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0. Introducció

 [Sistema]

El  sistema  liberal,  el  capitalisme,  ens  separa  de  lo  polític,  ens  exclou  de  l'economia, 
empobreix les nostres relacions, ens separa els uns dels altres i destrueix i ens allunya de les  
formes de fer adeqüades a la natura, tendint a mercantilitzar la totalitat de l’existència. Això 
no ha estat sempre així, en d’altres moments històrics la societat ha organitzat molt més 
directament  el  seu sosteniment  material  i  la  circulació  de  tot  tipus  de  béns,  essent  les 
relacions humanes el centre de l’existència, avui vivim sota una forma de dominació que ens 
separa cada cop més de tot el que podríem fer amb les nostres vides.

Considerem que aquest sistema tendeix a anul·lar l'expressió social de facultats fonamentals 
humanes, com l'inventiva o la creativitat, l'amor fraternal, la cooperació lliure, etc., conver-
tint-nos en éssers egoistes i ansiosos, depressius i desmotivats.

En front a aquestes dinàmiques, som moltes les que apostem per trobar-nos,  compartir  i 
construir juntes noves formes de ser, de fer i de relacionar-nos. Volem compartir les nostres 
vides, sentint-nos part d'una comunitat humana que recolzem i que ens recolza, volem pen-
sar i relacionar-nos lliurement, escollint allò que volem realitzar i responsabiltzant-nos de les 
nostres decisions. Volem, en definitiva, una vida comuna, una vida plena viscuda lliurement.

Aquest desig ens mou a fer el que calgui per aconseguir-ho i per tant ens disposem a fer els 
passos que ens permetin superar junts la dominació vigent.

[Crisi és...]

Durant les darreres dècades,  les crisis inherents a aquest sistema s'han fet més evidents, 
també més greus:  la desigualtat política i econòmica,  l’empitjorament de les condicions de 
treball,  la pèrdua de la salut,  la degradació dels ecosistemes,  l'extinció d'espècies,  etc. 
arriben a uns extrems que posen en perill les condicions bàsiques per al desenvolupament de 
la pròpia vida humana. Aquest agreujament mostra clarament la nocivitat del sistema actual: 
mentre som completament alienades d’allò que fem,  una minoria és qui decideix i ho 
determina tot en ares del seu propi benefici. Pensem que la destrucció a què això ens aboca 
no s’aturarà si no som nosaltres mateixes les que prenem les regnes de la situació i ens en 
fem responsables.

[Una ofensiva, una oportunitat]

En el context polític i econòmic actual qualsevol pot veure una ofensiva. Una ofensiva contra 
les  condicions  materials  d’existència  de  les  classes  populars,  duta  a  terme  per  poder 
mantenir la taxa de beneficis del capital. Això ens coloca davant d’una situació completa-



ment diferent del que hi havia hagut al llarg del segle XX, fent necessari pensar i actuar de 
formes ben diferents. L’àmbit de lo Públic tal com el coneixiem és insostenible dins del marc 
de  la  reestructuració  capitalista,  el  sistema d’Estat  del  Benestar  s’ensorra,  és  d’aquesta 
manera que se’ns obre la necessitat, i alhora l’oportunitat, de prendre en mà l’autogestió 
d’allò comú.

Davant d’aquesta ofensiva de part del Poder s’ha començat a alçar la indignació i la protesta. 
Però amb això no n’hi ha prou, és hora d’assumir els perills i les oportunitats del moment al 
que ens enfrontem. Si tota Crisi és “posposar el moment de la decisió”, les classes populars 
també podem decidir canviar el rumb de la història.

[Estratègies]

  
Barcelona té un extens passat autogestionari i cooperatiu, lluitador i revolucionari que ha 
estat usurpat i silenciat per les  elits del poder. El nostre barri, el Poble sec, històricament 
obrer, amb alts nivells d'exclusió social i de migració, ric en diversitat, amb un fort teixit 
associatiu, amb una estructura urbana pròpia, pensem que és un lloc adequat on continuar 
amb la construcció d’un món nou, prenent el llegat i la memòria dels que ja fa molts anys 
que van lluitar.

Aprenent de l'experiència pròpia i històrica, veiem necessari recomençar ara i aquí un procés 
d’empoderament popular en tots els àmbits,  per poder resistir i superar la degradació i 
barbàrie actual. Es tracta de crear les bases per a una transició col·lectiva cap a altres formes 
de viure, de crear una força comuna per avançar col·lectivament cap a la societat que volem 
i alhora resistir el sistema vigent.

Partim també de l’experiència dels darrers anys, dels projectes i les lluites en què hem parti-
cipat, que ens han dut a adonar-nos de la necessitat de dotar-nos d’espais i infraestructures 
duradores i arrelades al barri. En aquest sentit, ens inserim en una tendència que sembla que 
cada cop pren més força, tant al barri (com Cooperasec) com a d'altres barris (com Can Batlló 
o La Flor de Maig).

Però l'empoderament popular i la força comuna no vindran soles. Abans hem de recuperar els 
llaços de comunitat, trobar-nos, discutir, experimentar, és a dir formar i formar-nos i practicar 
altres maneres de compartir. És fonamental continuar aconseguint recursos i generant coope-
ratives i espais autogestionats, amb mires a poder avançar cap a la possessió i el control 
popular  dels  mateixos.  Hem de  dotar-nos  de  les  eines  i  els  mitjans  necessaris  per  anar 
quebrantant la nostra dependència del Mercat i de l’Estat començant per l’aprovisionament 
de recursos bàsics com l’alimentació, la salut, el coneixement o la tecnologia.

Som conscients que el camí a fer és llarg i és incert, per això és necessari que establim 
projectes i estratègies, a mig i llarg plaç, que siguin sòlides, duradores i amb una voluntat  
explícita de transformació. Nosaltres apostem per avançar en base a ateneus i cooperatives 



populars: una forma d'unir la re-construcció de la comunitat,  la secessió respecte al món 
capitalista i, poc a poc, la solució comuna de les necessitats materials, una pedra més dins la 
gran obra que és fer la revolució. Mentre fem camí, aquests projectes, que han de ser espais 
de trobada, debat i autoorganització, ens aniran permeten la recuperació d'allò polític.

Sabem que no serà fàcil,  però creiem que és un repte encoratjador, digne i  ineludible si 
volem avançar cap a una societat i  un barri  autònoms. Recuperar la vida com a qüestió 
comuna a més de singular i dotar-nos dels instruments per poder assajar i construir una nova 
societat. És d'aquesta manera com allò que anhelem és alhora allò que ens cal per poder 
revertir la situació actual.



1. Principis

· Autonomia: La capacitat de determinar directament la nostra manera d'estar al món. Pen-
sem que ens hem d’anar organitzant, des de la base, contra les formes pròpies de l’Estat i del 
Mercat, inspirant-nos en el millor de la nostra història, en els somnis rebels front al poder 
autoritari, per poder construir unes formes de vida on puguem decidir i determinar directa-
ment el rumb de la nostra societat. Cal que ens anem dotant de les estructures i mitjans 
materials necessaris per fer-ho.

· Comunitat: Una comunitat es defineix per la qualitat de les relacions practicades en el seu  
sí. Les comunitats poden tendir cap a la depressió, l’ansietat i les conductes addictives (com 
al capitalisme actual), o cap a l’alegria, la franquesa i la potència comuna de fer i de pensar.  
Nosaltres lluitem per aquesta última, i per crear-la fruit dels llaços de solidaritat, de suport 
mutu i sobretot d'amistat i de confiança que sapiguem construir. Una comunitat contra la 
desconfiança i la por, per tant oberta a l’altre, hospitalària. Volem construir aquesta comuni-
tat localment, al barri, allà on vivim, en aquest sentit entenem el territori.

· Equitat: Cadascú en funció de les  seves possibilitats,  a cadascú segons les seves ne-
cessitats. Estem per repartint-nos equitativament i en base a la camaraderia tant l'activitat 
necessària per assolir els nostres objectius, com els béns que se’n derivin. Posem especial 
èmfasi en la propietat comunitària de tot allò que podem compartir (espais, eines, vehicles ... 
així com també sabers i coneixements).

· Solidaritat: Reteixint les nostres vides. Volem enllaçar les nostres vides en base al suport 
mutu i la responsabilitat dels uns pels altres. Aquests llaços es reforcen amb la confiança que 
es crea construint, compartint i cuidant allò comú.

· Permacultura: Adequant-nos als ritmes del medi natural. Nosaltres som naturalesa, i vo-
lem establir formes harmòniques en ella. Pensem que aquesta és la única forma de reinte-
grar-nos amb la natura, comprenent que en formem part i aprenent i cooperant amb ella. 
Estem  per  desertar  de  la  dominació  que  ens  ha  dut  a  destruir  el  nostre  propi  mitjà 
d’existència.



2. Objectius

El  nostre  objectiu  general  és  avançar  cap una  societat  i  un  barri  autogestionaris, 
coherents amb els principis exposats. Sabem que estem lluny d’aquest objectiu, però volem i 
podem  fer  passos  ferms  per  avançar  en  aquest  procés  revolucionari,  és  a  dir,  de 
transformació radical de les estructures i valors socials vigents. I sentim que hi ha anhels 
revolucionaris que tornen a assetjar els temps presents.
Ens  proposem tres  objectius  concrets  per  tal  d’orientar  el  nostre  projecte  en  la  direcció 
d’aquest objectiu general:

1) Dotar-nos d’infraestructura econòmica autogestionada, en base a espais, eines, 
serveis i recursos comuns
Aconseguir  recursos  materials  que  siguin  de  propietat  col·lectiva  ens  permetrà  anar 
construïnt una nova economia alhora que ens permetrà assajar noves formes de funcionar i 
potenciar el sentiment de comunitat.
Ens plantegem que aquesta propietat passi a ser del barri del Poble Sec quan es tinguin els 
mecanismes d’autogestió necessaris. Mentrestant, seran gestionats per La Base.
Ens proposem també gestionar directament tots aquells àmbits econòmics dels que siguem 
capaços, per tal d’anar creant una economia paral·lela que ens permeti decidir directament 
com i  què produir  i  consumir.  Això ens permetrà ser  menys dependents  del  Mercat  i  de 
l’Estat, alhora que assagem i continuem construint una nova societat.

2) Enfortir els llaços entre els veïns i crear i potenciar comunitat al barri
Cal que potenciem el que és la base d'allò que volem construir, la comunitat que viu al barri. 
Cal que siguem capaços de reconèixer-nos amb els altres i començar a caminar juntes.
Pensem que una bona forma de potenciar aquests llaços pot ser creant un espai de trobada, 
on puguem compartir la nostra quotidianitat i on autoorganitzar-nos.

3) Construir una posició política
Per poder assolir el nostre objectiu general, hem de prendre partit i estar presents en els 
conflictes tant del barri com de la ciutat. Per fer-ho, veiem necessari fomentar el debat i la 
reflexió sobre l’actualitat i el sistema vigent, així com assajar i catalitzar formes i estructures  
polítiques horitzontals per organitzar-nos socialment a nivell de barri i de ciutat. Construir una 
posició política significa enfrontar la destrucció alhora que construïm allò comú.

       



3. Funcionament

3.1. Estructura

A l’assemblea general és farà balanç dels recursos comuns i les necessitats i és el lloc on és 
prenen  les  decisions  relatives  a  qüestions  operatives  de  gran  envergadura  i  a  les  línies 
generals  del  projecte.  Les assemblees ordinàries  es  realitzen dos  cops a l’any i  hi  estan 
cridats a participar els socis cooperatius.
Cada projecte funciona autònomament dins les línies que com La Base ens anem marcant 
semestralment o anual.
Al comité de gestió hi participen un o dos delegats de cada projecte i s'hi organitza el dia a 
dia de l’espai.

3.2. Sumar-se a La Base

Plantegem diverses formes de sumar-se al projecte. Per fer-ho no dubtis a contactar-nos:

Sumar-te al grup promotor: La Base està a punt de sortir del forn, si vols sumar-te a 
l’impuls del seu sorgiment, t’esperem amb els braços oberts.

Fer-te soci cooperatiu de La Base: La Base passa a ser una part important de la teva 
vida, participes dels projectes que més t’interessen i t’impliques activament en el projecte 
participant de l’assemblea general i fent una aportació trimestral de 30€. Necessitem ser 
almenys vuitanta sòcies cooperatives per donar viabilitat econòmica al projecte.

Fer-te sòcia: per venir a l’espai de trobada, al centre de documentació, a menjar de tupper 
a connectar-te a internet, a organitzar i participar de les activitats de La Base … fan una 
aportació econòmica simbòlica.

Fer-te mecenes: fent una aportació econòmica periòdica en funció de les teves possibilitats. 
Per poder tirar endavant el projecte i dotar-nos d’infraestructura ens calen diners. A 
continuació ho expliquem millor.

3.3. La nostra economia social

Pot semblar contradictori però ara mateix per acabar amb el capitalisme també necessitem 
diners. Sabem que ens trobem en un moment i un context on la precarietat estreny cada cop 
més, som moltes les que tenim problemes per arribar a final de mes, però precisament per 
això creiem que hem d’abordar frontalment el tema dels diners, tant pel que fa referència a 



la nostra relació amb el món del treball com pel que té a veure amb la gestió que fem dels  
nostres diners individualment. A La Base això és tradueix en una doble aposta:

Col·lectivització: volem un espai de propietat comunitària sostingut mitjançant aportacions 
individuals, és a dir, un fons comú. En el procés de creació de l’ateneu sorgeix la pregunta: i 
per ser soci, quins beneficis obtindré? La millor resposta potser és: cap. Creiem que la lluita 
contra el capitalisme també ha de ser una lluita contra la seva lògica, i La Base és una aposta 
per allò comú, és a dir, per tenir menys individualment, per col·lectivitzar part dels diners que 
ens toquen segons el macabre repartiment del mercat laboral i, per començar a dotar-nos 
d’un espai estable que ens permeti avançar en la consecució d’uns objectius.

Mutualitat: tant a nivell d’organització col·lectiva del consum com en la creació d’un espai 
on puguin potenciar-se cooperatives de treball i altres formes d’autoorganització quotidianes. 
Per començar, més enllà de l’ateneu, La Base vol allotjar diverses cooperatives de treball des 
de les quals plantar cara a l’explotació. Sabem que no serà fàcil, les cooperatives no són una 
solució màgica i, subjectes com estan al mercat, poden esdevenir formes d’autoexplotació 
igual  de  perjudicials  que  el  treball  assalariat.,  per  això,  creiem que  és  un  camí  que  cal 
recórrer  aprenent  d’experiències  anteriors  i  inventant  noves  formes  de  vinculació  entre 
projectes, generant cooperatives col·lectives que estiguin menys condicionades pel mercat i 
les seves dinàmiques i que ens facin ser més fortes.



4. Projectes

Aquest projecte comú que és La Base està format per diferents projectes amb objectius i 
àmbits de treball específics. Hi ha diversos tipus de projectes i és d’esperar que en vagin 
sorgint més amb el temps. Els projectes poden tenir activitat econòmica o no tenir-ne, i tenir 
tasques remunerades o no. En funció d’això s’acordarà el tipus de relació econòmica amb La 
Base. 

La Base com a projecte general és per definició un espai de trobada, però a més a més un 
dels projectes particulars té aquest nom perquè té la funció de facilitar-lo. A continuació es 
detallen breument els projectes definits a març de 2013 i preparats per desenvolupar-se quan 
tinguem l’espai:

4.1. Espai de trobada

L’espai de trobada/bar serà un híbrid entre un lloc d’encontres informals i una eina útil per a 
la vida quotidiana. Des de l’organització de seminaris, activitats culturals, xerrades, cicles de 
documentals i música fins a tallers de formació en qualsevol camp i la creació d’un espai de  
treball compartit.

L’espai de trobada/bar serà un espai autogestionat i situat (en un barri, en una ciutat, en un 
moment polític) en el qual posar en comú el pensament i des del qual oferir recursos per a 
una altra organització de la vida.

L’espai estarà organitzat per mitjà d’activitats i recursos. La activitats dotaran d’un esquelet i 
una orientació política al projecte mentre que els recursos s’enfocaran cap a la creació de 
dinàmiques d’autoorganització i cooperació.

Activitats
1. Una programació trimestral d’esdeveniments de tipus cultural i polític: presentacions de lli-
bres, debats, documentals, etc.
2. Tallers de formació.
3. Centre de Mitjans per fer un seguiment de l’actualitat política en moments d’especial 
interès.

Recursos
1. Zona de treball/cafeteria: accés a internet, impressora, estació d’edició de vídeo. Configu-
ració d’un espai obert per portar el teu portàtil, llibres, etc .. i treballar, estudiar, conspirar en 
companyia. Potenciació de la cooperació a nivell tècnic i polític.
2. L’espai de trobada/bar serà un espai lliure on podràs consumir el menjar que portis de ca-
sa.
3. Espai per a reunions: sala tranquil·la i equipada per a col·lectius, comissions, etc.



4. Un ordinador per compartir arxius digitals (pel·lícules, música, manuals, etc.).
5. Una petita distribuïdora de llibres.
6. Una cabina telefònica gratuïta mitjançant VoIP.
7. Un “tauler” d’anuncis des del qual començar a configurar una xarxa de sabers i contactes 
per trobar altres solucions, fora de les que ens ofereix el mercat, a les nostres necessitats  
bàsiques: alimentació, habitatge, electricitat, fontaneria.

4.2. La Seca: Cooperativa de consum agroecològic

El model actual de producció d’aliments prioritza el benefici econòmic i no pas l’alimentació 
de la població: això ha donat com a resultat un empobriment de la pagesia i una pèrdua del  
teixit  rural,  amb conseqüències  molt  negatives  per  a  la  salut  de  les  persones  i  el  medi  
ambient. L’alternativa és recuperar el món rural,  establir llaços directes entre producció i 
consum,  i  produir  menjar  amb l’objectiu  d’alimentar-nos.  En  definitiva,  avançar  cap  a  la 
sobirania alimentària.

A la cooperativa de consum ens organitzem per donar suport a la pagesia i als petits produc-
tors mitjançant models de producció agroecològics i circuits curts de venda. D’aquesta mane-
ra creem economia alternativa alhora que ens nodrim de manera saludable i  plaent a la 
vegada.

Què volem?
· Autogestionar la nostra alimentació per mitjà de l’autoorganització i assolint relacions direc-
tes amb els productors, basades en la confiança i fora del mercat capitalista.
· Sensibilitzar la població sobre les problemàtiques del model alimentari actual i sobre les al-
ternatives possibles.

Com ho fem?
· Ens repartim les tasques entre totes les sòcies per mitjà de les comissions.
· Prenem les decisions generals a les assemblees trimestrals.
· Fem una comanda de producte fresc cada setmana.
· Fem un sopar trimestral per conèixer-nos i passar una bona estona. A banda, organitzem 
activitats puntuals com la castanyada, una calçotada…
· Fem xerrades informatives sobre temes del nostre interès, tan pels socis com pels veïns en 
general.
· Participem de diverses iniciatives i projectes del barri.

Més informació:
Vam començar la nostra activitat com a centre de la Cooperativa Germinal. Al Juny del 2012 
ens vam separar perquè volíem re-encarar el projecte més enllà del consum, integrant-nos 
amb  un  projecte  que  inclogués  més  àmbits.  Des  d’aleshores  diverses  persones  de  la 
cooperativa han estat participant del grup promotor de La Base. Properament prendrem la 

http://coopgerminal.coop/


decisió definitiva com a grup de consum de com ens vinculem a la Base. Us animem a visitar 
el nostre Bloc.

4.3. Menjador popular

Hi ha una dita jueva que diu: “qui menja sol, mor sol.” Recuperem, al barri, la tradició de les  
cantines obreres, llocs on podia créixer l’amistat, l’amor o la insurrecció en un ambient de 
fraternitat i camaraderia.

El projecte pretén gestionar una associació cultural gastronòmica que cuinarà menús per als 
socis i sòcies de l’Ateneu, oferint un menú diari al migdia, de dilluns a divendres, a preus 
populars. Menú equilibrat, sa i saborós amb una opció de menú vegà.

Serà un espai compartit per l’elaboració de productes alimentaris, celebració de sopars, 
kafetes, festes, tallers de cuina i tot el que puguem imaginar.

4.4. L'A Doc: Centre de documentació i investigació de l'audiovisual

Espai d’investigació i documentació de l’audiovisual, de crítica i reflexió, de confluència de 
mirades, punts de fuga, aberracions òptiques harmonioses, plans desenfocats, enquadra-
ments descentrats… d’imaginaris destapant-se, de referents propis, de creació pulsional. En 
definitiva, de contar històries des del nostre particular fora de camp, de construir el relat a 
base de jugar amb les peces fragmentades, soltes, incompletes…

ara-veig-escric-munte
ara-veig-grave-organitze
(Cine-ull, Dziga Vertov)

- El centre de documentació i investigació l’A doc pretén ser un espai físic on hi hagi un accés 
directe a informació i documentació diversa i classificada (material gràfic, fotos, vídeos, pel·  
lícules, llibres, fotocòpies, anàlisi d’obres, tesis doctorals, articles, etc.) sobre línies d’investi-
gació concretes definides pel propi centre d’investigació que s’han expressat i visualitzat en 
formats audiovisuals diversos (cinema, vídeo, àudio, vídeoart, videocreació, etc.)
- En tant que centre de documentació, recollirà i exhibirà les fonts en què s’ha basat per fer  
la recerca. La informació quedarà exposada al públic de forma gràfica i senzilla mitjançant 
mapes conceptuals explicats per les persones encarregades de la investigació.
- En tant que centre d’investigació pretén ser un laboratori  d’experimentació i creació de 
documents resultants de la investigació. Aquest document, preferiblement en format audiovi-
sual,  tindrà una vessant anarxivística en el  sentit  de poder reformular-se infinitament en 
funció de les intervencions dels possibles usuaris que el re-faran, eliminant o afegint nous 
elements al primer, o al segon, o al tercer, etc.

http://laseca.org/


- En tant que centre de creació, es faran tallers de creació audiovisual destinats a aquesta  
finalitat: gravació, muntatge, postproducció de vídeo, etc.
Una de les motivacions principals de l’A doc és ser un un espai de crítica i reflexió respecte 
del producte audiovisual en tant mitjà de creació i pensament. Per això, serà un locus obert a 
la participació de tothom interessat en els mitjans audiovisuals i a l’aportació de documents 
per a tal fi.

4.5. Nau-tech: Club d’informàtica

Un espai d’iniciació, aprenentatge i experimentació
- Una infraestructura tecnològica comuna: ordinadors, estació d’edició de vídeo, impressora, 
escàner, projector, etc.
- Uns sabers compartits: un lloc on aprendre les unes de les altres. Des de la iniciació més 
bàsica fins als coneixements aplicats més avançats. Combinant l’espontaneïtat quotidiana, 
els grups de treball i cursos o tallers més orientats.

Un aposta per l’assalt col·lectiu a la tecnologia
Volem trencar amb certa tendència a l’aïllament associada a la informàtica, tant en el seu ús 
com en les successives escletxes digitals i que el club també sigui un espai on teixir relacions 
intergeneracionals.

Una cooperativa de treball
Les persones que dinamitzem el club d’informàtica ens plantegem alhora anar consolidant 
una  cooperativa  de  treball  tant  a  nivell  de  formació  com  de  servei  tècnic  i  producció.  
Actualment és un projecte en construcció que s’anirà concretant en el procés d’obertura de 
l’ateneu.

4.6. Espai compartit de treball1 

Es tracta d'un espai físic en què diverses persones disposen cada una d'elles d'una taula de 
treball i d'algun moble o dispositiu d'emmagatzematge (armari, estanteria, etc.), en funció de 
la seva voluntat i necessitat. Tindria internet, llum, telèfon i els serveis que es decideixin o es 
considerin necessaris.

Serà una oficina col·lectiva amb vocació de compartir l'espai de treball entre persones afins  
entre elles i adeptes al projecte La Base. Pretén ser un altre espai de trobada que com la 
resta de projectes pugui generar sinergies dins La Base a partir de l'experiència de compartir 
una oficina, és a dir que es construeix contra la tendència a l'aïllament i a l'individualisme 
propi del treball assalariat en el capitalisme contemporani.

1 Pendent de confirmar, condiciona't a l'espai.



Com a espai exclusiu tindrà un cost per a les persones que l'utilitzin, el que suposarà un 
ingrés per a la caixa comuna i per tant contribuirà al sosteniment econòmic de La Base. 

4.7. Espai de criança compartida i ludoteca2

Consisteix en un espai físic per a la criança compartida dels infants del barri i  per a què 
aquests puguin trobar-se i jugar. 

Al barri ja hi ha diversos grups de mares i pares que s'organitzen d'aquesta manera. Ara es  
tracta de què si algun d'aquests grups vol pugui sumar-se a La Base i traslladar-hi la seva 
activitat,  com amb la resta de projectes amb la vocació de multiplicar les sinergies  dins 
l'Ateneu.

2 Pendent de confirmar, condiciona't a l'espai.



5. L'espai

Dotar-nos d'un espai col·lectiu ens permetrà conviure, trobar-nos i compartir entre les dife-
rents persones i els projectes que formen part de La Base. Tenint aquest espai, que és essen-
cialment un espai de i per al barri, podrem assolir els objectius que ens proposem i posar en 
pràctica els  principis pels que ens regim, tot cercant avançar fermament cap a l'objectiu 
general d'assoliment d'un barri i una societat autogestionària com a fonament necessari del 
procés revolucionari del que formem part.

5.1. Recursos de propietat comunitària

Com un element fonamental de l'empoderament econòmic pensem que es fonamental adqui-
rir  recursos col·lectius. A banda dels recursos materials com poden ser eines o màquines 
trobem que pot ser interessant intentar aconseguir espais en propietat de tots els veïns del  
barri. Aquesta propietat no pot ser efectiva avui ni legalment ni pràctica, ja que el poble del  
Poble Sec no té ni entitat ni una institució d'autogestió a nivell de barri (com podria ser una 
assemblea  popular).  Per  això  el  que  es  proposa  és  difondre  aquest  tipus  de  propietat  i 
intentar aconseguir recursos gestionats col·lectivament (de moment per la cooperativa que 
gestioni el projecte), però en mires a cedir-se a una assemblea popular quan aquesta tingui 
les característiques i  formes de funcionar suficients.  Els  estatuts legals de la cooperativa 
determinaran  clarament  i  inequívoca  aquesta  condició  per  tal  de  protegir  aquests  béns 
col·lectius i permetre l’avenç cap un barri autogestionat.

Per aconseguir un local en propietat ens plantegem realitzar una campanya comunicativa 
buscant cessions o ventes molt per sota el preu de mercat que sigui assequible per un pro-
jecte d'aquestes característiques.

Com no veiem viable aquesta crida ara, i pensem que tindrà més sentit generar-la quan el 
projecte s'hagi començat a consolidar, ens proposem iniciar el projecte amb algun altre espai 
de lloguer o de cessió.

5.2. Característiques de l'espai que busquem

Busquem un espai que ens permeti assolir  els  objectius que ens marquem i facilitar tirar 
endavant els principis i pràctiques de solidaritat, comunitat, intercanvi i recolzament mutu 
dins el barri, potenciant els llaços de veïnatge i les aliances de barri i de ciutat. Ha de donar 
cabuda  als  diferents  projectes  que  s'han  plantejat  i  al  mateix  temps  permetre  realitzar 
assemblees i trobades grans.



6. Economia

6.1. Finançament corrent

El projecte es finança per 4 vies:
1. Donatius: A l'inici es pot fer una campanya específica. Després estaria bé establir algun 
moment a l'any de recollida de donatius.
2. Quotes:  Aquesta és la principal via de finançament. Plantegem quotes al voltant de 10€ 
mensuals i un nombre de membres mínim de 80.
3. Projectes productius:  Tots els projectes d'autoocupació tindran una remuneració màxima 
per  les persones que hi treballin. A partir d'aleshores la resta de benefici anirà pel projecte, a  
banda de l'aportació mínima pel manteniment de l'espai i les despeses.
4. Festes i activitats especials: Organitzar festes i activitats especials per recaptar fons en 
general o per campanyes concretes.

6.2. Comptabilitat

Hi ha una comptabilitat independent de cada projecte i una comptabilitat de la Base.  Les 
relacions econòmiques entre cada projecte i La Base es proposen pels projectes (tot i que pot 
haver unes línies generals comunes) i es ratifiquen o no per la Base depenent de la idiosin-
cràsia de cada projecte.

Plantegem dos fons, el de despesa corrent per pagar els costos de l'espai i que es finançarà 
amb les quotes i les aportacions dels projectes, i el fons comú, que es nodrirà dels beneficis 
dels projectes productius així com dels donatius i que servirà per finançar nova infraestructu-
ra i altres projectes que decidim en assemblea.

6.3. Capital inicial

Per iniciar el projecte és requereix d’un capital inicial. Per aconseguir-lo es proposen diverses 
vies:
- Capital social (cada soci paga 20€ en fer-se soci)
- Activitats per recollir fons
- Donatius
- Bons solidaris de 500€
- Préstecs sense interessos de persones o entitats compromeses (participació de 500€ a 2 o 3 
anys).



7. Forma legal

El projecte de La Base comença com una associació que s'encarrega de llogar l’espai. Els 
projectes que ho necessitin es dotaran de la forma jurídica que trobin convenient. Quan  el 
projecte estigui més consolidat serà moment de plantejar-se constituir-se legalment com una 
cooperativa mixta. Cal que hi hagi un grup de treball específic sobre aquesta qüestió.


