sector de la Comunicació –un espai comu-
nicatiu alternatiu al sector privat i a l’esta-
tal– continuarà okupant i alliberant l’espai 
radioelèctric.  

Un cop hem guanyat les places, ens hem 
retrobat als carrers i a la xarxa, per això, 
és el moment de continuar obrint i coŀlec-
tivitzant nous espais, mitjans i canals de 
comunicació. 
Enfront de la privació i privatització dels 
mitjans anomenats públics, recuperem la 
nostra sobirania i legitimitat de l’espai ra-
dioelèctric per a crear aquest espai comuni-
catiu autònom que comparteix infraestruc-
tures, recursos i continguts.  

Estem refent mapes de cada territori amb 
els múltiples punts de comunicació lliure 
existents –siguin de ràdio, televisió, prem-
sa, Internet o altres– i les persones interes-
sades a participar-hi. Estem enllaçant xar-
xes entre mitjans lliures i comunitaris –com 
la ReMC (http://www.medioscomunitarios.
net), creant nous mitjans i cooperatives de 
l’àmbit de la comunicació i inventant for-
mes de cooperació i cocreació. Estem po-
sant les pràctiques comunicatives lliures al 
servei de la rebeŀlió i la autogestió. 

Som multituds inteŀligents en xarxa, capa-
ces de l’impossible. No deixem de comu-
nicar. Ja no hi ha res que no puguem au-
togestionar. Per què no organitzem, també, 
l’autogestió d’un mitjà de comunicació de 
massa? 

Per què no convertir-los en eines comparti-
des per multituds inteŀligents?  

Comprem publico.es entre totes
Mespublic.org serà el primer pas perquè una cooperativa de periodistes i de lectores 
faci possible crear un gran mitjà de comunicació independent i popular.

El tancament del diari Públic ha creat un gran buit en els mitjans de comunicació i ha 
generat un greu problema als treballadors acomiadats, que lluiten contra la proposta de 
l’empresa, que passa per enviar-los al Fogasa. Per això, compten amb el nostre suport.

No obstant, aquesta situació actual pot convertir-se, també, en una gran oportunitat. 
Tenim la possibilitat de crear un gran mitjà de comunicació, que refl ecteixi una lectura 
crítica de l’actualitat i de l’espai que requereixin les iniciatives dels moviments socials.

El web Publico.es té més de 5 milions de visitants diferents cada mes (la 4a del sector a 
l’Estat espanyol) i, davant de la falta de viabilitat de l’empresa i del procés de suspensió 
de pagament, els administradors concursals la treuran pròximament a subhasta. Per 
això, alguns dels membres de la Cooperativa Integral Catalana, van contactar un grup 
de treballadors del diari Público, i ara llencen amb el seu suport la iniciativa de formar 
una cooperativa que dugui a terme la compra del web Publico.es i que posi en marxa 
un mitjà de comunicació realment públic, és a dir, més públic. Així, acaba de néixer el 
web mespublic.org, que pretén ser un espai de trobada per a totes les persones, en-
titats, i professionals dels mitjants de comunicació interessades a fer realitat el somni 
de recuperar el Diari Público i de comptar amb un mitjà de comunicació massiu que no 
depengui del mercat ni de l’Estat, per generar i compartir informació rellevant amb tota 
la ciutadania.

Proposem un model d’autogestió que permeti, per una banda, als professionals del mi-
tjà de comunicació decidir quotidianament els continguts de forma lliure i independent, 
i, per una altra banda, que els lectors compromesos amb el projecte puguin participar, 
també, a la presa de decisions importants del mitjà de comunicació.

Perquè això sigui possible caldrà la participació econòmica d’un gran nombre de per-
sones compromeses amb la transformació social, la llibertat d’expressió i el pensa-
ment crític, que aportin petites o grans quantitats, i, així, fer possible que publico.es 
es converteixi en un mitjà coŀlectivitzat. Si els tres primers poders estan en mans d’un 
sol poder polític, posem el quart poder en mans del poble. Democratitzem el procés 
d’explicar la realitat. 

Entra a mespublic.org i participa-hi!

Comunicació lliure 
Un mitjà per protegir-nos de la societat de la desinformació

Aquestes pràctiques 
milloren les nostres capaci-
tats d’autoorganització i el 
nostre apoderament.
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Rebel·leu-vos! ... i germinem la llavor de la revolució integral 

Aquestes cooperatives són un model per 
subvertir la realitat salvatge que patim com 
a societat i com a part implicada en el sis-
tema de dominació capitalista, gestionat per 
només unes quantes persones però amb el 
suport i el manteniment de l’aparell esta-
tal, que és qui l’alimenta. Per tant, una co-
operativa integral és una eina per construir 
contrapoder des de la base, partint de l’au-
togestió, l’autoorganització i la democràcia 
directa, i que ens permet transitar de l’estat 
actual de dependència de les estructures del 
sistema, cap a un escenari de llibertat amb 
plena consciència, lliure d’autoritat, i on 
tothom pugui desenvolupar-se en igualtat 
de condicions i d’oportunitats.
La primera referència a les cooperatives 
integrals es va publicar a la pàgina 14 de 
la publicació PODEM, que es va distri-
buir massivament el 17 de març de 2009. 
Aquests tres últims anys s’ha produït un 
desenvolupament intens d’aquest model i 
de la seva difusió, gràcies a la primera ini-
ciativa d’aquesta mena que es va començar 
a gestar el maig de 2010: la Cooperativa 
Integral Catalana (CIC). A partir d’aquest 
exemple pràctic d’autoorganització, actu-
alment hi ha diverses iniciatives en marxa, 
principalment a la península Ibèrica, però 
també fora.

No és una sortida per a quatre gats, ni una 
solució parcial, és una proposta constructi-
va de desobediència i d’autogestió genera-
litzada per reconstruir la societat des de baix 
(en tots els àmbits i de manera integral) i 
recuperar les relacions humanes afectives, 
de proximitat i basades en la confi ança.

Principis, participació i presa de 
decisions

Els principis bàsics són l’acord de mínims 
que hauran d’assumir tots els projectes que 
interaccionin dins el marc de la cooperativa 
integral com a eina per generar xarxes d’au-
tosufi ciència, afi nitat, suport mutu i igualtat, 
partint de l’autogestió i l’assemblea. També 
és fonamental el respecte a l’autonomia i 
l’enfortiment de la cooperativa mitjançant 
la solidaritat, eliminant la burocràcia i fo-
mentant la confi ança i el lliure albir.

La participació ha de ser totalment oberta 
(principi fonamental de l’assemblea) i lliure 
(al marge de ser-ne persona sòcia o no). Les 
decisions s’han de prendre preferiblement 
per consens, per assegurar el respecte a la 
diversitat d’opinions, la cohesió del grup i 
el desenvolupament òptim del procés. Una 
forma recomanable d’assemblees és la jor-
nada assembleària, que es pot realitzar men-
sualment i amb una duració d’una jornada o 
d’un cap de setmana sencer. A part de trac-
tar qüestions ordinàries, pot estar enfocada 
a tractar temes monogràfi cs clau per al des-
envolupament del procés.

Tipus de persones sòcies

Hi ha els socis individuals i els col·lectius, 
que a la pràctica són consumidors o pro-
ductors, els socis autònoms, que utilitzen la 
forma jurídica de la cooperativa mixta per 
a facturar a l’exterior, els socis de serveis, 
que tenen la seva pròpia forma jurídica –
però també estan associats a la cooperativa 
integral–, i els socis afi ns que, encara que 
no paguin quota, són socis formals que 
queden registrats al llibre de socis per pro-
tegir l’activitat econòmica entre socis.

Organització territorial en xarxa

El sistema d’organització més formidable 
és el que té forma de xarxa descentralitza-
da, perquè és l’estructura d’autoprotecció 
i supervivència més efectiva que hi ha. Si 
alguns dels nodes (de cada element que 
interactua com a part de la xarxa en diem 

“node”) és agredit des de l’exterior o es cor-
romp des de l’interior, la xarxa es mantin-
drà robusta gràcies a les interconnexions 
multirecíproques que hi ha entre la resta de 
nodes que hi participen.

Aquesta xarxa es compon de diferents es-
pais d’autoorganització segons el territori 
que abasten. Els projectes autònoms són 
iniciatives que realitzen una activitat con-
creta i que es basen en la confi ança mútua 
de tots els seus integrants. Aquí hi podríem 
englobar els projectes de vida comunitària 
(rurals o no), les iniciatives productives i 
els projectes no productius (d’educació 
lliure o de salut autogestionada, per exem-
ple), a més de les iniciatives individuals 
autònomes. En el cas de la CIC existeixen 
els projectes autònoms  d’iniciativa col-
lectivitzada que es desenvolupen a partir 
dels recursos comuns de la cooperativa 
i que tenen accés a aquests recursos amb 
avantatges (com per exemple un immoble, 
vehicles o altres mitjans en cessió, maso-
veria o lloguer/compra-venda per sota del 
preu de mercat) i n’asseguren l’ús col-
lectiu amb la propietat cooperativa i la pre-
sa de decisions per assemblea. Funcionen 
de manera autònoma. 

Els nuclis d’autogestió local o cooperati-
ves integrals locals són espais d’interacció 
basats en la proximitat, on les iniciatives 
coŀlectives i els projectes autònoms inte-
ractuen amb un alt nivell de confi ança. La 

referència territorial pot ser un barri d’una 
ciutat, un poble mitjà, un conjunt de pobles 
petits propers, etc. Les xarxes d’autogestió 
bioregional (anomenades ecoxarxes a Ca-
talunya) són l’espai bioregional o comarcal 
(una vall, per exemple), on interactuen els 
elements que hem mencionat anteriorment, 
amb igualtat de condicions. A aquest nivell
es gesta una economia contrahegemònica, 
que fomenta l’ús de monedes lliures o so-
cials, que serveix per enfortir l’economia 
de proximitat i les relacions de confi ança 
(per aprofundir en aquest aspecte, llegiu 
més avall sobre el sistema econòmic inte-
gral). Per últim, la cooperativa integral és 
un marc  de referència i coordinació des 
d’on es generen mitjans col·laboratius i 
coŀlectius que qualsevol de les iniciatives 
esmentades pot escollir i utilitzar: des d’ei-
nes legals (cooperatives), fi ns a eines tele-
màtiques o informàtiques, i especialment 
formes i plans d’acció per aprofundir en 
l’autogestió i l’autoorganització com les 
que es plantegen en aquestes pàgines.

Sistema públic cooperatiu integral

Quan parlem de construir una gran xarxa 
d’autosufi ciència, és important subratllar 
que l’objectiu ha de ser el de cobrir les 
necessitats bàsiques de tothom, mitjançant 
l’acció coŀlectiva i l’art de l’autogestió. 
Algunes d’aquestes necessitats bàsiques 
serien l’alimentació, l’educació, la cultura 
popular, la salut, l’habitatge, el transport i 
l’energia que requereix, la llum o l’escal-
for, per citar-ne algunes. Per tant, és feina 
de la cooperativa integral recuperar la vida 
pública, entenent per públic el bé comú, ni 
estatal ni privat, amb la forma originària 
de gestió emanada de la cooperació entre 
humans. Això signifi ca, per un costat, pro-
moure la coŀlectivització de béns, terrenys 
i habitatges i, per l’altre, recuperar la salut 
i l’educació pública com a serveis autoges-
tionats al marge del monopoli doctrinari 
establert per l’Estat i el capital.

Per aprofundir en els diversos àmbits d’au-
togestió, recomanem que llegiu les pàgines 
que hi hem dedicat.

Altres eines de transició. Renda Bà-
sica i borsa de treball cooperatiu

La renda bàsica cooperativa és el projecte de 
generar recursos comuns (monetaris o no) 
per garantir les necessitats bàsiques de les 
persones que formen part d’una comunitat 
(i per tant, de la societat). Aquests recursos

Cooperatives Integrals

Primera trobada sense fronteres de 
Cooperatives Integrals 
En motiu del segon aniversari de la Cooperativa Integral Catalana, 
el 28, 29, 30 d’abril i l’1 de maig. Lloc. Vinyols Camp. 
Càmping Ecològic al Camp de Tarragona (Ecoxarxa Tarragona).
Prèviament, els dies 24, 25 i 26 d’abril Jornada de formació de dinamizadors de 
Cooperatives integrals. Centre de formació i acollida de la CIC. (Riudellots de la 
Creu) 

Més informació  www.cooperativaintegral.cat 

Una proposta de transició per a construir 
un model de societat basat en l’autogestió 

en tots els àmbits de la vida com a forma de 
cobrir les necessitats bàsiques materials 

i immaterials de totes les persones

És la nostra tasca recuperar 
la vida pública, entenent 
per públic el bé comú, ni 
estatal ni privat
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 no es poden acumular, perquè l’objectiu és 
només cobrir les necessitats bàsiques. Com 
a eina de transició, les persones implicades 
en processos de dinamització (mitjançant 
comissions de treball) poden ser les prime-
res en rebre aquesta renda que el col·lectiu 
s’encarregaria de cobrir i equilibrar.

La borsa de treball cooperativa és una altra 
eina perquè les persones amb necessitat de 
recursos puguin interaccionar amb les per-
sones (o projectes) que poden oferir-los. La 
relació entre oferidor i demandant haurà de 
ser totalment equitativa i sense intermedia-
ris privats, i la remuneració podrà ser tant 
monetària (en euros o moneda social) com 
no monetària.

Treball comunitari 

Originalment de caràcter  consuetidinari i 
recolzat per una reunió de veïns en consell 
obert. Consisteix en una acció autoorga-
nitzada de  cooperació i suport mutu, com 
aportació de treball desinteressat al servei 
de la comunitat, un col·lectiu o un poble en 
tota la seva totalitat. El seu arrelament està 
molt present a Euskal Herria on es coneix 
com “auzolan”, “auzalan” o “vereda” , així 
com en altres territoris de la península, im-
pulsat també per cercles activistes, on es 
desenvolupa de manera espontànea. També 
se’l coneix per “tornallom” a València i per 
sextaferia a Asturies, entre d’altres.

Com iniciar el procés de constitució 
d’una cooperativa integral?

Primer de tot, cal generar una massa crítica 
(de 20 a 30 persones) que tingui interès a cre-
ar una cooperativa integral, i que d’aquest in-
terès en neixi una mínima afi nitat i confi ança 
mútua. A partir d’aquí, una vegada compartit 
l’objectiu, es fa una convocatòria per a una 
assemblea oberta, contactant amb col·lectius 

afi ns i difonent massivament la trobada.

Les assemblees inicials seran espais per 
establir les primeres bases i principis com-
partits, mentre es va creant un mapa de 
recursos existents per anar teixint la molt 
necessària xarxa d’iniciatives i projectes en 
marxa. Paral·lelament, es començaran a cre-
ar comissions per avançar en el desenvolupa-
ment de la cooperativa integral: la de gestió 

econòmica (i jurídica), per ajudar amb la 
constitució de cooperatives, resoldre dubtes 
i problemes legals, per a la relació amb l’ad-
ministració ofi cial, per dur la comptabilitat, 
presentar balanços, etc; la d’acollida, per es-
tablir contacte amb les persones interessades, 
informar-les i gestionar les altes de sòcies; 
coordinació (i extensió), per preparar les as-
semblees, facilitar la interrelació de grups de 
treball a nivell intern i amb d’altres projectes 
i iniciatives externes, i per a les tasques i la 
gestió de recursos que no assumeixin altres 
comissions; comunicació (difusió i infor-
màtica), comunicació amb l’exterior, gestió 
d’eines telemàtiques (blocs, llistes de correu, 
comptes de correu i altres serveis), genera-
ció de documentació, etc; moneda social (i 
intercanvis), per promoure la formació so-
bre monedes socials i establir contacte amb 
projectes (per exemple, amb productors), per 
socialitzar-ne el coneixement i començar a 
fomentar-ne l’ús. 

En un altre apartat, situem els grups temà-
tics (habitatge, salut, educació, alimentació, 
energia, etc), que s’aniran generant segons 
els interessos i la disponibilitat dels partici-
pants per desenvolupar el model públic coo-
perativista de cada àmbit, a més dels recursos 
que hi pugui aportar la cooperativa integral.

A partir d’aquí, partint de la línia de treball 
iniciada, cada grup o comissió adquireix la 
seva pròpia dinàmica i assemblees, i les jor-
nades assembleàries de la cooperativa seran 
l’espai de coordinació general on es defi ni-
ran les estratègies comuns.

Cooperatives integrals en marxa
Hi ha un espai de confluència i interacció a la xarxa social N-1 anomenat “cooperatives 
integrals”
Mireu aquest l’enllaç: https://n-1.cc/pg/groups/769665/cooperativas-integrales/

Cooperativa Integral Catalana (CIC)
S’han dut a terme 21 jornades assembleàries monogràfiques (mensuals) en diferents punts 
de la geografia catalana i desenes d’assemblees permanents (quinzenals).
•Weblog: http://www.cooperativaintegral.cat
•Xarxa de treball: http://cooperativa.ecoxarxes.cat
•Assemblees/comissions: 6 nodes de treball formats per diverses comissions (de les perso-
nes; comunicació i informàtica; economia, jurídica i producció; coordinació; necessitats i in-
tercanvis; logística i coordinació de centrals de compres), a més de diversos grups temàtics.
Telèfon 935535715
•Correu electrònic: cooperativa@ecoxarxes.cat
•Llista de correu: cooperativaintegral@marsupi.org
•Canal audiovisual: www.vimeo.com/cooperativa
•Qui es vulgui associar: http://alta.cooperativaintegral.cat

Cooperativa Integral de Madrid y Alrededores (CIMA)
Es consideren “voltants” les zones geogràfiques limítrofs on hi hagi persones i coŀlectius que 
es vugluin sumar a aquest projecte. Es reuneixen al CSOA Patio Maravillas, el CSOA Casa-
blanca i el CSA Tabacalera.
•Correu electrònic: madrid@cooperativaintegral.cat
•Llista de correu: cooperativaintegralmadrid@marsupi.org
•Grup N-1: https://n-1.cc/pg/groups/696320/cooperativa-integral-de-madrid-y-alrededores
•Assemblees/comissions. 4 comissions de treball que es reuneixen pel cap baix cada 15 
dies; cada mes es fa una reunió intercomissions amb 15 dies aproximadament d’antelació a 
l’assemblea general mensual; ja han fet 8 assemblees, algunes de tot un cap de setmana.
•Fase de desenvolupament: estan debatent els estatuts de la Cooperativa i els principis 
d’acollida.

Auzolan (Euskal Herria)
És una iniciativa que contribueix al procés de transformació social d’Euskal Herria impulsant 
la recuperació de formes d’autoorganització tradicionals com l’Auzolan (treball comunitari) 
i el Batzarre (consell obert) i destacant la importància de la reapropiació necessària dels 
béns comunals. L’objectiu és estendre la iniciativa a tots els municipis bascos.

Els dies 24, 25 i 26 de febrer, a la localitat d’Urdirotz (Artzibar, Navarra) hi va tenir lloc el I 
seminari de monedes lliures d’Euskal Herria. El primer cap de setmana de maig es farà la 
segona trobada, camí de construir i consolidar un sistema econòmic contrahegemònic. 
•Weblog: http://www.auzolan.info/http://www.auzolan.info
•Correu electrònic: auzolan@riseup.net
•Llista de correu: auzolan@lists.riseup.net
•Xarxa de treball: http://www.enekenbat.cc
•Mapa d’experiències (en construcció): http://mapak.eztabai.net
•Assemblees. Les assemblees es fan un cop al mes en algun punt de la geografia basca.

Cooperativa Integral Riojana (CIR)
De moment, es reuneixen en un local cedit pel sindicat CNT, a Logronyo (Calle de los Baños, 3)
•Correu electrònic: cooperativaintegralriojana@gmail.com
•Llista de correu: cooperativaintegralriojana@googlegroups.com
•Grup N-1: https://n-1.cc/pg/groups/910723/cooperativa-integral-riojana
•Assemblees: Més o menys cada 15 dies (al local de la CNT, dissabtes a les 18h). S’han fet 6 
assemblees i 2 tallers.
•Fase de desenvolupament: diversos grups de treball en funcionament (gestió i economia, agri-
cultura, habitatge, salut).

Cooperativa Integral Andaluza
IIniciativa per desenvolupar cooperatives integrals a diferents territoris andalusos.
•Grup N-1: https://n-1.cc/pg/groups/1163831/cooperativa-integral-andaluza-cia

Cooperativa Integral Cabo de Gata 
Comarca de Níjar, Almeria (es reuneixien a Cortijo del Chavo, Pez Verde, San José-Níjar, 04118, 
Almeria
•Telèfon de contacte: 950387012 / 669841175
•Grup N-1: http:// n-1.cc/pg/groups/1100364/cooperativa-integral-cabo-de-gata
•Assemblees i comissions: 20 assemblees setmanals realitzades. Comissions de treball: ben-
vinguda, difusió, comptabilitat i legal. Els socis fundadors es reuneixen cada diumenge fi ns que 
es constitueixi jurídicament la cooperativa. Llavors l’assemblea general tindrà una periodicitat 
mensual. 
•Fase de desenvolupament: Fase prèvia a la constitució de la cooperativa, previsiblement el mes 
d’abril.

Cooperativa Integral Valenciana (CIV)
Territoris d’Alacant, València i Castelló. Les reunions acostumen a ser a l’àgora de la Universitat 
Politècnica de València.
•Web: http://cooperativaintegralvalenciana.es
•Contacte: cooperativa@cooperativaintegralvalenciana.es
•Grup N-1: https://n-1.cc/pg/groups/806329/cooperativa-integral-valenciana-proyecto-ciudadano
•Assemblees: Un cop al mes, pel cap baix. S’ha habilitat l’eina informàtica Mumble per a la parti-
cipació no presencial.
•Fase de desenvolupament: fa poc es van debatre els estatuts. S’està mirant d’articular els grups 
de treball i vertebrar les diferents iniciatives cooperativistes. 

Cooperativa Integral Amalur (Valencia)
Proyecto de cooperativa integral iniciado el 2010 en Valencia
• Contacto: amalurcoopint@gmail.com
Nucli Huertopía (Castelló):
 http://cooperativaintegralcastellon.blogspot.com

Cooperativa Integral Aragón (CIAR)
•Web: http://ciar.cc
•Contacte: info@ciar.cc.
•Assemblees: jornades d’iniciació 6, 7, 13 i 14 de març a les 19:00 al Centro Social Librería La 
Pantera Rosa (San Vicente de Paul, 28, Zaragoza). Primera assemblea dissabte 24 de març a les 
11:00 h (lloc per determinar).
•Fase de desenvolupament: En fase de fundació 

EcoRéseau du Pays Nantais
Després de mesos d’activitats i d’adaptació del concepte d’ecoxarxa a la seva realitat concreta,está 
començant a funcionar en l’autogestió i aviat tindrà una primera central d’abastiment. Estan treba-
llant en l’adequació del concepte de Cooperativa Integral a la regió.
• Blog :http://ecorezodunantais.eklablog.com
• Correu electrònic: ecorezonao@mailoo.org

a Astúries existeix la Red de apoyo mútuo http://ramitasdelcampo.blogspot.com
A Ciudad Real es troba el Colectivo de organización local http://colcr.wordpress.com, un embrió 
del que podria arribar a ser una cooperativa integral manxega. 
A la regió de Múrcia, es celebren els Encuentros itinerantes de autogestión. 
http://matrizcelular.blogspot.com

13

https://n-1.cc/pg/groups/769665/cooperativas-integrales/
http://www.cooperativaintegral.cat
http://cooperativa.ecoxarxes.cat
mailto:cooperativa@ecoxarxes.cat
mailto:cooperativaintegral@marsupi.org
http://www.vimeo.com/cooperativa
http://alta.cooperativaintegral.cat
mailto:madrid@cooperativaintegral.cat
mailto:cooperativaintegralmadrid@marsupi.org
https://n-1.cc/pg/groups/696320/cooperativa-integral-de-madrid-y-alrededores
http://www.auzolan.info/
http://www.auzolan.info
mailto:auzolan@riseup.net
mailto:auzolan@lists.riseup.net
http://www.enekenbat.cc
http://mapak.eztabai.net
mailto:cooperativaintegralriojana@gmail.com
mailto:cooperativaintegralriojana@googlegroups.com
https://n-1.cc/pg/groups/910723/cooperativa-integral-riojana
https://n-1.cc/pg/groups/1163831/cooperativa-integral-andaluza-cia
http://n-1.cc/pg/groups/1100364/cooperativa-integral-cabo-de-gata
http://cooperativaintegralvalenciana.es
mailto:cooperativa@cooperativaintegralvalenciana.es
https://n-1.cc/pg/groups/806329/cooperativa-integral-valenciana-proyecto-ciudadano
mailto:amalurcoopint@gmail.com
http://cooperativaintegralcastellon.blogspot.com
http://ciar.cc
mailto:info@ciar.cc
http://ecorezodunantais.eklablog.com
mailto:ecorezonao@mailoo.org
http://ramitasdelcampo.blogspot.com
http://colcr.wordpress.com
http://matrizcelular.blogspot.com


Rebel·leu-vos! ... i germinem la llavor de la revolució integral 14

Insolvència i cooperatives
Eines per a protegir l’autogestió davant la llei

La legalitat de les cooperatives integrals.  
Protegir l’autogestió de l’acció de la banca i de l’Estat
A l’Estat espanyol hi ha dos nivells de legislació per a les lleis de cooperatives: la llei estatal i 
les respectives lleis autonòmiques (gairebé una per comunitat autònoma). Emparats en aquesta 
legislació, constituïm cooperatives, que és la forma jurídica més versàtil que hi ha i alhora la més 
coherent amb els nostres objectius:

• Permet la limitació de la responsabilitat civil (els deutes individuals dels socis no es poden recla-
mar a la cooperativa i els deutes de la cooperativa no es poden reclamar als socis).

• Els estatuts i el règim intern permeten protegir el funcionament horitzontal i assembleari del control 
estatal.

• Permet l’existència de diferents menes d’associats, segons les necessitats individuals i coŀlectives, 
i segons la periodicitat i la forma de pagament de les quotes, que no cal que siguin monetàries.

• Es genera capital social amb les aportacions dels associats, que es poden retornar dins d’un 
termini màxim de 5 anys a partir del moment que són soŀlicitades.

• Permet protegir l’activitat econòmica entre associats.
• Permet la realització d’activitat econòmica externa perquè es disposa d’un NIF amb el qual es 
poden emetre factures a terceres parts fora de la cooperativa.

• Serveix per al registre legal d’immobles, mitjançant contractes de lloguer, de cessió o de compra, 
per a fomentar projectes autogestionats coŀlectius i de vida comunitària, protegir-los de la propietat 
privada i promoure’n la coŀlectivització.

• Permet la coexistència de socis de serveis, de consum, de treball i voluntaris al mateix temps.

En general, utilitzem les cooperatives de consumidors (i usuaris) i de serveis, és a dir, cooperatives 
mixtes, per realitzar l’activitat econòmica, la gestió dels associats i del capital social general de la 
cooperativa integral. Per una altra banda, utilitzem les cooperatives de consumidors (i usuaris) per 
a la gestió de béns immobles. S’han d’analitzar amb atenció les diferents legislacions en vigor per-
què, per exemple, la legislació estatal i algunes de les autonòmiques utilitzen el terme “cooperativa 
integral” a més (o enlloc) del de “cooperatives mixtes” (emprat en la llei catalana, per exemple). 
Aquest tipus de cooperatives, d’activitat múltiple, compleix la finalitat pròpia de diferents menes de 
cooperatives. No podem obviar que la constitució i manteniment d’una cooperativa és una tasca 
que requereix la interacció burocràtica amb l’estructura de l’Estat, i per això no és qüestió de cons-
tituir una cooperativa per a cada una de les iniciatives autogestionades que sorgeixin. La clau està 
en utilitzar les cooperatives com a eines coŀlectives, reduint-ne al màxim la gestió i la inversió de 
temps en tot el tortuós procés burocràtic.

La col·lectivització de la terra a través de cooperatives.
Organitzar-nos en cooperatives ens pot servir per viure sense bancs i sense preocupar-nos 
pels nostres anteriors deutes. Cal tenir present, que l’embargament d’una persona inclou 
les seves participacions socials en empreses, però té una excepció: l’aportació social a una 
cooperativa no és embargable segons consta en les diverses lleis de cooperatives.

Aquella propietat que passa a ser d’una cooperativa on els estatuts impedeixin l’especulació 
i el lucre, és una propietat que surt del capitalisme i de l’Estat i passa a ser un bé comú.

Si estàs per un canvi de societat com el que es planteja en aquesta publicació, el que pots 
fer abans que t’embarguin la teva finca, i sempre que no estigui hipotecada, és aportar com 
a capital social a una cooperativa, no a qualsevol cooperativa sinó a aquella que sigui una 
eina col·lectiva per la construcció d’una alternativa al capitalisme, com seria el cas d’una 
cooperativa integral.

A més si vols seguir vivint allà, pots establir un acord amb la cooperativa per mantenir un dret 
d’ús sobre la finca i així recobriràs les teves necessitats bàsiques, alhora que t’asseguraràs 
que aquesta finca quedi com a patrimoni col·lectivitzat.

Amb vista a la gestió de patrimonis col·lectivitzats, és important separar l’activitat econòmica 
de propietat patrimonial. Fer cooperatives diferents.

Una cooperativa que actua com a propietària lloga una propietat a una altra cooperativa. Si 
interposen una sanció (multa) a la cooperativa arrendatària, es canvia el lloguer a nom d’una 
altra cooperativa i es pot mantenir l’ús i la propietat col·lectiva, sense que es pagui la multa 
ni s’embargui la propietat.

D’aquesta manera, la col·lectivització de finques mitjançant les cooperatives es pot convertir 
en una eina jurídica clau de transició per superar el sistema actual.

La insolvència és la situació en què es tro-
ba una persona quan els seus creditors no li 
poden fer pagar el deute contret perquè no té 
béns al seu nom per fer-ho.

Actualment hi ha moltes persones en situa-
ció d’insolvència, algunes de les quals hem 
arribat a ser-ho per motius ideològics i moltes 
d’altres ho som de forma involuntària.

En un moment en què els morosos som mi-
lions de persones, mitjançant la nostra unió 
com a deutors podem recuperar la llibertat per 
deixar de ser-ne.

El poder econòmic manipula perquè les per-
sones deutores siguin vistes amb rebuig soci-
al. Per contra, la persona morosa, encara que 
arribi a ser-ho per errors en la gestió dels seus 
diners, deixa de ser part del sistema consu-
mista i això li dóna una oportunitat per apren-
dre a viure d’una altra manera.

De fet, moltes persones ens hem decidit per la 
insolvència com a eina útil per a la nostra vida 
quotidiana. La combinació de la pràctica anti-
democràtica del poder polític i de la legislació 
vigent, fa que les persones insolvents puguem 
gaudir de moltes més llibertats civils que les 
altres. L’estat ens pot castigar amb multes, 
però no té eines per fer-nos pagar.

És per aquest motiu que, des de la publicació 
PODEM ja es van començar a generar eines 
per posar en contacte totes les persones que 
estem en situació d’insolvència o que volem 
arribar-hi. Amb els coneixements adequats 
podrem utilitzar aquesta nova llibertat de què 
gaudim en benefici de la societat i en benefici 
nostre.

Les persones insolvents ens podem organitzar 
per dur a terme accions coŀlectives sense patir 
cap represàlia econòmica per part de l’estat.

La nostra llibertat ens permetria fer moltes 
accions de desobediència civil: deixar de pa-
gar el transport públic, distribuir materials de 
coŀlectius socials, donar el nom per a concen-
tracions o manifestacions, etc. Se’ns en poden 
ocórrer un munt més.

Per això, presentem aquí la insolvència com 
una eina de transformació social. Si hi vols 
participar, aquí apuntem el que n’hauries de 
saber:

Com em faig insolvent ?
No cal fer cap declaració d’insolvència da-
vant una institució de l’estat, sinó simplement 
portar-ho a la pràctica amb determinades me-
sures.
        
No tenir propietats immobles, ni vehicles re-
gistrats al teu nom:

No tenir comptes bancaris al teu nom (si que 
pots tenir-ne autorització).

No tenir accions en borsa, ni en societats mer-
cantils.

No tenir nòmines, pensions, atur o cap ingrés 
oficial semblant.

A més, deure diners no figura com a delicte 
al codi penal, és només un incompliment de 
contracte que depen del codi civil. Has d’obli-
dar l’associació judici-delinqüent. No ets cap 

delinqüent. Ets lliure de viatjar quan vulguis.

Deixar  de pagar crèdits, únicament et tanca 
les portes a demanar nous crèdits, et pot pro-
duïr embargament de comptes o nòmina i de 
béns presents i futurs. Però la llei té previstos 
uns béns i ingressos que són inembargables.

Hi  ha moltes situacions personals que difi-
culten la insolvència a curt  termini, amb la 
qual cosa, potser la part de no tenir una nò-
mina, una  pensió o qualsevol altra paga de 
l’estat és la més difícil que es compleixi per la 
insolvència. Així i tot, l’embargament d’una 
part de la nòmina o similars pot sortir més a 
compte que seguir pagant deutes i multes.

Quina quantitat m’embargaran 
de la nòmina? 
També per a pensió, autònoms, baixes i per-
sones parades. En el cas que la nòmina esti-
gui per sota del salari mínim interprofessio-
nal (SMI), aquesta no es pot embargar. Per 
a l’any 2012, l’SMI és de 641 euros. Per 
sobre d’aquesta quantitat s’embarga segons 
els trams que defineix l’article 592 de la Llei 
d’Enjudiciament Civil (LEC), el que  habitu-
alment serà molt menys del que pagues als 
bancs: I en cas que el deute sigui per una hi-
poteca impagada el mínim  inembargable es 
queda en 961 € segons la nova llei de juliol 
del 2011

Coses a pensar abans de 
deixar de pagar
La morositat pot gestionar-se amb ètica. Pots 
pagar primer als teus amics si els deus diners 
i als teus proveïdors que siguin empreses pe-
tites i mitjanes, deixant impagats a l’Estat i  
sobretot a les multinacionals i als bancs.

Si  tens alguna propietat de la qual necessites 
desfer-te, fes-ho abans de començar a deixar 
de pagar un deute, o millor una vegada deci-
deixis que no pagaràs més multes. En l’apar-
tat següent et fem algunes propostes en aquest 
sentit. Finalment abans que t’embarguin pots 
vendre accions, treure diners i tancar els teus 
comptes.

Viure fora del sistema
Les propostes que pots trobar en aquesta pu-
blicació, com són les cooperatives integrals i 
tots els elements que formen part del model 
de societat que proposem, són sens dubte la 
millor forma de viure en la  insolvència. Es 
tracta, en el fons, de generar , unes noves re-
lacions econòmiques, unes noves relacions 
socials, nova confiança, nous drets i que, per 
tant, substituïm les lleis, les privacions i la re-
pressió del sistema capitalista per la llibertat 
i la confiança que trobarem participant de la 
nova societat.

Recursos per ampliar 
informació
En relació amb el no-pagament de deutes en 
general, la comunitat de morosos pot ser un 
espai on aclarir els dubtes concrets que us sor-
geixin. http://www.podem.cat/moroses

Quant al no-pagament d’hipoteques, podeu 
trobar recursos a la plataforma d’afectats per 
la hipoteca (PAH)
http://afectadosporlahipoteca.com/documen-
tos-utiles/

Pel que fa a opcions d’autoocupació per a per-
sones insolvents consulteu la pàgina 4. 
Per  aprofundir en el no pagament i en la in-
solvència des del punt de vista  de la deso-
bediència civil, mireu-vos el manual  http://
www.autogestio.cat/manualdesobedienciacat

Les persones insolvents ens 
podem organitzar per dur a 
terme accions coŀlectives

http://www.podem.cat/moroses
http://www.autogestio.cat/manualdesobedienciacat
http://www.autogestio.cat/manualdesobedienciacat
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/documentos-utiles/
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Desobediència econòmica per a l’autogestió
La proposta del dret de rebeŀlió no és només una proposta de desobediència civil coordinada, sinó que, a més a més, és una es-
tratègia d’acció que vol aprofundir en una visió del món compromesa amb l’autogestió i la construcció d’alternatives al capitalisme. 
Per això, ja des del manifest cridem a la insubmissió fiscal total a l’Estat, per redirigir els impostos cap a l’autogestió fiscal des de les 
assemblees populars locals, molt més meritòries de la sobirania popular que no pas les institucions governamentals que sotmeten 
la població (pàg. 16).

Des de derechoderebelion.net s’ha coordinat la creació del Manual de desobediència econòmica que podeu trobar a www.autoges-
tio.cat/manualdesobedienciacat. Actualment, s’ha iniciat la creació d’oficines de desobediència econòmica com a eina per recolzar 
iniciatives com la insubmissió fiscal, l’autoorganització dels deutors i la insolvència com a forma d’acció (pàg. 17).

Manifestació a Barcelona. La rebel·lió no té edat

14 i 15 d’abril
1a Trobada de 
desobediència econòmica 
a Saragossa.
Més informació a
derechoderebelion.net

S 
i ens organitzem, podrem crear i de-

fensar espais alliberats del control i de 
l’opressió del poder. Quan ho aconseguim, 
l’Estat no quedarà bloquejat immediata-
ment, sinó que s’esforçarà a reprimir-nos i 
a tombar el nostre contrapoder per a man-
tenir-se en l’hegemonia. Per tant, estem 
obrint un espai on les estratègies d’acció 
hauran d’estar molt ben definides, per con-
vertir-se en opcions sòlides que incloguin 
una part significativa de la societat.

En aquest context, proposem la desobe-
diència civil davant les lleis estatals que 
ens perjudiquin. Com a individus lliu-
res, trobem en la desobediència civil i 
en l’autogestió de tots els aspectes de la 
vida, dues eines fonamentals d’acció po-
lítica pacífica. Com a pobles organitzats a 
gran escala tenim la responsabilitat de fer 
que l’entorn on vivim i actuem arribi a ser 
com volem que sigui. Entenem per deso-
bediència civil tota acció legítima (enca-
ra que sigui iŀlegal) realitzada de manera 
conscient i comunicada públicament amb 
l’objectiu d’aconseguir una transformació 
parcial o global de la societat. L’aposta per 
la desobediència civil és una aposta per 
fer pedagogia a través de l’acció, per ge-
nerar una via constructiva que faci visible 
el conflicte, per comunicar des de l’exem-
ple i el compromís personal i coŀlectiu. Es 
tracta d’una via d’acció que ens apodera 
com a persones i que ha tingut precedents 
importants en la història del segle passat.

Una de les estratègies actuals dins del 
marc de la desobediència civil és la inici-
ativa “Exercirem el dret de rebeŀlió”, po-
sada en marxa el mes de setembre passat 
proclamant la falta de legitimitat de les 
institucions gestores de l’Estat. Amb el 
manifest que va donar origen a la inicia-
tiva, es facilita el contacte entre persones 
que es comprometen amb la insubmissió a 
l’Estat i amb la desobediència a totes les 
lleis i polítiques que considerem injustes.

L’organització d’aquesta iniciativa s’ha 
gestat de manera assembleària, fomentant 
processos de construcció col·laborativa 
que promoguin diferents accions de 
desobe diència i l’accés a diverses eines 
que ajudin a guiar el procés. D’aquesta 
manera, la trobada periòdica en assem-
blees i la feina col·laborativa a través de 
la xarxa, ha permès que moltes persones 
d’arreu del món, sobretot dins l’Estat es-
panyol, puguin compartir i treballar con-
juntament.

Som milions de persones disposades a ac-
tuar, per això ens hem d’alliberar de les 
pors i les inseguretats, reconèixer públi-
cament el nostre compromís i compartir 
amb el nostre entorn l’experiència de la 
dignitat, facilitant l’alliberament de cada 
persona per viure amb coherència amb els 
nostres ideals.

Exercirem el dret de rebel·lió.
Suma’t al manifest d’una nova dignitat rebel 
“Quan el govern viola els drets del poble la Insurrecció és per al poble i per a cada porció del poble, el més sagrat dels seus drets i 
el més indispensable dels seus deures” (Declaració dels drets de l’home i del ciutadà de 1793) 

La ja actual Constitució espanyola, dictada pel capital internacional i aprovada a esquena dels pobles, no només no ens representa, 
sinó que no la reconeixem com a vinculant per a nosaltres. 
En el seu article 135.3 diu que “Els crèdits per satisfer els interessos i el capital del deute públic de les administracions s’entendran 
sempre inclosos en l’estat de despeses dels seus pressupostos i el seu pagament gaudirà de prioritat absoluta” 

Amb l’aprovació sense referèndum d’aquest canvi constitucional, s’ha demostrat de manera definitiva que la sobirania popular no 
controla l’Estat, el qual ha estat segrestat pel poder econòmic. Un govern que actua en benefici d’uns pocs és iŀlegítim. 
Segons el Codi penal espanyol: 
“Són reus del delicte de rebeŀlió els qui s’alcin violentament i públicament per a qualsevol de les finalitats següents: 
Derogar, suspendre o modificar totalment o parcialment la Constitució”. 

Per això i donat el caràcter precipitat, interessat i antidemocràtic d’aquesta recent reforma constitucional, podem determinar que els 
delinqüents estan en el govern i les estructures que els secunden. 

El dret a la rebeŀlió, està reconegut des de fa més de dos segles pel dret internacional, a través per exemple de la “Declaració dels 
drets de l’home i del ciutadà” de 1793. La seva funció és fer prevaldre el dret de plantar cara pel bé comú, davant situacions com 
la que estem vivint.

Davant la rebeŀlia colpista dels de dalt, el dret de revolta és de les de baix. El nostre compromís és amb el bé comú i per això, se-
guint el nostre deure legítim com a persones ciutadanes, ens declarem rebels a la Constitució, insubmises a l’Estat i desobedients a 
tota autoritat que el representi. És per això que ens declarem persones ciutadanes de les assemblees populars i de les assemblees 
dels projectes postcapitalistes en què participem. És d’aquesta manera com exercim la nostra sobirania.

Ens comprometem a fer tot el que estigui al nostre abast per construir un nou poder popular que faci possible una nova societat 
on les decisions siguin preses realment pels pobles. Entenem que després de la gran acumulació d’indignació que hem viscut, la 
millor forma de recuperar la dignitat és mitjançant la rebeŀlia. Entenem com a dignitat la nostra capacitat de desobeir lleis injustes 
i/o contràries al benestar dels pobles. 

Per tot això, ens comprometem amb la crida per iniciar i estendre una acció de resistència fiscal total a l’Estat espanyol i cap a 
aquells que el controlen com a acció conseqüent per demostrar que no pagarem “els seus deutes”, perquè no reconeixem aquesta 
Constitució. Una desobediència fiscal que serveixi per alimentar l’autogestió de les assemblees i des d’aquestes, donar “prioritat 
absoluta” al finançament participatiu dels recursos que considerem realment públics. 

Com que la situació que vivim a l’Estat espanyol és comuna a molts països del món i com que els poders econòmics que manen són 
globals, animem els éssers humans de tot el món a afirmar el seu dret de rebeŀlió mitjançant manifestos com aquest. La resistència 
fiscal va ser una de les estratègies de desobediència civil que va portar l’Índia cap a la independència de l’Imperi britànic; ara pot 
ser una estratègia clau per a independitzar-nos del capitalisme global. 

Ja hem superat la fase d’indignació, ara som una nova dignitat rebel! 

Més informació general: www.derechoderebelion.net  On pots adherir-te al manifest i a les diferents formes de desobediència civil

Dret de rebel·lió 
Iniciativa per generar un moviment massiu de desobediència civil

http://www.autogestio.cat/manualdesobedienciacat
http://www.derechoderebelion.net
http://www.autogestio.cat/manualdesobedienciacat
http://derechoderebelion.net/
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Com s’ha explicat en pàgines anteriors, 
la desobediència civil és una eina fonamen-
tal per a anar augmentant l’empoderament 
popular cap a l’autogestió

Mentre es produeix una progressiva priva-
tització de tot el que és públic, mentre s’as-
senyala la crisi com a causant de la man-
ca de recursos i es balafia diner públic en 
interès dels de dalt, els projectes realment 
públics en els quals treballem des de baix, 
solen no progressar per manca de recursos 
per consolidar-se. Per revertir aquesta si-
tuació, cal derivar una important quantitat 
d’aquests recursos, per la via directa i mit-
jançant la desobediència fiscal.

Per això, des d’aquesta publicació, partici-
pem de la crida per a iniciar i estendre una 
acció d’insubmissió fiscal a les institucions 
de l’Estat espanyol, com a acció conse-
qüent per a demostrar que no pagarem els 
seus deutes, perquè no reconeixem aquesta 
constitució. Una desobediència fiscal que 
serveixi per alimentar l’autogestió de les 
assemblees i, des d’aquestes, donar priori-
tat absoluta al finançament participatiu dels 
recursos que considerem realment públics.

Insubmissió fiscal en la declaració 
de la renda pas a pas
Es tracta d’una proposta per a les perso-
nes que facin declaració de la renda aquest 
2012, i que volem estendre per a anys suc-
cessius.

Declarar-hi la insubmissió fiscal passa pel 
fet de presentar la declaració de la renda 
i no serveix dir no la faig: si treballes per 
compte d’altri, la teva empresa ja paga els 
impostos per tu directament a l’Estat. Ar-
ribats a aquest punt, et queda l’opció de 
declarar-te insubmís fiscal sobre tots els 
conceptes amb els quals no estàs d’acord 
i reclamar el diner dels teus impostos, mit-
jançant la declaració de la renda.

És una opció assumible per a persones que 
no vulguin o no necessitin continuar parti-
cipant de l’economia oficial i, per tant, no 
puguin permetre’s multes ni res per l’estil. 
Es tracta d’una proposta inspirada en l’ob-
jecció fiscal als pressupostos militars, la 
qual porta anys funcionant amb èxit a l’Es-
tat espanyol, realitzant aquesta acció sobre 
el 6% de la declaració que correspondria 
a la despesa militar. Així, doncs, en aquest 
cas es tractaria d’ampliar el percentatge su-
mant-hi altres partides que també conside-
rem injustes.

Pots escollir aquestes partides segons el teu 
propi criteri o sumar-te a la proposta de la 
campanya d’insubmissió fiscal llençada per 
Derecho de Rebelión, la qual serà del 25% 
de la declaració, sobre un total de 363.000 
milions d’euros (que fou el pressupost de 
2011 i que està vigent el 2012 fins que no 
siguin aprovats els nous).

Passos a seguir
1. En el moment de fer la declaració de la 
renda no és convenient acceptar directa-
ment l’esborrany que ens enviarà Hisenda, 
perquè hi pot haver algun error a les  dades, 
probablement al seu favor.

 2. No sol ser convenient deixar de fer-la en-
cara que no arribis al mínim establert. En-
cara que no arribis al mínim, és important 
que la calculis, perquè molt probablement 
et sortirà negativa (t’hauran de retornar di-
ners). Només si estàs per sota del mínim i et 
correspon pagar, et surt a compte no fer-la.

3. La declaració s’ha de fer a mà o a través 
del programa PADRE. A la casella 752 s’ha 
de posar el percentatge d’insubmissió fiscal 
que faràs. Quan et surti a pagar, aquest per-
centatge es descomptarà del teu pagament. 
Quan et surti a retornar, aquest percentatge 
el sumaràs a la quantitat que t’han de re-
tornar.

4. Acabada la declaració, cal ingressar la 
quantitat d’insubmissió fiscal calculada, al 
compte corrent del coŀlectiu o assemblea 
que hagis triat. Això s’ha de fer a través 
d’una entitat (cooperativa, associació o 
fundació) sense ànim de lucre.

5. A continuació, ja sols et resta omplir la 
carta d’insubmís fiscal dirigida al Ministeri 
d’Hisenda, que s’adjuntarà a la declaració, 
conjuntament amb el comprovant d’ingrés 
a l’entitat escollida. Pots descarregar aquest 
imprès de la pàgina http://www.derechode-
rebelion.net  o bé dirigir-te als punts d’in-
formació sobre insubmissió fiscal que figu-
ren al web, alguns vinculats a Oficines de 
desobediència econòmica.

6. Finalment, és important que l’acció d’in-
submissió fiscal no quedi en un acte indi-
vidual entre tu i Hisenda, i per tant, que fa-
cilitis la informació de la teva insubmissió 

a l’Oficina de desobediència econòmica 
més propera. És molt important conèixer el 
nombre de persones que ho han fet, i és per 
això que us animem a omplir el formulari 
del cens d’insubmissió fiscal, que trobareu 
al mateix web.

Mecanismes per a evitar el paga-
ment de l’IVA
Hi  ha diverses vies en mans d’un autònom, 
d’una empresa o d’una  cooperativa per 
deixar de pagar-li l’IVA a l’Estat i dedicar 
aquest  pagament a un projecte autogestio-
nat. Algunes d’elles són:
Si l’IVA et tocar a pagar, declarar una quan-
titat més petita de la que et correspondria i 
amb ella finançar una assemblea o el pro-
jecte que  decideixis. Per justificar aquest 
pagament menor hauràs de posseir diverses 
factures al teu nom. Aquestes factures es 
podran fer de diverses maneres sense posar 
en perill la cobertura legal de l’acció.

Si tens clar que la teva empresa no conti-
nuarà i has de tancar, en lloc de  pagar-li a 
l’Estat ja pots començar a destinar aquestes 
quantitats (o la  part d’elles que puguis as-
sumir) a les assemblees de la teva zona o al  
projecte autogestionat que et motivi.

Si vols continuar com a empresa i neces-
sites una manera de dotar-la de continuïtat 
a aquest procés, una solució pot ser obrir 
i tancar una empresa  cada 3 o 4 anys. 
D’aquesta manera, quan Hisenda vagi 
darrere teu per cobrar aquest IVA, aquesta  
empresa s’hauria fet insolvent i n’hauries 
generat una altra.
Si  ets membre d’una cooperativa o enti-
tat sense ànim de lucre que declari  l’IVA, 
pots demanar factura de les despeses per-
sonals amb el NIF d’aquesta  entitat, i do-
nar aquestes factures perquè siguin deduï-
des dels seus  ingressos i no hagi de pagar 
l’IVA.

Si després d’ajuntar totes les factures a la 
teva cooperativa  autogestionada la decla-
ració encara el surt a pagar, pots fer factu-
res amb el DNI  personal a la cooperativa 
a la qual dediques el teu temps voluntari. 
Simplement, després de rebre els diners 
facturats en feu donació a la mateixa co-
operativa.

Insubmissió fiscal total per fer-te 
insolvent
Aquesta  acció consisteix a deixar de pagar 
el total dels impostos de l’IRPF,  l’IVA i/o 
tots aquells que tinguis oportunitat, com a 
acció prèvia a  la generació d’una situació 
d’insolvència irrevocable. Tenint en comp-
te  que el no pagament fiscal només és de-
licte a partir  de 120.000 euros en un any, 
hi ha molt marge per desobeir, sense riscos  
penals i per sortir del sistema donant suport 
a un procés ampli i  massiu d’autogestió 
social.

Mitjançant la teva acció personal podràs 
donar suport a altres  empreses i coope-
ratives que no siguin insolvents, generant 
factures  perquè quadrin els seus comptes. 
Recordant sempre que les factures han de 
ser reals i dipositar en un compte banca-
ri. Sobretot  alertem que la responsabilitat 
d’un mateix i que el destí dels diners,  és la 
clau sobre la qual es basa l’ètica de qualse-
vol acció d’aquest  tipus.

De la insubmissió fiscal a 
l’autogestió fiscal
Alguns  dels mecanismes que aportem en 
aquesta pàgina s’assemblen a la  picares-
ca que fan servir també persones per a fins 
individualistes i si  més no de dubtosa èti-
ca. Si  aquests mètodes formen part també 
de les nostres propostes és perquè la cons-
trucció de l’autogestió necessitarà de gran 
quantitat de recursos  per poder realitzar-se. 
Aquest  procés s’ha de basar en la capaci-
tat de treball i generositat de moltes  persones, 
però necessita comptar amb aquests recursos 
per fer-lo possible.

Per  autogestió fiscal, entenem totes aquelles 
vies de redistribució que  facin que la fiscalitat 
es quedi en iniciatives que realment aporten 
beneficis a la gent. És  a dir, que la part del tre-
ball que cada persona és responsable d’apor-
tar al comú, es pugui destinar a nous serveis 
públics que realment situen les necessitats 
bàsiques de les persones en l’escala més alta 
de  prioritats. Per això es fa prioritari i gairebé 
imprescindible, generar dinàmiques cada  ve-
gada més massives de desobediència civil al 
malbaratament dels  nostres recursos per part 
de l’Estat, i el reaprofitament d’ells des de  
l’autoorganització popular.

Per impulsar aquest procés, podeu inscriure-
us en el següent formulari: http://derechode-
rebelion.net/adhesiones-de-las-asambleas, 
que té com a objectiu donar d’alta les assem-
blees que apostin per l’autogestió fiscal.

La insubmissió fiscal
com a estratègia de rebeŀlia

Contactes per ampliar la informació:
Manual de desobediència econòmica. Hi trobareu molts més detalls de les informacions que heu 
llegit en aquesta pàgina. El podeu trobar a 
http://www.autogestio.cat/manualdesobedienciacat

Oficines de desobediència econòmica. N’hi ha diverses en procés de creació. Podeu trobar-ne un 
primer llistat a http://www.autogestio.cat/llistaoficinesdesobedienciaeconomica
Instruccions d’objecció fiscal als pressupostos militars: 
http://www.autogestio.cat/manualobjeciónfiscal

Pressupost  2011 (vigent pel 2012) Quantitat  Percentatge
Deute públic 74000  milions 20,38
Ministeri de defensa 8280 milions 2,81
Policia Nacional 3137 milions 0,86
Guardia Civil 2735 milions 0,75
Monarquia 561 milions 0,15
Senat 47 milions 0,01
Presons 1147 milions 0,32
Església 149 milions 0,04
TOTAL 90056 milions 24,81

http://derechoderebelion.net/adhesiones-de-las-asambleas
http://www.autogestio.cat/manualdesobedienciacat
http://www.autogestio.cat/llistaoficinesdesobedienciaeconomica
http://www.autogestio.cat/manualobjecciofiscal
http://www.derechoderebelion.net/
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Q 
uan ens apropem amb esperit de refle-

xió a l’assemblea com a pràctica coŀlectiva 
hipercomplexa de naturalesa transcenden-
tal, el més important és negar-nos a nosal-
tres mateixos qualsevol conclusió simplis-
ta, còmoda, immediata, definitiva i fàcil.  

Són quatre, com a mínim, els aspectes que 
requereixen una reflexió: la seva història, 
la seva significació política, els seus lí-
mits i  l’individu davant i dins l’assemblea. 
Abordarem aquests punts de manera molt 
sintètica en aquesta aproximació, força in-
completa.  

L’assemblea és la forma natural d’orga-
nització política de qualsevol comunitat 
humana, perquè el més lògic és que totes 
les persones es reuneixin per decidir sobre 
el seu govern. Per tant, el règim parlamen-
tarista, partitocràtic i constitucional és una 
forma d’organització política antinatural 
imposada per la força.  
 
Només una societat amb un ordre assem-
bleari garanteix la llibertat política de les 
persones que la integren, mentre que totes 
les formes de parlamentarisme, ja sigui re-
publicà o monàrquic, son artificioses, tota-
litàries i tiràniques. Els pobles preromans 
de la península Ibèrica es governaven per 
assemblees, i aquest règim es mantingué en 
els territoris del nord peninsular, on els tres 
imperis conqueridors (Roma, el regne got 
de Toledo i al-Andalus) mai no van arribar 
a imposar-se completament. La revolució 
civilitzadora de l’Alta Edat Mitjana va uni-
versalitzar l’assemblea popular en forma 
de consell obert. Quan aquest sistema va 
entrar en decadència a les viles i ciutats, als 
segles xiii-xiv, per la pressió de les diverses 
corones (Estats), provocant la degradació 
del poble i la caiguda de la qualitat del sub-
jecte, el règim dels consells va sobreviure 
en els llogarets, en els entorns rurals, on, 
en alguns casos, s’ha mantingut fins a l’ac-
tualitat.  

La intolerable Constitució de 1812, que 
inicia de manera coercitiva el període li-
beral i parlamentarista i institucionalitza el 
capitalisme, va negar personalitat jurídica 
al consell obert, una manera subtil de bus-
car-ne la destrucció. Paraŀlelament en va 
anar anihilant els fonaments econòmics, el 
comunal, i la base ideològica: esperit de 
comunitat, suport mutu,  repudiació dels 
diners, rebuig de la cultura del plaer, con-
sum mínim, preferència per allò espiritual, 
esforç desinteressat, virtut personal i nega-
ció de l’egotisme. 

L’assemblea és característica en la tradi-
ció dels pobles peninsulars, mentre que el 
parlamentarisme, igual que el feixisme (en 
les seves tres variants, militar, civil i reli-
giosa), és una imposició estranya i aliena. 
D’aquesta manera s’unifica tradició i revo-
lució, passat i futur.  

L’assemblea, en la seva expressió més 
completa, és un sistema d’autogovern to-
tal. S’hi delibera i decideix sobre tots els 
assumptes que pertoquen a l’organització 
coŀlectiva, és a dir, el funcionament polític, 
econòmic, etc., de la vida social. Perquè 
l’assemblea sigui sobirana no poden existir 
altres instàncies de decisió, no hi pot ha-
ver ni Estat (que es reserva, per la força i 
l’engany, la tasca de governar la societat) 
ni capitalisme. Mentre un i altre continuïn 
existint no es poden donar assemblees des-
tinades a pensar col·lectivament sobre tots 
els temes importants i resoldre’ls. Aconse-
guir-ho exigeix dur a terme una revolució 
integral. Per tant, avui dia només poden 
existir assemblees amb una significació i 
unes atribucions limitades, parcials i im-
perfectes. Serà necessària una gran acció 
transformadora perquè l’assemblea pugui 
arribar a ser universal, plena i omnisobira-
na.  
 
No hi ha cap obstacle perquè tota la soci-
etat es regeixi mitjançant assemblees, ex-
cepte la negativa rotunda i amenaçadora de 
les actuals elits de poder polítiques, mili-
tars, inteŀlectuals, mediàtiques, religioses i 
econòmiques a admetre-ho. Les assemble-
es de barri i de poble, que són el fonament 
de l’autogovern popular, poden designar 
portaveus o comissionats (mai represen-
tants) per dur les seves decisions a àmbits 
bioregionals territorialment més amplis, 
acomplint tres condicions: que es mantin-
gui el manament imperatiu, que no hi hagi 
professionals de la política i que l’essència 
del poder de decisió romangui sempre en 
les assemblees locals, o bé, generant espais 
oberts de participació que no necessitin 
aquestes figures.1

La representació política, una forma de 
delegació, és contrària a l’essènica de la 
democràcia. No existeix la “democràcia 
representativa”. És una forma de dictadura 
política, de tirania de les elits, només l’as-
semblea és democràcia i únicament l’as-
semblea és llibertat per al poble. L’autogo-
vern per assemblees és l’únic règim que fa 
realitat la participació política de tothom, i 
és, per tant, l’únic que materialitza la lliber-
tat política, inexistent sota qualsevol forma 
de parlamentarisme, regim constitucional i 
dictadura dels partits.  

L’assemblea, o govern del poble per si 
mateix, se sustenta en els principis d’inter-
venció mínima (per no coartar la llibertat 
de la persona com a individu i com a ésser 
social), de deliberació àgil vers el més re-
llevant, de solemnitat, d’ús limitat, d’acti-
vitats complementàries imprescindibles, de 
llibertat de consciència, de pluralisme, de 
coŀlectivisme integral i d’ideari de servei al 
bé públic, amb l’assemblea com a fi i mo-
bilització de l’individu en tant que individu. 

Hi ha un ús i un abús de l’assemblea. L’abús 
rau en considerar-la com allò que no ha de 
ser i que no pot ser, desnaturalitzant-la, en 
no tenir en compte les característiques es-
mentades o en vulnerar-les. Avui per avui 
hi ha diverses forces polítiques que estan 
desitjoses que l’assemblea es desacredi-
ti en la pràctica per així poder imposar la 
seva línia de parlamentarisme i partitocrà-
cia reformulada i renovada. Això és greu. 
Per evitar-ho necessitem una visió sòbria i 
raonable de què és l’assemblea, que no pot 
ser considerada com una institució màgica 
o miraculosa sinó com una realitat comple-
xa però finita i amb límits, com a part i no 
com a tot. En concret, exigeix, d’una ban-
da, formes organitzatives complementàries 
(equips de treball, d’investigació, etc.) i de 
l’altra, un projecte per a l’autoconstrucció 
de l’individu, perquè no es pot oblidar que 
l’assemblea està formada per persones i el 
seu desenvolupament és decisiu.  

L’assemblea demana una forma de debat, la 
deliberació, que passa per sobre de la par-
loteria i el descontrol discursiu, per adre-
çar-se amb rapidesa a l’exposició de totes 
les opinions, com a antesala de l’acte fona-
mental de decidir. Exigeix reflexió (abans, 
durant i després), oratòria, escolta, respec-
te, determinació, execució i avaluació dels 
resultats de les diverses decisions. Delegar 
en l’assemblea l’esforç del pensament és 
tan erroni com qualsevol altra forma de 
delegacionisme. Servir a l’assemblea, i no 
servir-se d’ella per a qualsevol fi particular, 
és l’actitud adequada. La llibertat sempre 
està i estarà en perill, perquè aquesta és la 
seva forma particular d’existència, i això 
significa que qualsevol assemblea pot ser 
manipulada.   

No tothom està preparat per a l’assemblea, 
ja que estem construïts pel sistema de do-
minació com a éssers inintel·ligents, insoci-
ables, mandrosos, passius, covards i egotis-
tes. Això vol dir que cal deixar de banda el 
victimisme i el narcisisme per comprendre 
com resulta de complexa la participació en 
un procés assembleari. Admès això, ens 

caldrà entaular una lluita amb nosaltres 
mateixes per millorar les nostres aptituds, 
a través d’un procés d’autotransformació 
personal.  

Això exigeix reflexions i pràctiques per-
sonals i grupals que abordin qüestions tan 
significatives com la realitat, l’experiència 
i la veritat concreta-finita, l’ètica coŀlectiva 
i individual, el jo i el nosaltres com a subs-
trat de l’ideari coŀlectivista, i la superació 
del desamor envers l’altre per aconseguir 
un univers de l’afecte que parteixi del su-
port mutu.  

La conclusió definitiva és que una assem-
blea és molt, molt més que un cert nombre 
de persones reunides de qualsevol manera. 
En l’actualitat, quan es fa més pregona la 
crisi del sistema de dictadura constitucio-
nal, parlamentari i partitocràtic, la reflexió 
sobre l’assemblea ha de ser, com a mínim, 
tan activa, rica i viva com les pràctiques as-
sembleàries ja existents.  

Reflexions sobre l’assemblea 
La manera natural d’organització política 

de qualsevol comunitat humana

La democràcia inclusiva, un 
model de societat basat en
assemblees locals de ciutadans.
 
Es tracta d’una proposta per crear una 
nova forma d’organització social basada 
en la distribució igualitària del poder en 
tots els àmbits. Una democràcia inclu-
siva constitueix la forma més completa 
de democràcia ja que assegura les con-
dicions institucionals necessàries per a 
una democràcia política, una democràcia 
econòmica, una democràcia en l’àmbit so-
cial i una democràcia ecològica. Així, un 
component fonamental de la proposta és 
la democràcia política, que implica la crea-
ció d’institucions de democràcia directa en 
el pla polític, de tal manera que totes les 
decisions importants siguin preses per as-
semblees demòtiques (assemblees ciuta-
danes de la comunitat local) que es confe-
deren a nivell regional, nacional i finalment 
continental i global mitjançant delegats re-
vocables, els qui implementen i coordinen 
els mandats específics de les assemblees 
demòtiques.
Més informació a: 
http://www.democraciainclusiva.org

1A Rodrigo Mora, Félix, La democracia y el 
triunfo del Estado, l’autor proposa una societat 
governada per assemblees, unes 80.000 per al 
territori institucionalment denominat “Espanya”.

http://www.democraciainclusiva.org
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Cooperatives Financeres ètiques

Ja hi ha algunes cooperatives finance-
res ètiques, però que apliquen un inte-
rès, com per exemple Fiare i Coop57.

Coop57 és una cooperativa de serveis 
financers que es va crear a Catalunya 
els anys noranta i que a partir del 2005 
es va estendre a part de l’Estat espa-
nyol. Actualment, és present també a 
l’Aragó, Madrid, Andalusia i Galícia. 
Recull estalvis de persones i entitats 
per destinar-los a projectes cooperatius 
i a iniciatives socials. És una realitat 

totalment consolidada que actualment 
disposa de dipòsits per més de 9 mili-
ons d’euros i finança més d’un centenar 
d’entitats a l’any. La seva estructura es 
finança a través de l’interès que paguen 
els projectes finançats. 
Més informació: 
http://www.coop57.coop

Fiare, és el projecte de crear una co-
operativa de crèdit ètica, és a dir, una 
entitat financera validada pel Banc Cen-
tral i amb capacitat per crear comptes 
corrents, en un futur. De moment, i fins 
que no es converteixi en cooperativa de 

crèdit, Fiare funciona a nivell estatal i 
ofereix comptes vinculats a la Banca 
Populare Etica d’Itàlia. Són comptes 
d’estalvi només disponibles per a en-
titats jurídiques. Poden operar però 
tenen la limitació que són a Itàlia. Amb 
aquests estalvis, es financen projectes 
cooperatius de diversa mena, incloses 
hipoteques per a finques cooperatives. 
Actualment ja gestiona dipòsits per va-
lor de 26 milions d’euros i té un capital 
social de més de 2 milions. 
Més informació: 
http://www.proyectofiare.org

Referents de Banca sense interès
A l’Estat espanyol no hi ha propostes 
d’aquesta mena. Coneixem, això sí, 
alguns casos d’arreu, com el JAK (Su-
ècia), el o/ZB (Alemanya), el Netwerk 
Rentevrij (Holanda) o la banca islàmica.
Al marge de la iniciativa social i parti-
cipant plenament de les regles de joc 
capitalistes, hi situem les cooperatives 
de crèdit, les caixes d’estalvi i la banca 
convencional. A mig camí entre la trans-
formació social i el sistema capitalista, 
hi ha Triodos Bank, un banc convenci-
onal en el funcionament, però ètic en la 
major part de les seves inversions.

Cal subratllar que un banc és bàsicament 
una entitat encarregada de captar recursos 
en forma de dipòsits (diners) per després 
prestar-los. Crear un banc que compleixi 
aquesta funció és tan senzill com constituir 
una cooperativa de serveis financers apli-
cant la Llei de cooperatives, però establint 
nosaltres mateixos les regles del joc. És a dir, 
com i en quines condicions es durà a terme 
la sovint dubtosa acció de captar recursos 
per prestar-los. Trencar la lògica capitalista 
és a les nostres mans, sempre que siguem re-
alment conscients de la ca pacitat que tenim 
com a coŀlectiu d’establir les nostres pròpies 
vies de participació i de presa de decisions 
i de construir les nostres pròpies ein es de 
transformació social. Podem contribuir-hi 
captant recursos econòmics de manera col-
lectiva (estalvis o donacions) i utilitzant-los 
per finançar projectes de base autogestio-
nats, de naturalesa diversa, que nodreixin i 
enforteixin les relacions humanes de proxi-
mitat i que generin eines i alternatives per 
cobrir necessitats bàsiques des d’una pers-
pectiva coŀlectiva.

Amb aquestes condicions apareix la prime-
ra iniciativa d’aquesta mena, anomenada 
CASX (Cooperativa d’Autofinançament 
Social en Xarxa).

Origen de la proposta

Aquesta proposta va aparèixer en el marc de 
la comissió d’economia de l’Acampada de 
Barcelona, com a part de l’anomenat movi-
ment 15M, i posteriorment va ser aprovada 
en assemblea general el dia 3 de juny de 
2011.

Característiques principals:

Sense interès. Estem parlant de la primera 
estructura bancària (en forma de cooperati-
va de serveis financers) de l’Estat espanyol, 
que operarà sense interessos. Això significa 
que els préstecs, els crèdits o els dipòsits 
no generaran interès per als participants. És 
a dir, no es generaran diners a partir dels  
diners. 

Autogestió. Autonomia i promoció de l’au-
toorganització al marge de l’Estat.

Presa de decisions. Assemblees i grups de 
treball oberts a totes les persones sòcies.

Superació de la burocràcia. Subvertir la 
legalitat i prioritzar les persones davant la 
burocràcia. Els coŀlectius, projectes o as-
semblees que manquin de personalitat jurí-
dica pròpia (NIF) podran participar igual-
ment del projecte.

Per tant, aquesta proposta de banca revolu-

cionària és una eina més per aprofundir en 
formes de finançament de base i autogestio-
nades, però amb una clara voluntat de tren-
car amb els obsolets esquemes capitalistes 
de rendibilitat econòmica.

Funcionament

Captar estalvis i crear dipòsits, posant els 
diners en comptes coŀlectius al servei de les 
decisions assembleàries, enlloc de fomentar 
la necessitat de tenir comptes bancaris in-
dividuals. També s’acceptaran donacions 
que serviran per fer sostenible el projecte de 
finançament i, en definitiva, fer viable l’au-
togestió.
Els membres que participin a les assemble-
es estudiaran la viabilitat de cada projecte, 
mitjançant els grups o comissions de treball 
pertinents, per tal de suggerir-ne el finança-
ment. Si un projecte no compta amb el con-
sens de l’assemblea, hi ha la possibilitat de 
fer ús dels avals de confiança. Es tracta del 
compromís d’un grup de persones amb un 
projecte concret. Aquest grup assumiria el 
finançament del projecte en última instància, 
en cas que el projecte no tingui capacitat de 
tornar el crèdit.
Amb aquest sistema no hi ha possibilitat de 
fer ús de la reserva fraccionària, norma que 
utilitza el sistema bancari mundial per pres-
tar uns diners que no té. Aquesta pràctica ha 
permès que el 95% dels diners no tingui cap 
mena de recolzament tangible, és a dir, que 
no existeix. En el nostre cas, els dipòsits es 
classifiquen de la següent manera: un terç 
són fons de reserva (mai no es mouen i són 
la garantia de devolució per als prestadors), 
un altre terç són fons en projectes segurs per 
recolzar iniciatives socials que ja estan en 
marxa, i el terç restant serveix per impulsar 
projectes autogestionats de base.

En el cas que un projecte finançat faci fa-
llida, hi haurà diferents mecanismes per 
compensar-ho: a través de diferents tipus de 
donacions i/o acordant una via alternativa 
de retorn amb les persones responsables del 
projecte.

Alternatives complementàries de fi-
nançament

Cal promoure també la desmonetització de 
la societat, en la mesura que això sigui pos-
sible. Amb aquest objectiu, es promouran 
els retorns amb moneda social o en espècies, 
per impulsar la transició cap a una societat 
postcapitalista.
En aquesta mateixa línia s’hi emmarquen 
també algunes alternatives telemàtiques 
que complementen aquesta proposta de fi-
nançament, com ara el micromecenatge o 
crowdfunding (sistema de microfinança-
ment col·lectiu), els sistemes de gestió de 
monedes socials o euros virtuals (CES) i sis-
temes d’intercanvi P2P (entre iguals).

I què passa amb la pèrdua de valor 
dels diners?

Si realment desitgem trencar amb la lògica 
mercantilista, hem d’assumir un nou para-
digma i reduir les nostres necessitats crea-
des dins de la societat capitalista, generant 
alternatives enfocades a eliminar o a cobrir 
aquestes necessitats des de l’autogestió. Per 
això la CASX fomentarà espais de formació 
i assessorament per reduir les nostres neces-
sitats de consum capitalistes. Es tracta de re-
duir aquestes necessitats perquè la suposada 
pèrdua de valor dels diners sigui en realitat 
un benefici, en el camí de treure el capitalis-
me de les nostres vides.

    Viabilitat	de	la	cooperativa	financera

L’autogestió passa per generar autoocupació 
amb la gestió de les tasques administratives 
que requereix una iniciativa com aquesta. 
Per això, cal combinar en els recursos eco-
nòmics les donacions, a tots els nivells (ja 
sigui amb moneda oficial, moneda social o 
cobrint necessitats bàsiques de les persones 
implicades), i les quotes socials. En aquest 
sentit, la resistència o insubmissió fiscal és 
una arma poderosa per redirigir els nostres 
recursos econòmics cap a projectes auto-
gestionats de base, sobre els quals tenim 
una capacitat de decisió directa, enlloc de 
pagar-los a les entitats de recaptació d’im-
postos de l’Estat, que són opaques i alienes i 
no hi tenim cap poder de decisió.

Àmbit d’acció territorial i replicació 
del model

Inicialment, aquesta iniciativa es desenvolu-
parà en el marc territorial de Catalunya, és 
a dir, els projectes autogestionats a finançar 
s’hauran de dur a terme a Catalunya. En pa-
raŀlel, es treballarà per replicar el model a 
d’altres territoris i per generar eines de finan-
çament descentralitzades. També, pretenem 
reproduir aquesta eina en l’àmbit més local, 
dotant les assemblees i iniciatives locals de 
recursos d’autofinançament gestionats des 
de la base i per a la base. Així doncs, les as-
semblees i projectes locals, comptarien amb 
una bona eina per a gestionar la seva pròpia 
economia i decidir quins projectes es finan-
çaran amb els recursos coŀlectius de tothom.
Més informació a www.casx.cat
casx@casx.cat

CASX
Una banca sense interessos que trenca la lògica del mercat financer

Ca  l’Afou, primera experiència d’una finca col·lectivitzada per la CIC.

Fons de col·lectivització 
d’immobles
Una altra eina financera que posarà en mar-
xa CASX, serà un fons d’estalvi vinculat a 
la coŀlectivització d’immobles. El seu funcio-
nament serà el següent: les persones que 
ho desitgin podran realitzar aportacions al 
capital social de la cooperativa financera i 
quan aquestes aportacions siguin suficients 
permetran coŀlectivitzar finques de forma 
assembleària. Perquè el fons tingui un nivell 
de liquiditat suficient, es posarà en marxa un 
mercat secundari de compra-venda de par-
ticipacions. D’aquesta manera qui hagi rea-
litzat una inversió podrà recuperar-la quan 
una altra persona vulgui realitzar una nova 
inversió. Tot això sense que es moguin in-
teressos.

El primer projecte que posarà en marxa 
aquest fons d’estalvi serà la compra coope-
rativa d’Aureasocial: una finca sobre la qual 
es van invertir en el seu moment 4 milions 
d’euros, i que actualment es presumeix que 
es podrà comprar per poc més d’1 milió. 
Aquest local acull el primer centre de salut 
pública i autogestionada, vinculat a la Coo-
perativa Integral Catalana. Més informació a 
http://www.aureasocial.org
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Segons el seu origen grec, l’economia és l’art 
d’administrar la casa. També la podem defi -
nir com la ciència que estudia els processos 
per cobrir les necessitats bàsiques dels indi-
vidus i de les coŀlectivitats que formen una 
societat. No obstant això, igual que la qües-
tió dels diners, l’economia s’ha convertit en 
un gueto de la burgesia i dels estats per donar 
cobertura a l’economia de mercat i al sistema 
capitalista. L’economia és,  a hores d’ara, un 
sistema complex protegit per l’Estat i els seus 
diferents tentacles de control social, lluny de 
l’abast de la gent humil, i que escapa del con-
trol de les coŀlectivitats i dels individus que 
s’associen i interrelacionen a escala local. No 
és casualitat, doncs, que a les facultats d’Eco-
nomia no es dediqui ni una sola classe a tractar 
qüestions de fons en el món actual, com ara la 
creació dels diners com a deute o el control 
sobre les fl uctuacions en els mercats fi nancers.
                                   
La realitat de les relacions econòmiques és 
molt més simple i a l’abast de qualsevol ment 
humana; així, la nostra obligació és desen-
volupar eines que facilitin les interrelacions 
econòmiques per promoure l’autosufi ciència 
coŀlectiva i la relació en xarxa.
A les pàgines centrals ja compartim propos-
tes i experiències en relació amb la generació 
d’un nou sistema públic autogestionat. Aquest 
sistema públic, assembleari i basat en la lo-
calitat, seria el garant del manteniment de les 
necessitats bàsiques com a prioritàries, per da-
vant de qualsevol interès particular.
                                   
Dit això, a continuació es donen algunes claus 
per entendre i construir un sistema econòmic 
integral de transició, capaç d’interaccionar 
amb la realitat de l’economia capitalista i amb 
l’objectiu d’ajudar-nos a abandonar-la pas a 
pas.
 
1.	L’art	de	compartir	o	
l’economia comunitària
Consisteix a posar en comú un recurs per al 
gaudi d’un coŀlectiu de persones que interac-
cionen sense comptabilitzar el fl ux d’inter-
canvis. Funciona amb reciprocitat espontània, 
relacions d’afi nitat, suport mutu i alts nivells 
de confi ança, sense esperar una compensació 
a canvi d’allò que es comparteix.
 
2.	El	bescanvi
El bescanvi és l’acció no monetària d’in-
tercanvi de béns, serveis i coneixements, un 
acord verbal directe entre l’oferent i el de-
mandant que satisfà les pretensions subjecti-
ves d’ambdues parts pel que fa a l’equitat de 
l’intercanvi.
 
3.	El	bescanvi	multirecíproc.	Les	monedes	
lliures
Les  monedes lliures, socials o locals, són 
una eina per anar més enllà dels intercanvis 
directes, faciliten els intercanvis  multirecí-
procs i adjudiquen un valor als béns, serveis i  
coneixements que s’intercanvien. Són, a més, 
una peça clau per relocalitzar l’economia i fo-
mentar les relacions humanes i econòmiques 
de proximitat a escala local i bioregional. Ge-
neren un mercat social obert només a activi-
tats que compleixen una sèrie de criteris ètics, 
ecològics i socials, i permeten que tothom pu-
gui interaccionar de forma equitativa i sense 
intermediaris.
                               
    

Les monedes lliures són una oportunitat per 
restar hegemonia a l’economia capitalista. 
Substituint progressivament els euros per mo-
neda social, que garanteix l’abundància, cada 
individu posa les seves habilitats i coneixe-
ments al servei de la comunitat, i es fa partícip 
de la generació de recursos per cobrir les ne-
cessitats bàsiques coŀlectives.

                                   
Una xarxa d’intercanvi pot ser promoguda per 
una petita massa crítica que s’associa a escala 
local (amb 30-40 persones n’hi hauria prou) 
per impulsar la construcció d’un marc de rela-
cions econòmiques basat en la confi ança i en 
la proximitat, en un àmbit d’acció geogràfi c 
bioregional. Aquestes xarxes són autogover-
nades per una assemblea, que garanteix el 
control democràtic de l’economia i estableix 
unes bases mínimes d’entesa per facilitar l’ac-
ció econòmica de proximitat. Cada xarxa ge-
nera la seva pròpia moneda i les seves bases 
de funcionament consensuades en assemblea, 
cosa que no és obstacle per a la interrelació 
econòmica entre diferents monedes socials bi-
oregionals (properes o distants entre si).
             
   

Com a eina de transició, amb una inevita-
ble convivència amb l’economia capitalista, 
hem de promoure un sistema mixt en què es 
complementin el sistema LETS i el canvi de 
moneda. El sistema LETS	(Local	Exchange	
Trading System) defi neix unes pautes per 
promoure les xarxes d’intercanvi local, on no 
hi ha interessos sobre els intercanvis. La mo-
neda es genera quan es produeix un intercanvi 
(l’oferent suma un saldo positiu equivalent al 
valor de l’intercanvi i el demandant resta un 
saldo negatiu), i la xarxa acorda el saldo nega-
tiu que es permet.

Quant al canvi de moneda, es permet canviar 
moneda ofi cial (euro) per moneda lliure, però 
mai al revés, ja que el camí emprès, com ja 
s’ha comentat, és el de restar hegemonia a 
l’economia capitalista.
A més, aquesta nova forma d’entendre l’eco-
nomia, que es basa en la confi ança, requereix 
transparència. Per això s’utilitzen els sistemes 
virtuals de gestió de xarxes d’intercanvi, que 
no són més que aplicacions informàtiques (si-
milars a les aplicacions que usem amb les en-
titats bancàries convencionals per a la gestió 
dels comptes i saldos), connectades a Internet 
i que serveixen per al registre dels intercan-
vis. Els sistemes que tenen com a únic suport 
d’intercanvi el paper moneda són fràgils en 
essència ja que, a més del perill de les falsi-
fi cacions i el cost de la impressió dels bitllets, 
no permeten saber les fl uctuacions que hi ha 
en el sistema, perquè no sabem la quantitat de 
diner amb què compta cada persona.

 El CES	(Community	Exchange	System)  és 
un sistema gestor de moneda social (progra-
mari en línia) amb més de 10  anys d’història, 
impulsat des de Sud-àfrica i que compta amb 
milers d’usuaris i més de 350 xarxes d’inter-
canvi repartides por tot el món. La Cooperati-
va Integral Catalana i les 18 xarxes d’intercan-
vi bioregionals (ecoxarxes) existents fi ns a la 
data a Catalunya actualment són usuàries i im-
pulsores del CES. No obstant això, i malgrat 
el seu potencial, aquest programari té algunes 
mancances que en limiten l’expansió i l’ús, 
per la qual cosa ja es treballa en una versió 
més intuïtiva i àgil que serà la següent versió 
del CES: la Integral-CES.
 
www.ces.org.za
www.integralces.net
 
4.	 La	 relació	 transitòria	 amb	 l’economia	
capitalista
Construir una economia contrahegemònica 
és un deure inexcusable si volem expulsar 
l’economia capitalista de les nostres vides. 
És evident que en molts dels projectes de 
transició necessitarem injeccions d’euros per 
posar-los en marxa. Fer ús dels recursos eco-
nòmics capitalistes de caràcter legal (salaris, 
desocupació, herències, beques) pot no ser 
sufi cient, i aquí entrarà el paper d’accions de 
desobediència econòmica (insubmissió fi scal, 
no-pagament de deutes i multes, expropiaci-
ons, etc.) encaminades a generar xarxes d’au-
tosufi ciència i projectes autogestionats, que ja 
no requereixin la interrelació amb l’economia 
capitalista per assegurar la seva subsistència. 
Aquesta és una qüestió sobre la qual hem de 
defi nir la nostra pròpia estratègia en cada pro-
cés.
                                   
Finalment farem referència a un instrument 
(un mitjà) que pot ser molt útil per impulsar 
el procés de transició prèviament exposat: 
parlem del micromecenatge (crowdfunding) o 
microfi nançament coŀlectiu, un sistema de do-
nacions que hem utilitzat per fi nançar aquesta 
publicació. El micromecenatge és un siste-
ma de fi nançament de projectes i iniciatives 
mitjançant la cooperació coŀlectiva, on cada 
individu exerceix de “mecenes” aportant una 
quantitat monetària per impulsar el dit pro-
jecte. A més, aquestes plataformes permeten 
altres formes de cooperació no monetàries, i 
donen la possibilitat d’obtenir suport en forma 
de tasques a realitzar o altres recursos sota el 
paradigma del micromecenatge (coŀlaboraci-
ons voluntàries), la missió principal del qual 
és potenciar, més enllà de recompenses indi-
viduals a canvi de donacions, la creació de 
béns comuns impulsant el coneixement lliure. 
Alguns exemples d’aquest tipus de platafor-
mes són: verkami.com o goteo.org, la darrera 
plataforma ha estat utilitzada per fer realitat 
aquesta publicació.

Així, doncs, cal assumir la relació amb l’eco-
nomia capitalista de transició, com a part d’un 
camí a recórrer que inevitablement ha de partir 
de l’orde de coses actuals per arribar a generar 
a llarg termini una altra economia fora del que 
està establert. En aquest context, l’aprofundi-
ment en l’economia comunitària, el bescanvi, 
les monedes socials i el moviment d’euros cap 
a projectes autogestionats, han d’entendre’s 
com a eixos complementaris d’una mateixa 
estratègia de transició.

Sistema econòmic integral 
L’economia com a eina per generar xarxes d’autosufi ciència

Exemples d’economia comunitària
en les nostres vides
Algunes eco-aldees i nuclis repoblats fa anys que funcionen amb una 
economia comunitària. D’aquesta manera, totes les persones que integren la comunitat posen 
en comú els seus ingressos i les seves despeses per cobrir les seves necessitats bàsiques. És 
el cas de Lakabe, a la vall 
d’Artzibar, Euskalherria.
En molts llocs destaquen les botigues gratis de roba i tot tipus de béns de segona mà que es 
deixen i recullen sense cap tipus de fi scalització. 
Les cosateques són com biblioteques per a qualsevol tipus de cosa, magatzems col·lectius on 
cada persona deixa el que només fa servir esporàdicament perquè altres persones també puguin 
usar-ho.
Horts comunitaris, caixes de resistència, menjars populars gratuïts, són altres exemples continus 
o esporàdics que ens mostren com una economia sense mercat no és una utopia sinó, cada 
vegada més, part de la nostra realitat.

Construir una economía 
contrahegemónica es un 
deber inexcusable si quere-
mos expulsar la economía 
capitalista

Eines telemàtiques: moneda social i micromecenatge.
http://p2pfoundation.net/Complementary_Currency_Software
Web de xarxes d’intercanvi a Catalunya www.intercanvis.net

CES Sistema comunitario d’intercanvi amb monedes socials 
http://www.ces.org.za
Troc, bancs de temps, monedes sociales i altres alternatives 
www.vivirsinempleo.org

19

http://www.ces.org.za
http://www.integralces.net
http://p2pfoundation.net/Complementary_Currency_Software
http://www.intercanvis.net
http://www.ces.org.za
http://www.vivirsinempleo.org


Rebel·leu-vos! ... i germinem la llavor de la revolució integral 

A la Grècia antiga l’autarquia es coneixia 
com la situació pròpia del savi, aquell qui 
en té prou amb si mateix per ser feliç perquè 
no necessita res més per ser-ho que l’exer-
cici de la virtut. Així doncs, l’autonomia, 
autosuficiència o autarquia s’entén com una 
filosofia de vida que va més enllà del fet de 
satisfer les necessitats materials que l’indi-
vidu pugui crear-se.
        
L’autosuficiència material, 
un primer pas

El reforçament de l’autonomia personal es 
realitza en reduir la dependència enfront 
dels poders separats de les institucions 
econòmiques, establint així les condicions 
d’una sobirania alimentària, energètica i 
sanitària, sobre la base d’una nova intenci-
onalitat. L’objectiu és associar i federar en 
comptes de sotmetre i jerarquitzar. Caminar 
en aquesta direcció implica una reconnexió 
amb la natura, entendre-la, integrar-la i re-
produir els seus cicles naturals.
        
La reforestació natural mitjançant mèto-
des com Nendo Dango desenvolupat per 
M. Fukuoka, o bé la construcció d’estanys 
artificials, que també poden servir com a 
dipòsit d’aliment, a banda de mantenir la 
humitat ambiental per evitar la propagació 
d’incendis i disposar d’una font d’aigua, en 
són exemples. A la imatge del costat s’ex-
pliquen dos cicles naturals elementals i les 
diferents etapes en què l’ésser humà pot 
intervenir sense causar desequilibris, inte-
grant-se així en l’harmonia de la vida eterna.

Alimentar-nos aprofitant l’energia 
del sol
        
Un dels problemes històrics principals de 
l’alimentació és la conservació. Quan no és 
possible viure amb el menjar del moment, 
hi ha moltes formes de poder conservar els 
aliments: confitures, fermentacions, salaors, 
deshidratacions… Per a aquesta última, sols 
fa falta la construcció d’un petit assecador 
solar casolà que pot ser simple i barat de fer. 
Es pot cuinar amb forns solars aprofitant 
tetrabricks, bosses de patates, etc., adoptant 
així una forma de cuina més sana i agrada-
ble per a l’entorn i també per al propi orga-
nisme.
        
A mesura que anem coneixent i escoltant el 
nostre  cos, aprenem a alimentar-nos equi-
libradament, a estar en consonància amb la 
natura i a nodrir-nos-en; fins i tot podem 
dedicar el temps a l’elaboració d’una sauna 
pròpia [vegeu foto] que ajuda a extraure les 
toxines a través de la pell. 

Casa sana, vida sana
        
Al llarg de la història humana, les llars han 
estat molt variades segons l’indret geogrà-
fic, fruit del costum de construir en base a 
unes necessitats reals i la disposició de ma-
terials pròxims. Tot i això, en els últims 200 
anys la construcció en cadena ha portat a 
una homogeneïtzació de la construcció que 
l’ha allunyada de les autèntiques necessitats 
i ha esdevingut així un altre producte im-
mers en el mercat. 

Per fer-nos la casa disposem de moltes opci-
ons, des de tipis a construccions amb palla.  
Fer un estudi de les radiacions, camps mag-
nètics o “Feng Shui” és essencial perquè les 
persones que hi habitaran disposin d’una 
bona salut. La calefacció i l’aigua calenta 

habitualment  suposen més del 60% del 
consum energètic, però la concepció d’una 
casa bioclimàtica pot reduir aquest cost i 
fins i tot suprimir-lo.
        
El transport: una llarga cursa
        
Un sistema de transport propi i autosufici-
ent continua sent un gran obstacle a saltar;  
potser perquè abans cal la reflexió profunda 
sobre les necessitats de moure’ns: evitar vi-
atges innecessaris, no utilitzar el cotxe, o, 
si més no, fer-ne un ús compartit, així com 
utilitzar altres formes de transport com la 
bicicleta... Transformar el cotxe perquè fun-
cioni 100% amb oli és tan senzill com aug-
mentar la pressió de les bombes d’injecció 
a 180 bar (han de ser  bombes Bosch), i un 
preescalfament del combustible (en aquest 
cas oli). Això només és possible amb mo-
tors dièsel, i ecològicament sols és viable 
amb l’ús d’olis reciclats. Possibilitats n’hi 
ha moltes més, però el primer pas és una 
reducció de les necessitats de transport, tant 
de les persones com dels productes que con-
sumim.

La unicitat de cada individu, el bé 
comú de l’espècie humana 
        
L’autosuficiència individual no té sentit sen-
se una autonomia o autorganització a nivell 
coŀlectiu. El procés de producció, que subs-
titueix l’acumulació primitiva de capital, 
condueix cap a l’acumulació progressiva 
d’eines per a l’autonomia a tots els nivells.
        
-	Autosuficiència	material: suposa una part 
del procés per arribar a l’autonomia psíqui-
ca, que passa inevitablement per la simplici-
tat voluntària i una interacció amb l’entorn 
sense provocar desequilibris en els cicles 
naturals.
        
-	Autonomia	 coŀlectiva: sistema d’organit-
zació social en el qual les regles del joc so-
cial són definides i respectades pels éssers 
humans que les han acordades. És un model 
d’autoorganització que caracteritza les so-
cietats humanes amb absència de mediació 
institucional. Implica un paradigma grupal 
i una participació en la presa de decisions.
        

- Autonomia individual:  L’autonomia vol 
dir autogestionar-se un mateix, ser lliures 
nosaltres mateixos. L’autonomia personal 
es realitza i es desenvolupa mitjançant la 
independència personal; a través del con-
sens acordat pel grup, que facilita el procés 
d’alliberació individual; gràcies a l’ajuda 
mútua, la solidaritat efectiva i la resolució 
dels conflictes personals que sempre de-
riven al grup. L’autonomia és, per tant, un 
procés individual	i	social.

L’autosuficiència sobre tots els plànols

Cooperativisme i col·lectivitzacions en la transició
Mentre avancen en totes les opcions que, gràcies als coneixements i pràctiques que 
es van compartint, ens permetran cada cop més ser autosuficients en diferents àmbits 
de la vida, hi ha també eines i iniciatives en marxa per accedir a cobrir les necessitats 
d’energia i transport sense haver de passar pel capitalisme i per l’Estat.          
        
Som Energia. Una cooperativa de consum i producció d’energies renova-
bles que ja arriba a les llars. 
Som Energia és un projecte cooperatiu que va prendre forma durant la primavera de 
2010 quan un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona van veure la 
necessitat de reproduir experiències d’èxit en altres països europeus per promoure la 
participació de la ciutadania en un canvi de model energètic.

L’any 2011, Som Energia ha aconseguit ser una comercialitzadora d’electricitat 100% 
renovable i iniciar els primers projectes propis de producció d’energia. No hi ha excusa, 
ara ja pots abandonar l’energia nuclear  i les multinacionals del sector elèctric, ja que 
Som Energia pot fer arribar la llum renovable a la teva llar. De moment, és operatiu en 
l’àmbit de la península Ibèrica dins l’Estat espanyol; a les Illes Balears s’estan organit-
zant perquè sigui viable realitzar la despesa inicial per poder-hi arribar, també.
Més infomarció: 
www.somenergia.coop

Col·lectivització del transport públic: recuperem per al poble el que és 
del poble

Veient-ho amb el pas dels anys, la privatització de les empreses que gestionen el trans-
port públic n’ha comportat l’encariment progressiu d’una manera totalment deslligada 
de les necessitats de les persones i de la situació econòmica actual. Aquesta tendència 
ha patit una inflexió, especialment el 2012, i les respostes socials no s’han fet esperar.

Les campanyes de desobediència civil estan agafant força especialment al voltant dels 
metros de Madrid i de Barcelona. A Madrid, el moviment “Yo no pago” fa convoca-
tòries habituals d’impagament coŀlectiu. A Barcelona, un grup de gent ha creat una 
mena de mútua de persones que es colen al metro i fan un pot comú per pagar les mul-
tes: memetro.net

També a Barcelona, un grup d’Anonymous ha compartit informació a la xarxa de com 
generar bitllets de transport com a acció que alhora que pressiona els empresaris del 
sector, dóna eines a la gent per autoorganitzar-se per reduir les despeses de viatges. Més 
info: busqueu a internet la #Optmestre.   

Amb això, on podem arribar? Per exemple, els treballadors de bus de TMB (els busos 
urbans de Barcelona) ho tenen clar: la seva empresa s’ha de coŀlectivitzar, segons de-
claren en diversos textos que han fet córrer al caliu de les mobilitzacions actuals.
Més informació: 
http://comitedescansos.blogspot.com/ http://atutmbetretallen.wordpress.com/ 
http://atutmbetreballen.wordpress.com

Sauna “fes-te-la tu mateixa”: 1. Olla exprés. 2. 
Fustes de recuperació. 3. Tub de connexió. 4. 
Sistema de sauna mòbil: rodes i mànecs

Possibilitats n’hi ha moltes 
més, però el primer pas és 
una reducció de les 
necessitats

I Jornades d’Autosuficiència 
de la Cooperativa Integral 
Catalana

Autofabricació energètica, 
fabricació lliure, ecologia 
emocional…

Del 6 al 9 d’abril a Ca l’Afou
(Vallbona d’Anoia)

Més informació
jornades@cooperativainte-
gral.cat

Manual d’energia renovable pràctica: http://www.autogestio.cat/energiarenovablepractica
Manual pràctic del sol: http://www.autogestio.cat/manualpracticodelsol
Biblioteca d’ecologia, bioconstrucció i permacultura: http://www.ecocosas.com
Video-tutorials sobre bioconstrucció, renovables i permacultura
http://elcambiotb.blogspot.com

Carlos M. Requejo La casa enferma. Herman Hesse. Siddhartha. Michel Rosell. Le Chabian. 
França.
Open Source Ecology: http://opensourceecology.org/
Fablab: http://fablab.es  http://fablabbcn.org/
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15 de març de 2012         

L’activisme és el compromís que ad-
quireixen totes aquelles persones que tre-
ballen de manera decidida per la transfor-
mació social, i que es materialitza a través 
d’una activitat sostinguda en el temps. 
L’alliberament individual (o revolució 
interior) i la transformació de l’entorn 
més propers són elements necessaris per 
impulsar un procés d’activisme coŀlectiu, 
basat en la cooperació i el suport mutu.

Els grups d’afinitat  

Un grup d’afinitat és un conjunt no jeràr-
quic d’activistes, format per persones 
que tenen un alt grau de confiança entre 
elles i amb un nombre reduït d’individus 
(un màxim de 20). L’origen dels grups 
d’afinitat el trobem a la FAI (Federació 
Anarquista Ibèrica), sorgida el 1927, una 
organització revolucionària basada en 
grups d’afinitat autònoms que duien a ter-
me estratègies d’acció comuna.  

Un grup d’afinitat comparteix unes línies 
bàsiques de pensament i d’acció direc-
ta, és a dir, pren decisions i du a terme 
accions per donar resposta a necessitats 
concretes, amb la finalitat d’avançar en 
els objectius estratègics compartits pel 
grup. Per tant, és el propi grup qui assu-
meix la responsabilitat de dur a la pràc-
tica l’acció transformadora, sense inter-
mediaris ni representants o delegats. Així 
doncs, l’afinitat és una arma per enfortir 
les relacions comunitàries i de proximi-
tat, sobretot si hi ha molts grups d’afinitat 
que interaccionin entre si, generant po-
tents xarxes d’afinitat.  

Amb l’aparició de les xarxes telemàtiques, 
s’ha desenvolupat també l’hacktivisme, 
que és la pràctica activista aplicada al 
món telemàtic; grups descentralitzats 
autoorganitzats que es comuniquen uti-
litzant xarxes informàtiques segures, com 
a complement a l’autoorganització local. 
Un exemple d’hacktivisme seria el mo-
viment Anonymous, que desenvolupa ac-
cions a través d’Internet per preservar la 
llibertat d’expressió tant individual com 
coŀlectiva.  

Els alliberats i alliberades 
com a mitjà d’assimilació

L’activisme requereix una dedicació 
personal o coŀlectiva continuada i soste-
nible en el temps per garantir que pugui 
perdurar. Tanmateix, una de les parado-
xes històriques amb què s’han trobat els 
moviments socials ha estat la necessi-
tat del treball assalariat o altres formes 
d’explotació, que cobrissin llurs necessi-
tats bàsiques a través del sou i, posterior-
ment, del consum.

Per resoldre aquesta paradoxa va sorgir 
la figura de l’alliberat dins dels cercles 
militants, tant en els més transformadors 
com en els més sotmesos a l’Estat (com 
les ONG o els sindicats grocs). Es tracta 
de persones que, a través d’una subven-
ció aportada pel mateix coŀlectiu o per 

alguna institució externa, reben un salari 
per dedicar-se a la gestió, dinamització 
i coordinació del coŀlectiu. Tanmateix, 
aquesta pràctica ha resultat ser nefasta 
per al procés de transformació, ja que ha 
estat assimilada pel sistema, en gran me-
sura perquè les persones alliberades han 
assumit de manera individual la comodi-
tat que suposa tenir les necessitats cober-
tes, això sí, dins de la lògica del mercat 
capitalista.  

Per superar aquesta pràctica calen instru-
ments coŀlectius que permetin desenvolu-
par un activisme ple basat en l’activitat 
autogestionària. Un d’aquests instru-
ments és la renda d’economia comuni-
tària per a activistes (RECA), formulada 
des de la Cooperativa Integral Catalana 
com a forma d’assumir coŀlectivament 
els principis comunitaris i d’autogestió, 
i duent-se a la pràctica des dels grups 
d’afinitat. L’objectiu bàsic és que els 
activistes que vulguin participar activa-
ment en la generació de recursos per a la 
transformació social, s’associïn en base 
a l’afinitat i tinguin cobertes les seves 
necessitats bàsiques a través de l’acció 
coŀlectiva i comunitària. La RECA, per 
tant, és una eina coŀlectivista i comuni-
tària per dotar l’activisme d’una veritable 
base autosuficient.  

Per una banda, el compromís dels activis-
tes ha de ser el d’assumir una transforma-
ció personal com a individus, recolzats en 
els principis de l’autogestió i reduint les 
seves necessitats creades dins del siste-
ma, assumint la simplicitat com a forma 
de vida. Els membres del grup es recolza-
ran mútuament per a resoldre qualsevol 
qüestió personal i/o coŀlectiva, també en 
aquells aspectes relacionats amb la de-
pendència envers el sistema capitalista. 
En aquest sentit, compartiran els seus co-
neixements amb aquells que requereixin 
eines i instruments per reduir les seves 
necessitats creades artificialment.  

D’altra banda, el grup d’afinitat aplicarà 
l’economia comunitària i la màxima de 

“cadascú segons les seves capacitats; a 
cadascú segons les seves necessitats”, 
acceptant la diversitat i la diferència en 
les necessitats individuals i compartint 
tots els recursos que calen per mantenir 
l’activitat. Per aconseguir que la feina 
duta a terme pel grup sigui el més efectiva 
possible i la relació entre les persones que 
el formen sigui sòlida, és recomanable 
que les persones del grup comparteixin 
un espai on, a més de treballar plegades, 
puguin compartir la seva vida de forma 
conjunta. Aquesta vida comunitària pot 
ser flexible, i donar-se només durant al-
guns dies de la setmana, o algunes setma-
nes al mes, en la qual les persones que 
formen el grup s’ajuntaran per compartir 
i expandir la seva inteŀligència coŀlectiva.

Un grup d’afinitat activista ha de generar 
recursos a través de la interacció en xar-
xa, mitjançant donacions vinculades a la 
resistència fiscal (vegeu l’article 16), el 
micromecenatge o crowdfunding (vegeu 
l’article 20) o altres mitjans i promoure 
la transformació social des de baix. Això 
significa desenvolupar línies d’acció 
com les que s’enumeren a continuació: 
analitzar les possibilitats i impulsar la 
coŀlectivització de béns immobles per al 
desenvolupament d’iniciatives autoges-
tionades; aprofitar i treure el màxim ren-
diment dels immobles ja existents; man-
tenir i actualitzar una base de dades de 
projectes autogestionats; gestionar les ne-
cessitats telemàtiques de les assemblees, 
coŀlectius i grups de treball; promoure i 
dinamitzar eines locals per ampliar les 
possibilitats de l’autogestió a tots els ni-
vells (salut, educació, alimentació, habi-
tatge, transport, etc.); recolzar la difusió 
cap a l’exterior i la comunicació en xarxa 
amb altres territoris, ajudar a desenvolu-
par altres grups d’afinitat, etc.

A la pràctica haurien de ser les assemblees 
i els coŀlectius locals els que promoguin 
el desenvolupament d’aquests grups, ge-
nerant mecanismes per a la captació de 
recursos i d’aquesta manera finançar les 
necessitats bàsiques de les persones ac-
tivistes compromeses. La comunitat lo-
cal s’hauria d’encarregar de cobrir-ne 
les necessitats d’habitatge, alimentació, 
mobilitat i comunicació, així com altres 
necessitats referides al benestar de cada 
persona.

Rizoma de grups d’afinitat 
treballant en xarxa

Aquest model de grups d’afinitat és total-
ment reproduïble, i ens hem d’assegurar 
que aquesta reproducció es dugui a terme. 
Els diferents grups poden funcionar en 
zones geogràfiques diferenciades, recol-
zant iniciatives locals i coordinats amb a 
resta de grups d’afinitat. 

És, per tant, feina de tots i totes promoure 
els grups d’afinitat basats en els principis 
coŀlectivistes i comunitaris, que siguin 
capaços d’assumir i dur a terme les tas-
ques requerides per les assemblees lo-
cals o per altres espais autònoms d’acció 
coŀlectiva.

Activistes
Grups d’afinitat treballant en xarxa

El grup d’afinitat portaria a 
la pràctica l’economia 
comunitària

La comunitat local s’hauria 
d’encarregar de cobrir-ne 
les necessitats d’habitatge, 
alimentació, mobilitat i 
comunicació
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Rebel·leu-vos! ... i germinem la llavor de la revolució integral 

Entenem l’autogestió local com una 
forma de prendre el control de les nos-
tres vides i dotar els nostres barris i pobles 
d’infraestructures que possibilitin el desen-
volupament estable de projectes socials orga-
nitzats des de baix. Això serveix per trencar 
amb l’actual dependència amb els precaris 
sistemes de prestació social públics o privats 
dominats per l’Estat i el mercat.
    En l’àmbit local podem comptar amb més 
capacitat per estendre el procés autogestio-
nari. I en la quotidianitat ens trobem amb el 
veïnat i tots els problemes que compartim.
    Es tracta de reafi rmar-nos, de construir 
iniciatives autogestionades integrals des 
de la proximitat. A través d’aquests projec-
tes, recuperem el suport mutu i regenerem 
la comunitat com a forma de solucionar els 
problemes bàsics de la nostra vida personal 
i coŀlectiva.
     Al llarg d’aquesta publicació hem cone-
gut diferents experiències i propostes d’acció 
que tenen en comú la possibilitat de ser im-
plementades en el nostre barri o poble. Si ad-
quirim la capacitat de fer-ne la posta en comú 
podrem comptar amb tot un sistema integral 
d’autorganització social.

     Enumerem aquestes propostes:

• Relacions veïnals de comunitat, suport 
mutu i cooperació.
• Centres socials, botigues gratuïtes, cosate-

ques, biblioteques socials, etc...
• Intercanvi  (barata) de béns, serveis i co-

neixements, monedes socials, mercat  social 
amb participació de comerços i professionals 
locals.
• Ofi cines de desobediència econòmica, 

insubmissió fi scal i autoorganització de per-
sones deutores.
• Crowdfunding (microfi nançament coŀlec-

tiu) i cooperatives de crèdit sense interessos. 
Autogestió fi scal.
• Borsa de treball i suport a la creació de 

projectes d’autoocupació.
• Ofi cina d’habitatge i banc de recursos 

d’immobles disponibles.
• Cooperativa d’habitatge social.
• Centre públic de salut autogestionat. Fa-

cilitadors de salut.
• Ofi cina d’Educació i espais d’aprenentatge 

coŀlectiu.
• Rebosts (espais d’abastament i intercan-

vi), grups de consum, botigues de productes 
ecològics.
• Mitjans de comunicació comunitaris.
• Laboratoris d’ecofabricació, reparacions i 

maquinària lliure.
• Tallers d’autoproducció energètica.
• Grups d’afi nitat d’activistes.
• Assemblees populars.

La qüestió clau és: com transitar 
de la realitat existent a un projecte 
d’autogestió integral?

Tal  com hem tractat a les pàgines centrals, 
el model de cooperatives  integrals ja està 
abordant la creació de processos de canvi so-
cial a una  escala territorial més gran. Tenim 
l’oportunitat de replicar aquests mètodes a 
una escala local aprofi tant totes les eines que 
estan generant les cooperatives integrals. Les 
xarxes d’autogestió bioregional (ecoxarxes a 
Catalunya), han de complir  una funció clau 
per apropar aquestes eines a l’àmbit local.

Com començar

Hem de ser conscients que la feina que te-
nim per davant requerirà un gran esforç. Per  
això, el primer que necessitem és un grup 
de persones mínimament afi ns  que puguin 
comprometre’s recíprocament amb tot el pro-
cés. A la pàgina anterior hi trobareu algunes 
claus per fer això. Quan sigueu un mínim de 
3 o 4 persones amb una alta disponibilitat po-
dreu començar a fer els primers passos amb 
certes garanties. Si  no és així, teniu també 
l’opció de difondre i convocar una reunió 
fi ns que sigueu sufi cients per formar el grup 
de treball inicial. Arribats a aquest punt es-
tarem en condicions de donar el primer pas:

1. Crear un grup de treball per generar el nucli 
d’autogestió local. Intenteu que hi participin 
persones que formen part de l’assemblea po-
pular local, si és que aquesta existeix. Es pot 
començar convocant una reunió i convidant-
hi coŀlectius afi ns.

2.  Amb el grup de treball en marxa podem 
realitzar un mapatge de projectes i iniciatives 
a nivell local i contactar amb més coŀlectius 
per a les següents reunions:

• Assemblees o iniciatives vinculades al 
15M
• Horts comunitaris
• Grups i mercats d’intercanvi
• Cooperatives de consum

• Cases ocupades i centres socials
• Grups de transició
• Grups de permacultura
• Cooperatives de reinserció o de treball
• Ateneus llibertaris o populars
• Altres cooperatives i coŀlectius autoges-

tionats
• Llibreries afi ns
• Centres cívics gestionats pels veïns
• Bancs del temps
• Grups ecologistes i de decreixement

3. Un cop s’hagin generat sufi cients contactes 
personals, pot ser el moment de convocar-los 
(amb un marge de temps) a una presentació 
per estendre la iniciativa i poder recollir més 
contactes per enviar les següents  convoca-
tòries.

4. Quan  el grup inicial es va ampliant, pot 
ser el moment de realitzar un mapatge a 
nivell local d’espais autogestionats (cedits, 
llogats, okupats o en propietat) i un calen-
dari compartit on puguem saber quan estan  
lliures aquests espais: per realitzar assem-
blees, portar a terme projectes, establir punts 
d’informació, acollida, difusió, etc. 

5. Una metodologia adequada a seguir pot ser 
escollir un objectiu comú per al següent mes 
i començar a desenvolupar-lo. Per exem-
ple, la borsa de treball, la problemàtica de 
l’habitatge o un altre que pugui ser d’interès 
general. Aprofundim en aquesta qüestió en el 

punt següent.

6. Un  cop s’hagi escollit un objectiu comú, i 
amb pel cap baix un mes d’antelació, es po-
drà convocar i preparar una assemblea popu-
lar on la gent del barri o població pugui anar 
preparant propostes de com generar projectes 
que ajudin a solucionar els problemes plan-
tejats.

Participació i metodologia 
d’organització

Experiències com l’auge i la caiguda de mol-
tes de les assemblees del 15M ens  mostren 
que els processos assemblearis són comple-
xos. Un  gran nombre de persones que parti-
cipen en un procés ambiciós i que no  tenen 
metodologies de treball d’acord amb el repte 
que signifi quen, pot  tenir poques possibili-
tats d’èxit.
Més enllà d’un moment especial en què una 
sola proposta pot mobilitzar molta gent, un 
procés de construcció d’autogestió generalit-
zada és un  repte a llarg termini, en el qual 
un dels elements clau és la  continuïtat dels 
equips de treball i la sostenibilitat del temps 
que hi dediquen.

En aquest sentit, hem de ser conscients que 
les persones motivades per  l’objectiu comú i 
que setmanalment puguem estar actives en el 
procés, serem una minoria. Moltes persones, 
per raons familiars, laborals, de salut, etc., 
no hi podran ser. A  més hi haurà molta gent 
que haurà de mantenir un ritme d’implicació 
alt només en un projecte concret, tot i sa-
ber que serà part d’aquesta  proposta global 
d’autogestió generalitzada. No podem pre-
tendre que aquestes persones, que són clau 
en el grup de  consum, al centre social o a 
l’escola lliure, ho siguin també de la coordi-
nació de l’assemblea local. Per  això, no hem 
de pensar que no estan amb nosaltres perquè 
no vinguin a  reunions setmanals, ja que pro-
bablement sí que hi siguin, i amb tota la seva 
energia i experiència.

És molt important que aprenguem a organit-
zar la “casa comuna” si més no a dues ve-
locitats organitzatives: d’una banda, les que 
poden ser-hi setmanalment assumint tasques 
de dinamització de projectes comuns i de  fa-
cilitació de la participació de les altres, i, de 
l’altra banda, les que hi seran els dies clau per 
aportar la seva experiència al procés.

Què tal una periodicitat mensual per a la 2a 
velocitat d’implicació? Tindria a veure amb 
el 6è pas que comentàvem. Fem  jornades 
assembleàries monogràfi ques i aprenguem a 
treballar a fons un  tema perquè ens perme-
ti iniciar un nou projecte en el nostre àmbit  
local que ajudi a avançar en el nostre nucli 
d’autogestió autòcton.

Es  tracta de reapropiar-nos de la política lo-
cal obrint espais a la  participació ciutadana 
on es proposin, discuteixin, decideixin i es  
duguin a la pràctica, des del coŀlectiu, aque-
lles accions que siguin  considerades neces-
sàries per part de la comunitat.

Nuclis d’autogestió local
Eines per generar un procès integral 

d’autoorganització al teu barri, poble o ciutat
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15 de març de 2012         

El desenvolupament del capitalisme, mit-
jançant la mercantilització de la vida, la 
competitivitat, l’individualisme, la produc-
ció i el consum incontrolats, han contribuït 
al deteriorament esfereïdor de la mare terra, 
a través de la reproducció indiscriminada de 
la tecnologia: creada, produïda i gestionada 
de manera vertical, opaca i elitista. L’única 
llei és la llei del més fort i l’única llibertat 
és la llibertat d’explotació, producció i con-
sum. És imprescindible per tant, afrontar la 
realitat de l’explotació de recursos naturals 
per al desenvolupament científic i tecnolò-
gic: recuperar el medi rural, la relació direc-
ta amb la terra i el control sobre el desenvo-
lupament de la tecnologia.

La transformació social és una necessitat 
que hem d’afrontar a partir del suport mutu 
entre iguals, per fer efectiva l’autogestió en 
xarxa. Per això necessitem dotar-nos d’ei-
nes pràctiques que facilitin aquesta autoor-
ganització.

En aquesta línia sorgeix la web autogestio.
cat, que donarà continuïtat des de l’espai 
virtual a aquesta publicació en paper, por-
tant a la pràctica els valors de cooperació, 
suport mutu i compartició del coneixement 
lliure. Així, autogestio.cat neix com a pà-
gina de referència per impulsar i donar su-
port a la revolució integral. Una pàgina en 
construcció permanent per autogestionar les 
nostres vides.

El Sistema Integral de Gestió de Recursos 
Autogestionats (SIGRA), serà una de les 
seves funcionalitats principals, que servirà 
per recollir, gestionar i impulsar iniciatives 
autogestionades a nivell local.

Característiques del web 
autogestio.cat

Inclourà, d’entrada, diverses eines de gestió  
de recursos, per donar solucions concretes 
a problemàtiques de la vida real, com ara el 
treball o l’habitatge. Una de les seves funci-
onalitats serà la borsa de treball cooperatiu, 
com a mitjà per vincular: d’una banda, a les 
persones que busquen un treball en què ocu-
par el seu temps i cobrir les seves necessi-
tats bàsiques, i, de l’altra, les qui per la seva 

activitat (productiva o no), puguin oferir 
feines remunerades. Un altre dels recursos 
és la borsa d’habitatge, que servirà per rela-
cionar immobles disponibles amb persones 
que els necessitin i vulguin compartir uns 
valors que permetin posar el dret a sostre per 
davant de qualsevol interès personal.

Des d’un inici comptarem, també, amb una 
eina per visibilitzar projectes i col·lectius, 
que generarem i mantindrem entre totes. 
Altres eines, com un banc de coneixements 
i de recursos per a l’aprenentatge, es posa-
ran en marxa tan aviat com sigui possible. 
L’aplicació de notícies ens ajudarà a fer co-
nèixer el més interessant que la inteŀligència 
coŀlectiva va generant en relació a l’auto-
gestió.

La característica principal del sistema és 
la seva naturalesa descentralitzada. D’una 
banda, hi ha el portal principal on es recu-
llen totes les funcionalitats de l’aplicació 
(explicades més endavant) i on és possible 
visualitzar i interaccionar sobre tot el con-
junt de la informació generada. D’altra ban-
da, cada iniciativa local (recolzada per una 
assemblea) pot generar i administrar el seu 
propi sistema de gestió d’informació, per 
impulsar l’autogestió en cada àmbit local. 
Per a això, cal donar-se d’alta com a node 
local, escollint el subdomini corresponent 
(per exemple: alacant.autogestio.cat) do-
nant les dades de l’administrador i de l’as-
semblea que li correspon.

Promourem els continguts de caràcter obert 
(lliures de drets d’autor) en el marc del co-
neixement lliure i, a més a més, serà una 
plataforma multillenguatge (amb possibi-
litat de visualitzar-la en diferents idiomes). 
La plataforma es desenvolupa mitjançant 
el sistema de gestió de continguts modular 
Drupal7 i sota la llicència AGPL3 (GNU 
Affero General Public License v3).

Funcionalitats

El sistema compta amb tres funcionalitats:

1.	Contingut	col·laboratiu
• Mapa de recursos. Recursos geolocalitzats 

en un mapa.

• Wiki. Espai on generar contingut de manera 
col·laborativa.
• Audiovisual. Secció on compartir vídeos i 

audiovisuals.
• Convocatòries.
• Notícies.

 
2.	SIGRA	(Sistema	integral	de	gestió	de	
recursos autogestionats)
• Entrada de dades. Es realitza mitjan-

çant un formulari específic segons el tipus 
d’informació que es vulgui introduir en el 
sistema.
• Categorització i emmagatzematge de les 

dades. La informació es categoritza (classifica) 
i es guarda en una base de dades.
• Recerca i mostreig del resultat. Es mostra la 

petició realitzada amb la possibilitat d’editar-
la (millorar-la, corregir-la) en temps real.
• Geolocalització. El resultat de la cerca se 

situa en un mapa, amb la posibilitat de ser fil-
trat per data o tipus de contingut.

3.	Enredaos.net xarxa social col·laborativa 
per facilitar el suport mutu entre projectes 
autogestionats. Nova llavor del planter de 
Lorea (nova versió 1.8 de elgg). Propera-
ment.
  
4.	 CoopFunding. Plataforma per generar 
nous projectes autogestionats. Estarà basa-
da en un sistema de crowdfunding a través 
del qual es podran interrelacionar persones 
i recursos. Pretén ser una plataforma de co-
finançament, lliure, oberta i autogestionada, 
i que es pugui adaptar a les necessitats de 
cada projecte.

¡Autogestioneu-vos!

Declaració 
Rebel

15 de març de 2012
CO-239-2012

 
Afinitat Rebel és un coŀlectiu 
d’activistes que es reuneix des 
d’octubre de 2011 per enfortir el 
procés de transformació social, mit-
jançant l’elaboració de la publicació 
que tens a les mans. Som perso-
nes compromeses amb la cons-
trucció d’una nova societat des de 
baix que, a través de l’autogestió i 
del treball en xarxa, hem fet realitat 
aquesta publicació.

Afinitat Rebel som les persones 
que hem escrit els continguts, que 
els hem corregit, traduït i maquetat, 
les qui hem realitzat i recopilat les 
iŀlustracions, les qui hem desenvo-
lupat el web, que n’hem fet possi-
ble la impressió i la difusió, cadas-
cun dels nodes de distribució, cada 
aportació d’un recurs…

Cada gest i cada moment viscuts 
són senyals que això no ha fet sinó 
començar.

Podríem centrar-nos en la crítica 
en relació amb els abusos a què 
estem sotmesos i limitar-nos a la 
denúncia i a la mobilització, però 
preferim dedicar el nostre esforç 
i energia al desenvolupament de 
pràctiques basades en l’autogestió, 
la cooperació i l’ajuda mútua. És el 
moment de generar espais de co-
neixement compartit, on les idees, 
els projectes i les iŀlusions de 
tothom puguin ser posats en comú, 
per deixar de viure d’una manera 
submisa, complaent i passiva.

L’Estat, els grans cercles de po-
der i les grans corporacions, no 
podran evitar la nostra voluntat de 
rebel·lar-nos. Les eines que pro-
porciona aquesta publicació facili-
taran la construcció del camí que 
volem recórrer. Avui, 15 de març, 
Afinitat Rebel sorgeix per dissemi-
nar-se en cada un dels racons on 
arribi aquesta publicació. A partir 
d’avui som a tot arreu.

Més enllà del 15 de març
Un web per donar suport al desenvolupament de 

l’autogestió en l’àmbit local: autogestio.cat

Com puc contribuir-hi?

Amb l’objectiu de cobrir les despeses 
d’impressió i distribució, i la posada en 
marxa del web autogestio.cat, continua 
oberta una campanya coŀlectiva de microfi-
nançament (que finalitza el 20 d’abril) per a 
totes aquelles persones que vulgueu donar 
suport al projecte econòmicament o mitjan-
çant altres aportacions no monetàries.

Les aportacions rebudes serviran per co-
brir les despeses d’impressió de la rotativa, 
el transport i la distribució dels exemplars, 
l’allotjament del web, el manteniment gen-
eral del servidor i per cobrir les necessitats 
bàsiques de les persones que fan possible 
aquest projecte. Tot el contingut generat 
(material i immaterial) és una aportació més 
al comunal (bé del comú o coŀlectiu), allò 
que no té més amo que la propietat coŀlec-
tiva com a bé universal.

Per contribuir-hi: www.goteo.org/project/
rebelaos-publicacion-por-la-autogestion

El col·lectiu d’activistes francesos 
Collectif Révolté, ha impulsat la 
publicació Révoltez-vous!, que veurà 
la llum el pròxim 15 d’abril. Seran im-
presos i distribuïts 50.000 exemplars i 
el projecte també es finança a través 
d’una campanya de crowdfunding que 
durarà fins a finals de març:
http://www.kisskissbankbank.com/proj-
ects/revoltez-vous

Juntes podem!
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Com passar d’afectades per les hipoteques a cooperativistes d’habitatge a preus socials

 Allibereu-vos de les vostres hipoteques a www.liberaos.net o www.habitatgesocial.cat

Cooperativa d’habitatge social 

Hem posat en marxa la primera 
cooperativa d’habitatge social, que 
arrenda pisos hipotecats, per asse-
gurar habitatge social als deutors 
que no puguin continuar pagant la 
seva hipoteca.
El funcionament bàsic és molt sen-
zill: el propietari que no pugui seguir 
pagant la seva hipoteca, arrendarà 
el seu pis per 5 anys a la coopera-
tiva i se’n farà soci. La cooperativa 
s’encarregarà d’assignar-un altre 
habitatge de lloguer, del seu parc 
d’habitatges arrendats. Els lloguers 
tindran un preu social (s’estima que 
en general no superarien els 4 € el 
m2).
La cooperativa pot donar suport, 
també, als afectats per les hipote-
ques mitjançant els seus serveis ju-
rídics per manera de retardar el mo-
ment de presa de possessió del pis 
per part del banc o fi ns i tot tractant 
d’evitar que els avaladors de les 
hipoteques puguin acabar embar-
gats. A llarg termini, la cooperativa 
vol generar un parc social d’habitat-
ges per oferir-los als seus socis en 
règim de cessió d’ús. 
Tal com s’explica en aquesta pàgi-
na, la compra de paquets d’hipo-
teques impagades pot ser un dels 
mecanismes per arribar a generar 
propietat coŀlectiva a preu social.

Després de més de 
tres anys de crisi del 
sistema econòmic mun-
dial i, especialment, de 
l’habitatge a l’Estat es-
panyol, compartim una 
proposta d’acció que 
ge nerarà una solució 
entre hipotecats, deu-
tors i totes les persones 
amb problemes d’accés 
a l’habitatge. 

Els deutes són produc-
tes que es compren i 
es venen al mercat fi -
nancer. Quan un deute 
comença a tenir paga-
ments pendents, el seu 
valor es devalua pro-
gressivament en aquest 
mercat. Els deutes de-
valuats s’agrupen en 
pa quets perquè surtin 
al mercat a un preu que 
pugui interessar a grans 
inversors. 

Actualment, les necessitats de la banca per 
complir les regles dels bancs centrals quant 
a balanços i actius sans, l’han portada a 
vendre paquets de deutes hipotecaris a uns 
preus que poden arribar fi ns a un 10% del 
seu valor nominal, és a dir, del preu ofi cial 
que haurien de pagar els deutors per can-
ceŀlar-los.

En el cas dels deutes impagats sense garan-
tia hipotecària, i el que es coneix com «les 
cues d’hipoteques» (la quantitat que hi con-
tinua havent després d’haver perdut la casa) 
la rebaixa encara és més espectacular: els 
paquets d’aquest tipus de deutes s’estan ar-
ribant a vendre a un 2 o 3% del seu valor 
nominal.

Al mercat, els qui actualment compren 
aquests paquets de deutes són especula-

dors sense escrúpols. Contracten cobradors 
professionals que assetgen els deutors amb 
l’objectiu de fer-los pagar una quantitat sufi -
cient, a una part d’ells, perquè la inversió els 
sigui rendible als seus caps.

Però, què passaria si qui comprés aquests 
deutes a preus irrisoris ho fes en defensa 
dels interessos dels deutors? 

Què passaria si el 80% dels deutors, quan 
el seu deute s’hagés devaluat fi ns a 10 ve-
gades, acceptessin un lloguer social de 300 
euros al mes per quedar-se a casa seva o 
recomprar la fi nca mitjançant una hipoteca 
7 vegades més baixa que l’actual? Us imagi-
neu sortir de la llista de morosos pagant 20 
vegades menys del que es deu en còmodes 
terminis mensuals?

Bé, doncs tot això és possible: podem ser 
part d’una Cooperativa d’habitatge social 
que s’encarregui de comprar coŀlectivament 
els deutes i treure els habitatges del mercat 
privat perquè esdevinguin un bé comú amb 
el qual no es pugui tornar a especular. A 
nivell fi nancer, crear un fons d’inversió en 
habitatge social ho farà possible.

Perquè aquesta acció s’estengui i es multi-
pliqui, ara només depèn del fet que deutors 
i deutores ens unim, prenguem la iniciati-
va i generem els nostres propis paquets de 
deutes; acordem amb inversors ètics que els 
comprin als bancs i replantegem els paga-
ments de casa nostra, com un lloguer social 
o un deute molt més reduït, perquè siguin 
viables de pagar i responguin a les nostres 
necessitats i interessos reals.

Organitzem-nos per recomprar 
els nostres deutes impagats 

Quan reunim un centenar d’hipote-
cats amb la mateixa entitat bancà-
ria, podrem començar les accions 
necessàries de pressió per re-
comprar aquests deutes als preus 
comentats. Per a això, hem posat 
en funcionament un formulari on 
podeu registrar les dades dels vos-
tres deutes, des d’on facilitarem 
l’autoor ganització de deutors i deu-
tores. 
Allibereu-vos de les vostres cade-
nes a:  www.liberaos.net.
Aquest serà el nostre gran objectiu. 
Un objectiu a l’abast de les famílies 
que ja han hagut de deixar de pagar 
les seves hipoteques. Després vin-
dran les que estan a punt de fer-ho. 
Si som capaços d’organitzar i re-
comprar els nostres deutes a preus 
10 vegades més baixos, qui conti-
nuarà pagant després la seva men-
sualitat de la hipoteca, si deixant de 
fer-ho i organitzant-se amb els seus 
iguals pot aconseguir pagar molt 
menys al mes?
A partir d’ara, les especulacions 
hipotecàries s’han acabat, perquè 
nosaltres, el poble, tenim la clau!

Destapem un cas que serveix d’exemple de la falta d’escrúpols de la banca 
Caixa de Terrassa (actualment Unnim, demà BBVA) va vendre el 18 de març del 2011, 97 deutes hipotecaris a Aktua Soluciones Finan-
cieras, SA (fi lial de Banesto, part del Grupo Banc Santander) per 3.270.672 €. Aquests deutes estaven valorats en més de 30 milions 
d’euros.
Aktua Soluciones Financieras està subhastant un per un aquestes 97 habitatges, i si no ho impedim els desnonarà tots, se’ls quedarà 
i reclamarà la resta del deute a les famílies expulsades de casa seva.
Cadascun dels deutes, tot i haver perdut el pis, serà molt més gran que el preu pagat per Aktua.
Alguns exemples de deutes que formen part d’aquest paquet:
• Pis a Badalona: deute reclamat de 240.120 euros. Venut per 29.784 euros. 
• Pis a Terrassa: deute reclamat de 271.527 euros. Venut per 22.992 euros.
• Pis a Sabadell: deute reclamat de 255.048 euros. Venut per 32.443 euros
És a dir, Banesto, a través d’Aktua Soluciones Financieras, es quedarà la majoria d’aquests 97 habitatges per un preu mitjà de 30.000 
euros i continuarà perseguint a les famílies desnonades per un enorme deute que no podran acabar de pagar mai.
Per què aquestes famílies no han tingut dret a recomprar la seva casa pel mateix import? I per què sí que hi té aquest dret Aktua?
Com aquests, hi ha desenes de paquets de deutes que són venuts per bancs a empreses que especulen amb la misèria de les classes 
populars. 
Només si ens organitzem i obliguem els bancs a vendre aquests deutes als propis hipotecats o a cooperatives d’habitatge social, po-
drem parar aquest despropòsit. Per lluitar contra aquesta injustícia, un equip d’assessors jurídics vinculats a la Cooperativa Integral 
Catalana està donant suport a uns quants dels deutors que apareixen en aquest paquet de Caixa de Terrassa (Unnim), per ajudar-los 
a recuperar el control dels seus deutes i de les seves vides.

http://www.liberaos.net
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