
Acta de l'Assemblea Fundacional de La Base
6.Abril.2013

Centre Cívic d'Albareda, 17.30h

Assistents: 60-70 persones

Ordre del dia (proposat i aprovat)

Bloc 1: Benvinguda i presentació (Ens coneixem)

17.00h Acollida i recollida de dades dels socis

17.30h Presentació: 
             - Equip dinamitzador i objectius assemblea.
             - Ordre del dia (lectura i aprovació).
             - Breu presentació dels assistents. 

Bloc 2: La fundació (Deliberem i decidim)

18.00h Fundació de La Base Ateneu Cooperatiu del Poble Sec
            - Presentació de la feina feta pel grup promotor i la proposta de funcionament.
            - Ronda de preguntes.
            - Aprovació del reglament de funcionament.
            - Fundació de la Base. 

18.45h  Pausa

Bloc 3: El primer local de La Base (Deliberem i decidim)

19.00h El local
             - Presentació de les opcions plantejades
             - Debat de les diferents propostes

19.45h Decisió del protocol d'actuació davant del local (veure annex 1)
            Farem una valoració de les diferents opcions plantejades i decidirem els propers passos de 
la comissió locals.

Bloc 4: Cloenda

20.00h Cloenda

20.15h Fi de l'assemblea 

20.30-21.30h -> Piscolabis



Acords presos

1. Aprovar  el  document  de  funcionament  intern  de  forma  provisional  i  recollir  les 
esmenes per la propera assemblea (annex 1 de l'acta)

2. Fundar la Base, Ateneu Cooperatiu del Poble Sec
3. Apostar per Magalhaes com a primera opció de local
4. Es decarta el local de França Xica, 14 (massa tub)
5. Durant Abril i Maig buscar altres locals, també dels petits, o dos petits contigus. 
6. En cas que no pugui ser Magalhaes ni un de similar, es fixa el Juny com data límit per 

llogar un local més petit però que no requereixi molta feina ni inversió, per poder-hi 
entrar mentre es segueix buscant un local més adequat per l'ateneu.

7. El nou grup motor tindrà la seva primera assemblea el dilluns 15 d'Abril a les 19h al 
local de la Seca (C/Radas 27).

Bloc 1: Benvinguda i presentació 
- Es presenta l'assemblea, l'ordre del dia i l'equip dinamitzador.
- Ens presenten tots els participants. 
- Es fa la presentació de La Base amb els 3 objectius que defineixen la seva filosofia. S'explica que 
després de la fundació el grup promotor es dissoldrà, i es seguirà treballant en comissions i amb un 
grup motor obert a totes les sòcies cooperatives. 
- S'aprova l'ordre del dia.

Bloc 2: La fundació 

1. S'explica resumidament la feina feta pel grup promotor, per cada grup de treball:

Legal
S'ha creat A*****C, per tenir una persona jurídica per les gestions que faci falta (obrir compte 
corrent, llogar local...). És la “cara legal” de La Base.
El document de funcionament intern de la Base és legalment el document de funcionament 
intern d'A*****C (i complementa els seus Estatuts legals). 
Els “estatuts” són la cara formal/legal de La Base, el document de “funcionament intern” és la 
manera com internament volem gestionar l'ateneu, la nostra forma de regular-nos 
(independentment del que diem a l'administració, doncs aquesta no en té coneixement del 
“funcionament intern”).

Comunicació i Web
1- Campanya anònima “Busco Ateneu Cooperatiu”
2- Actes de presentació per donar a conèixer el projecte i buscar sòcies: C.C. El Sortidor, 
Troca-sec Pça Navas...
3- Díptic on d'una manera gràfica es resumeixen els objectius i principis de La Base, el 
funcionament, etc.
4- Web (provisional): labase.info
5- Es farà un nou web, enfocada al funcionament quotidià de l'ateneu.

Economia
S'explica la lògica de les dues caixes: la de manteniment i despeses i la de fons comú per a 
l'obtenció d'infraestructura pròpia i autogestionada (cap a un barri autogestionat i cooperatiu). 
S'explica també les diferents figures de vinculació econòmica amb La Base: sòcies 
cooperatives, mecenes i les que són menys orgàniques (p.e. veïnat que s'apropa i vol participar 
puntualment). També s'explica el funcionament dels bons i la forma d'aportació dels projectes 
productius.



Locals
Se'n parlarà al Bloc 3 de l'Assemblea

2. S'explica resumidament el funcionament en base al document de funcionament intern.

3. Es presenten breument els projectes definits fins ara: (recordem que a la web hi ha informació 
més completa)

- Bar/Espai de Trobada
Es vol obrir en principi de 17 a 23 hores, un poc més tard els cap de setmana. 
“Lloc on parlar, prende alguna cosa i compartir”.
Lloc on pots trobar-te amb els teus afins sense haver de quedar o a on podràs fer noves afinitats 
i eixamplar i enfortir la xarxa, on pots anar a treballar una estoneta amb el teu ordinador i 
internet, prenent alguna cosa o no, etc. Serà espai de dinamització de les activitats que es duran 
a terme a l'Ateneu i també proposarà actes propis com seminaris o presentacions de llibres.

-Grup de consum
Grup de consum agroecològic i de proximitat. 40 families que ens organitzem per accedir a 
aquests productes sense intermediaris. En la seva última assemblea La Seca va formalitzar la 
seva adhesió a La Base. 

-Club d'informàtica
Es vol aprofundir en crear un espai d'aprenentatge col·lectiu i alhora un lloc on compartir la 
nostra relació amb la tecnologia. Un epai intergeneracional d'aprenentatge. També es plantegen 
fer cursos més orientats. Encara està per veure quin grau d'autocupació es podrà desenvolupar.  

-A-doc
“Trencar allò que s'imposa en el món cinematogràfic dominant”
 “Crear un bagatge audiovisual al barri”

-Menjador Popular
“Un  servei  de  menjar  per  la  sobirania  alimentària,  la  consciència  ecològica  i  tot  a  preus 
populars”

-Barrinar cap a la sostenibilitat (cal afegir el nom complet als documents de La Base, sembla 
que només està escrit Barrinar)
Un projecte de càtering ecològic
“Podem trobar sinergies amb el que hi ha en aquest projecte de La Base”. 
“Ocuparem l'espai comú de la cuina i esperem involucrar a tothom”

-Biblioteca popular espontània
“Volem fer una biblioteca crítica sobre temes com l'educació lliure i cooperativisme. Fer-la més 
selecta i amb part digital”
És la biblioteca “itinerant” hereva de la Universitat Lliure La Rimaia. En origen recollia tot 
tipus de llibres (via donacions) i els anava classificant i catalogant, ara pretén fer una feina de 
selecció més important i especialitzar-se. Forma part de la “Xarxa de Biblioteques Socials” i és 
gratuïta. Comparteix els principis de La Base i vol contribuir al projecte general com pugui. 
Farà presentacions de llibres, lectures comentades i altres activitats dinamitzadores que vagin 
més enllà de l'ús dels seus llibres. També intentarà generar un fons per a comprar novetats.

4. Ronda de preguntes



• Pregunta1:  relació entre  el  projecte  Barrinar  i  el  del  Menjador.  Es  contesta  que s'estan 
coordinant  en  el  tema  proveïdor  i  espai,  però  que  cada  projecte  té  la  seva  autonomia. 
S'apunta que també el bar es coordinarà amb aquests projectes. 

• Pregunta2: el nom de La Base és definitiu? Es contesta que es va debatre i que es va decidir  
en consens. A més s'explica que té una filosofia al darrere, però que si es vol canviar no hi 
ha cap problema. Això sí, caldria fer una proposta i votar-la. 

• Pregunta3: valoració dels problemes que poden donar les decisions en assemblea sobre les 
persones que rebran un sou per treballar a l'espai de trobada, per exemple i sobre qui es 
queda l'Ateneu si el projecte fa fallida. Es contesta que el tema de la dissolució queda clar  
als Estatus (ningú es pot apropiar dels recursos de l'ateneu que en cas de dissolució seran 
donats a un projecte amb els mateixos principis i objectius a poder ser al barri). 
Sobre  el  tema  contractació  i  salaris:  ho  farà  cada  projecte  amb  transparència  cap  a 
l'assemblea general (tema que cal incloure als Estatuts). El projecte es basa en la confiança i 
en  un  marc  d'atuació  delimitat  per  uns  principis  compartits,  així  que  per  no  caure  en 
burocratitzar totes les decisions, es donarà autonomia als projectes, s'exigirà transparència 
total en quant al tema econòmic i si hi ha conflictes o debats es tractaran a posteriori. 

• Pregunta4: per tal de fer una assemblea extraordinària un 20% de les persones sòcies és 
suficient  segons  estatuts,  no  és  poca  representació?  Es  contesta  que  un  20%  poden 
convocar-la, i també prendre decisions. Es va pensar en fer així per a que si hi havia una 
assemblea on els temes no eren massa importants i l'assistència era poca aquesta pogués ser 
operativa. Als Estatuts estan determinats els protocols a seguir en aquesta situació. 

• Pregunta5: com aporten els projectes que no tenen benfici econòmic per se? Es contesta 
que cada projecte pacta una relació amb La Base que no cal que sigui econòmica. 

• Pregunta6: L'Ateneu no té cap forma jurídica associada? Es contesta que sí, que A*****C 
ja existeix des de fa uns mesos. 

Bloc 3: El primer local de La Base

Es fa la presentació dels locals i es divideix l'Assemblea en quatre grups per debatre les opcions. 
Finalment, queda descartat el de França Xica i es decideix que Magalhaes és el que més agrada a 
tothom, però que caldria  crear un grup de treball d'obres  per fer una planificació del treball i 
necessitats perquè després la gent s'apunti segons el temps que pot dedicar a les obres. Es fa l'apunt  
de la necessitat de fer tallers previs per ensenyar-nos unes a les altres. Calcular bé el temps i evitar 
trobar-nos amb sorpreses d'última hora. És obligació del propietari arreglar sostre, terra, baixants i 
desguàs. “No invertir ni meterse en algo que no podríamos afrontar”, es comenta. 

Abril i maig  per saber com es queda amb Magalhaes i buscar locals més petits. Es proposa la idea 
de buscar dos locals menuts un al costat de l'altre. 

S'han d'afegir a la llista de correus a la gent que vol ajudar en trobar un local o en la negociació amb 
propietaris/ies. 

Bloc 4: Cloenda

La primera reunió del grup motor serà el  15 d'abril a La Seca (C/Radas, 27), i  es marcarà el 
calendari a seguir per la selecció definitiva d'espai on ubicar l'Ateneu així com la resta de tasques 
dels propers mesos. 

Gràcies a totes per l'assistència ....         HABEMUS ATENEU!


