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PRESENTACIÓ:

5 i 6 de novembre de 201 1 , Casal de Barri Ses Veles, Palma
(Contingut de la presentació oral realitzada per obrir la trobada el dissabte dia 5 a les 1 0h)

PRELIMINARS

La idea de la trobada sorgeix, a principis de setembre, de l’assemblea Quartera, una assemblea de
base del Moviment 15-M.
Sorgeix com a resposta a una sèrie d’inquietuds que es respiraven a l’ambient:
- El moviment estava un poc dispers, amb poca gent i poc organitzada
- El model federal ista ja estava funcionant i això ens havia separat físicament, dividits en múltiples
assemblees de barris i pobles
- Les noves assemblees de base s’estaven centrant especialment en temes molt locals, que afecta-
ven directament als veïnats. S’estava perdent la visió més global, més ambiciosa fins i tot dels inicis
del 15M
- Es succeïen convocatòries (mani sanitat 18 set, mani habitatges 25 set, 15-O. . . ) que ens feien
anar a un ritme frenètic que noltros no podíem controlar, canviar. . .
- Aquestes convocatòries podien reunir molta gent, però per a què? Protestar, tornar a casa i seguir
igual?
Com a contrapartida el que volíem era organitzar-nos noltros, per fer feina, per crear alguna cosa,
per pensar i actuar!

ES CONSTITUEIX EL GRUP DE FEINA PER A PREPAR LA TROBADA

Es va comunicar la proposta a la assemblea interbarris i a l ’assemblea Mal lorca
Es va constituir una assemblea oberta a tothom per a organitzar la iniciativa que s’ha reunit

els di l luns a les 18h durant dos mesos
Una de les tasques bàsiques va ser definir els objectius i establ ir una estructura de feina per a asso-
l ir-los. Els resultats es van plasmar al document Trobada-15M

Cal recalcar que es fa decidir organitzar-nos per grups temàtics i que l’objectiu clau dinal era
la formació de grups de trebal l permanents per a conduir accions concretes en els diferents àmbits.

DEMOCRÀCIA DIRECTA I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA.

En parlar d’acció van aflorar de nou les dues línies d’actuació que han conviscut al moviment 15M de
Mal lorca: la democràcia directa i la participativa.

Potser als primers mesos del moviment hi va haver algun confl icte entre aquestes dues ma-
neres de fer feina, però aviat la gent del 15M varem veure que part de la potencia del moviment era
aquesta diversitat de dinàmiques, de formes de fer. I tot això havia de tenir espai a la trobada.
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Els orígens de la democràcia els trobam a l’antiga Grècia, on hi havia una democràcia directa que
funcionava amb una assemblea de tots els ciutadans. Però als estats democràtics ara tenim una de-
mocràcia representativa, que té els seus orígens al l iberal isme del S. XVIII i funciona amb una as-
semblea de representants que decideixen per noltros. Aquets sistema no ens agrada, aleshores. . .
què podem fer?

Democràcia directa. Pràctiques en que el poble exerceix la seva sobirania sense intermediaris.
Assemblees autònomes són els òrgans de discussió i decisió. Els detal ls de distints temes els tracten
comissions o grups de trebal l . No existeix una burocràcia experta amb dret a interpretar o executar
decisions de l’assemblea. Es tracta d’una democràcia general itzada que arriba a tots els àmbits de la
vida i les relacions humanes. La gent està empoderada i no tria cap govern dissenyat des de dalt si
no que crea el seu propi de baix. La gent no demana res a ningú, la gent debat, decideix i actua per
sí mateixa. Molt trebal l va encaminat a establ ir relacions d’ajuda mútua i sol idaritat, crear cooperati-
ves i altres models d’autoorganització.

Democràcia participativa. Pràctiques en que la gestió política segueix en mans d’un grup re-
duït de representats si bé aquesta gestió és oberta i consultiva. Les eines són el referèndum, l’as-
sistència (sense vot) als plens de l’ajuntament, les iniciatives legislatives ciutadanes. . . Es tracta
d’una democràcia que manté el poder per a polítics i financers, però se’ls demana que governin en
favor del poble i no en favor dels seus propis interessos. Molt trebal l va encaminat a exigir reformes
legals, a fer incidència en les retal lades, en denunciar les males pràctiques dels poderosos (corrup-
ció). . .

LES LÍNIES DIRECTA I PARTICIPATIVA EN LA PROGRAMACIÓ DE LA TROBADA

En els diferents eixos s’ha procurat que estiguin presents les dues línies d’actuació. Per exemple:

Democràcia directa:

- Crisi energètica: la cooperativa d’energia neta Som Energia o l’experiència de viure desconnectats
del sistema a Kan Pasqual a Barcelona.
- Habitatge: la cooperativa d’habitatge da ca la Fou a Catalunya o la nova Oficina d’okupació a Ma-
l lorca.
- Economia: la xarxa de trueque i altres respostes del poble a la crisi argentina de 2001.
- Educació: L’escoleta Waldrf de Binissalem, la Universitat Ll iure de la Plaça o el projecte de Escola
Ll iure
- Antimil itarisme: l ’objecció fiscal

Democràcia participativa:

- Habitatge: la plataforma d’afectades per hipoteques (PAH) de Mal lorca
- Economia: l ’acció #tomaelbancocentral per a demanar més transparència
- Educació: iniciatives de profes i sindicats de l’escola públ ica
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Comentar que l’eix d’agroecologia, que malauradament s’ha agut d’ajornar representa gran part del
trebal l que s’està fent a la i l la en la l ínia de democràcia directa, amb l’objectiu d’assol ir la sobirania
al imentària dels pobles.

COMENTARIS FINALS

Cal recordar que l’objectiu final de la trobada és que a partir del pensament i la reflexió es formin
grups de trebal l amb continuïtat per proposar i actuar. El grup organitzador hem fet l ’esforç de crear
l ’espai de trobada, de proposar temes, de revifar el foc. . .
Ara és feina de totes mantenir-lo encès. Responsabi l itat i autogestió!

I finalment volem agrair moltíssim al Casal de barri Ses Veles que ens hagin cedit l ’espai. Ha
estat una mostra clara del bon funcionament amb l’autogestió dels veïnats, que tenen el nostre su-
port en la l lu ita per a que el 31 de desembre tot això s’acabi.

Salut! Que facem feina profitosa i la disfrutem!
Ses Veles, dissabte 5 de novembre de 2011
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Eix habitatge
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1 . ESTAT DE LA QÜESTIÓ

*Resum de la ponència de Nofre Rullàn: “Per què la crisi és una crisi urbana?”

Arrels històriques de la crisi.
La crisi econòmica mundial que estem vivint té a Espanya una vessant principal en el sector de l 'ha-
bitatge que no es dóna en altres països que pateixen aquesta crisi .

Es tracta d'un fenomen global, no obstant no es dóna de forma homogènia sino que té “punts
calents” on la crisi es dóna amb més intensitat.
Des del punt de vista de la crisi immobil iaria, els punts més calents són, en primer l loc, Espanya i
després Portugal .
Els motius de la incidència de la crisi en el sector de l 'habitatge a Espanya l 'hem de cercar en fets
històrics que vénen de la segona fase del franquisme, en la conversió d'una societat de l logaters per
constituir el que avui en dia anomenem la “societat de propietaris”.

Anys 50.
Quan el règim franquista reb l 'ajuda americana, els tecnòcrates de l 'època basen l 'economia en dues
vessants: el turisme i la mà d'obra barata.

Per la seva situació socioeconòmica, la força de feina a Espanya era més econòmica que a la
resta d'Europa i per aquest motiu les empreses europees es van establ ir al nostre país.

En el sector del turisme s'inicia la creació d'un destí turístic amb la construcció d'hotels i la
promoció d'aquests a l 'extranger, consol idant una oferta vacacional per al turisme europeu.
Els hotels tenen la funció de publ icitar el destí.

Anys 70-80.
El model de mà d'obra barata s'esgota degut a que s'obren altres mercats de mà d'obra més econò-
mica que l 'espanyola. Això provoca que es desmantel l i part de la indústria degut a la crisi que s'origi-
na.

No obstant, el turisme encara és una indústria “sana” i en caure la competitivitat en la mà
d'obra es cerca el sector econòmic que és competitiu.
S'opta pel model econòmic del creixement per revalorització, mitjançant economia especulativa.
En aquest model, el negoci va més enl là del circuit primari de la venda de l ' immoble, on el benefici
és la diferència del preu de venda respecte al cost de la construcció, i s' inicia el circuit secundari que
consisteix en aconseguir benefici simplement pel que adquireix l ' immoble pel procés de revalorització
i plusvàlua.

CONCLUSIONS DE LA TROBADA. EIX D’HABITATGE

Activitats realitzades: Dissabte 5 i diumenge 6 de novembre:
PART 1 . 1 1 h – 1 9h. Presentació projecte Ca la Fou./Oficina d'okupació / Plataforma d'afectades per
la hipotèca
PART 2. 1 1 h – 1 4h. Debat i Propostes

DADES DE CONTACTE

Oficina okupació: safoneta@gmail.com
Plataforma afectades: pahmallorca@afectadosporlahipoteca.com / mòbil 634538958
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Europa inverteix el seu excedent econòmic en el sector immobil iari español i també ho fan els
espanyols que poden.
Per aquest motiu, s' incentiva la compra de la vivenda i la formal ització d'hipoteques, que assegura
que una part dels ingressos de la població anirà als bancs durant un plaç de 20 a 40 anys.
Això planteja el fet que el preu el fixa la capacitat de pagament de la demanda:
Quina capacitat adquisitiva té la classe mitjana?
Quines ajudes hi ha a la compra de vivenda (subvencions. . . )?
Això fa que tal com augmenta la capacitat adquisitiva i les faci l itats de compra de la vivenda, el
sector immobil iari augmenta el seu preu. La frase que resumeix aquesta situació es “Digue'm quan
guanyes i et diré quant val”.
En aquesta època també es fa una política fiscal per afavorir la compra de vivenda enl loc del l loguer.

Decret Boyer:

Als anys 80 encara hi havia l loguers bl indats que afavorien els l logaters, que no deixen que el l loguer
s'encareixi més que el cost de la vida.
Els propietaris s'adonen que estan perdent possibles beneficis, ja que el preu de l 'habitatge puja
ràpidament, i el preu dels l loguers es manté.
El decret Boyer dóna pas a la l iberal ització dels l loguers, amb una l lei que permet expulsar fàci lment
els l logaters que no poden pagar l ' increment de preu demandat pel propietari .
Això provoca el desnonament de l logaters i que bancs i immobil iàries incentivin la compra
d'habitatge enfront el l loguer.
És l 'època en que apareix el discurs de que pagant un poc més, els diners que destinaries al l loguer
et converteixen en propietari .
Aquest discurs és fals, ja que la vida úti l de l ' immoble és d'uns 40 a 50 anys i en molts casos quan
s'ha acabat de pagar la hipoteca cal tornar a invertir per rehabi l itar-lo, a més de les despeses que
genera el propi habitatge (impostos, etc. )
Tipus de polítiques sobre l 'habitatge que han dut a la crisi

Polítiques d'infraestructures

Els governs fan polítiques per afavorir la inversió immobil iària: Accessibi l itat, serveis públ ics
(autopistes, ave, energia, …). Això provoca una transferència de capital públ ic al sector privat.
Aquests tipus de polítiques van ser incentivades també per Europa a començament dels anys 2000,
el que va conduir a la construcció indiscriminada d'infraestructures sobredimensionades com
aeroports en capitals de província, l 'AVE. . .

Plans urbanístics

En teoria els plans urbanístics diuen la funció que ha de tenir cada zona (habitatge, rural,
industrial . . . ) .
A Balears els plans urbanístics han dut al foment de vivendes de nova creació fins arribar al punt
més àlgid amb 600.000 vivendes de nova creació, que actualment ha daval lat fins a les 160.000.



1 5-M

TROBADA

| DOSSIER GRUPS DE FEINA
| 1ª TROBADA 15-MMALLORCA

Grup de feina trobada 1 5-m // Assemblea quartera 9

Polítiques de propietat

Requal ificació del terreny públ ic en terreny urbanitzable.
Especulació primària: Inflar el preu del terreny pujant el preu en previsió del preu que adquirirà el
futur immoble que es construirà.
Especulació secundària: Inflar el preu de la vivenda acabada molt per damunt del seu cost i benefici
del constructor.
Expropiacions per part dels promotors.

Política econòmica

Fins els anys 90, els bancs tenien un límit d'endeutament, d'acord als dipòsits que tenien. Amb les
noves l leis es permet que els bancs s'endeutin per damunt del que els permeten els seus dipòsits,
recorrent al crèdit de bancs estrangers.

Això duu a la global ització del deute.

* “El context hipotecari des del punt de vista legislatiu” - suspès. Substituït per explicació del
procés d'execució hipotecària, a càrrec d'una membre de la PAH Mallorca.

COMO FUNCIONA UNA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Antes de material izarse la ejecución hipotecaria, existen una serie de mecanismos que pueden
evitarla. Tanto las entidades financieras como los afectados pueden encontrar a lo largo del proceso
soluciones para impedir el funesto desenlace.

Cuando pasan más de 15 días del plazo exigido para el cobro, el banco se pone en contacto
con el cl iente para reclamarle los pagos, y en caso de cumpl irse entre 90 y 120 días de cuotas
impagadas, el hipotecado pasa a entrar en la l ista de morosos.

Una vez inscrito el deudor como moroso se inicia la reclamación judicial que las entidades
trasladan a una asesoría jurídica. Lo más común en este punto es negociar con el banco un plazo
más largo de la hipoteca para reducir las cuotas mensuales, aunque en muchos casos esa reducción
no es suficiente para poder afrontar los pagos. Otra posibi l idad, aunque más compl icada, es vender
la vivienda para evadir el proceso hipotecario.

La ejecución del embargo como tal, comienza con una denuncia judicial que, dependiendo de
la zona en la que se resida, puede durar entre 8 y 18 meses.

Cuando el juez declara la vivienda embargada, el banco la intenta subastar -muchas veces
entre las propias inmobil iarias de las entidades de crédito- a un valor inferior al tasado en su día
para la hipoteca. Si la subasta queda desierta, el banco venderá el inmueble al 50% del precio de
sal ida.

Una vez embargada la vivienda, el resto de la deuda que no cubra la venta de la casa seguirá
viva y acumulando intereses que el deudor tendrá que pagar. En caso contrario, el banco embargará
los bienes de la famil ia (sueldos, inmuebles, pensiones) y el embargado deberá, además, pagar las
costas judiciales.
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Cosas embargables

Dinero efectivo, cuentas y depósitos, sueldos, salarios, pensiones, bienes inmuebles,
establecimientos mercanti les e industriales, metales y piedras preciosas, antigüedades, rentas de
toda especie, bienes muebles, valores a corto y largo plazo.
Qué cantidad de nómina pueden embargar
Es inembargable hasta la cantidad de 961 euros y además por cada famil iar que no aporte ingresos
hay un ampl iación de hasta un 30%
Si supera dicha cantidad, se embargará a través de tramos: el primero, un 30%; el segundo un 50%
y el tercero un 60%.

2300- 961----1200- 30 %------

Actuaciones posibles frente a un embargo

1. No firmar ningún papel que el banco nos ofrezca sin la revisión de una persona experta, por
ejemplo un abogado hipotecario.
2. Se aconseja también pedir un abogado de oficio, ya que en el caso de la pérdida del juicio las
costas las pagaría la administración (alargar apl icando ejemplos de tenacidad bajo la negativa del
juzgado).
3. Revisar el contrato tanto de la hipoteca como del seguro que normalmente va adjudicado con el la.
4. Si quieres negociar con una entidad financiera es muy importante que quede constancia de todo
por escrito, y por lo tanto, debes entregar una copia del documento en cuestión a la entidad y pedir
que te sel len otra para ti .
Consejos prácticos ante la imposibi l idad de hacer frente a la devolución de un préstamo hipotecario
1. Es fundamental verificar si el pago de la hipoteca está garantizado mediante una pól iza de seguro
que opere en caso de desempleo o incapacidad de la persona obl igada al pago.
2. Ante la posibi l idad que ofrecen las entidades financieras de renegociar la deuda, es conveniente
estudiar atentamente las nuevas condiciones para evitar un mero aplazamiento del pago a un interés
mayor, que sólo será aconsejable para evitar la ejecución hipotecaria si la persona afectada tiene
perspectivas de aumentar sus ingresos y capacidad económica.
3. En el supuesto de que la vivienda hipotecada esté afecta a una actividad profesional o empresarial
no podrá iniciarse su ejecución, si el afectado es declarado en concurso.
4. Una vez subastada la finca, la persona afectada puede sol icitar una prórroga del plazo concedido
para el desalojo en atención a sus circunstancias personales.

Durante este proceso el deudor podrá recurrir sólo bajo cuatro motivos que recoge la ley:
Un error del propio banco en el registro de los pagos;
Que la cantidad exigible de la deuda no corresponda a la contratada (para eso hay que ir a la central
de la entidad bancaria y pedir todos los datos)
Que haya otra causa abierta en el ámbito penal (por ejemplo, si se ha reclamado la nul idad de la
escritura),
En los casos de tercería de dominio, es decir, cuando existe alguien con un mejor derecho sobre la
garantía hipotecari
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Ca l'Afou; colònia ecoindustrial i postcapitalista

Didac Costa

Sociòleg.

Fundador Ecoxarxa del Montseny, membre de Comissions del 15M de Plaça Catalunya.

L'experiència de Ca l 'Afou és un projecte de la Cooperativa Integral Catalana.
Consisteix en la compra d'un espai industrial amb 30 habitatges per 27 famil ies.
Un dels objectius és la recuperació de dos patrimonis històrics:
Les colònies industrials. / Col · lectivitzacions obreres.

Model de gestió

Model de gestió sociocultural inèdita a Catalunya.
Gestió de la fàbrica pels trebal ladors.
Espais ecològics i decreixentistes.
La idea és repl icable, a nivel l físic, a altres colònies; en altres zones serà apl icable a nivel l conceptu-
al .

Objectius:

Espai col · lectiu on trebal lar i viure junts.
Compartir hàbitat.
Uti l ització d'energies renovables.
Espai punter en tecnologies en base a la cooperació.
Aconseguir ser més competitius que el capital isme.
El cost total del projecte és al voltant de 700.000€, 400.000€ per la compra de la colònia i uns
300.000€ estimats per la feina necessària per la rehabi l itació dels espais.
El projecte actual consisteix en 27 famíl ies, que paguen 16.000€ per cada habitatge. Aquesta quanti-
tat es pot fraccionar en una entrada de 560€ i la resta en quotes de 175€ al mes.
La resta de diners s'han aconseguit mitjançant un préstec d'una banca ètica i un altre de l 'antic pro-
pietari amb un interès baix.
A més, cal col · laborar en les tasques comunitàries 50h mensuals o en el seu defecte amb 200€ al
mes o la part proporcional a les hores no trebal lades.
L'adjudicació d'habitatges i la seva possible revenda passa per l 'aprovació de la cooperativa, en base
a les motivacions i aportacions (més enl là de les econòmiques) de les persones interessades.
Un cop pagat completament l ' import de l 'habitatge sols cal pagar les despeses fixes de l 'habitatge.

2. ESTRATÈGIES DE SUPORT MUTU I EMANCIPACIÓ

Resum de la ponència de Dídac Costa: “L'experiència de Ca l'Afou. Colònia ecoindustrial
postcapital ista.
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Si una persona decideix deixar el projecte, se l i tornaran els diners invertits tot i que encara no s'ha
establert si els diners sortiran de la cooperativa o es rebran del nou propietari .
És un sistema social basat en l 'associacionisme, i un sistema de producció basat en l 'autogestió, amb
l 'objectiu d'assol ir un espai autogestionat i una societat paral · lela a la capital ista.
Un altre objectiu és el d'aconseguir la sobirania tecnològica, consistent en una proposta ecoindustrial
basada en Open Source Ecology (software l l iure, hardware l l iure. . . ) .
La presa de decisions és de forma assembleària, mitjançant una assemblea general cada diumenge i
assemblees de grups de trebal l d iàries.

Projectes Industrials

Per les iniciatives de tipus industrial , s'estableix un l loguer d' 1€/m2. Cal sol · l icitar l 'espai a l 'assem-
blea expl icant el projecte i la seva final itat.
Els projectes podran ser 100% col· lectivistes o bé parcialment col · lectivistes.
Hi ha relació amb altres cooperatives per dur a terme projectes.

Entre d'altres, hi han els següents projectes a dur a terme:
Cervesa artesanal .
Maquinària basada en Open Source Ecology
Distribució de kits de muntatge de maquinària.
Venda de productes mitjançant sistemes d'intercanvi del producte final per altres productes que pu-
gui oferir el venedor.

Visites i estades a la Colònia
S'ofereix la possibi l itat d'anar a la Colònia a conèixer el projecte o a col · laborar-hi d'alguna manera.
El preu de l 'estada es de 5€ al dia o, en el seu defecte, la col · laboració en les feines a desenvolupar a
la colònia.

http: //www.ecolonia.cooperativaintegral.cat/
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/1 471 6/calafou-colnia-ecoindustrial-postcapital ista/
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Resum presentacions Oficina d'Okupació Mallorca i Plataforma d'Afectades per la Hipoteca
Mallorca

Oficina d'Okupació Sa Foneta
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0. VIOLÈNCIA URBANÍSTICA

0.0 “Ojo al dato”

Des de l 'Oficina d'Okupació del CSOA Sa Foneta, entenem que el mobbing urbanístic és una real itat
normal itzada ja en la nostra ciutat. Segons el Consel l del Poder Judicial (CGPJ) entre 2008 i 2010 es
real itzaren 350.000 execucions hipotecàries(1) a nivel l estatal . De forma paral · lela, segons el cens
d'habitatge de 2001, descomptant les segones residències, en tot l 'Estat espanyol el nombre de
pisos buits arriba a 3.100.000. A la nostra ciutat, CGT i Maulets van real itzar un estudi l 'any 2007
que xifrà els habitatges buits a Ciutat al voltant de 35.000.

Per altra banda, entenem que existeix un procés de precarietat salvatge al que han estat sotmesos
aspectes fonamentals de la nostra vida. El trebal l , la salut, l 'educació i sobretot l 'habitatge, suposen
una espiral d'estrets marges per viure dignament. En aquest sentit, el cost de la vida desborda el
nostre temps i els nostres recursos, generant ritmes frenètics i necessitats supèrflues.

El nivel l d 'endeutament de les famíl ies va passar d'un 45% el 1990 a un 90% el 2004 segons un
informe del Banc d'Espanya. Més del 50% dels ingressos mensuals de les famíl ies estan destinats a
pagar l 'habitatge. El preu de l 'habitatge s'ha incrementat en un 8'25% des de 1999, mentre els
salaris pugen un 3'8% segons l 'INE. La compra d'un pis exigeix als joves un 57% del salari i 11 anys
de salari íntegre, segons el Consel l de la Joventut.
(1 )Execució d'hipoteca. En Dret processal es denomina a un procediment executiu a través del qual s'ordena la venda -normalment mitjançant subhasta pública- d'un

bé immoble que estava gravat amb una hipoteca per incompliment del deutor de les obligacions garantides amb la hipoteca.
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L'okupació suposa una alternativa integral capaç d'enfrontar les diverses cares de la
precarietat. Es tracta d'un espai on construir col · lectivament els nostres ritmes i pautes, les nostres
necessitats i “quefers”, d'autogestionar els nostres recursos, de crear una quotidianitat comuna,
fundada en el suport mutu i la responsabi l itat col · lectiva.

0.1 La ciutat transformada

Els comportaments residencials, és a dir, els canvis de residència que real itzem són en moltes
ocasions conseqüència de la violència urbanística actual . En les darreres dècades hem estat testimoni
del creixement d'una ascendent economia financera fonamentada en l 'especulació urbanística.
Aquesta dada pot semblar atractiva a primera vista, donat que els nivel ls creixents de l 'economia
semblen positius socialment, es generen l locs de trebal l i s'obtenen beneficis que poden convertir-se
en inversions per sostenir aquest creixement.

Des d'iniciatives privades o iniciatives públ iques es posa en marxa la reestructuració d'una
zona de la ciutat. Es tracta d'un projecte portat a terme moltes vegades amb la compl icitat
d'administracions municipals i empreses de construcció i immobil iàries privades.

Els antics veïnats seran substituïts l iteralment per nous en un temps extremadament curt. Es
tracta de la ruptura dels ritmes i el teixit social que s'havia construït poc a poc a la zona. Parlam dels
petits comerços que abastien de recursos els barris o de les festes populars celebrades per les veïnes
en els patis interiors o a les places ocupades alegrement.

De cop i volta, la petita economia local serà substituïda per supermercats, mentre lobbies
al imentaris precaritzen les condicions laborals i desfan els avanços en matèria laboral que s'han
aconseguit en dures batal les aquests dos darrers segles. Les humils i tradicionals cases seran
reformades solemnement en el mil lor dels casos, i en els cascs antics el patrimoni cultural del que
gaudim serà mercaderia apropiada per part d'una el it que observa rial lera l 'espectacle. Les festes
populars seran sols un record en les ments dels nostres majors, o una simulació distorsionada en la
imatge d'una postal .

0.2 La ciutat mercaderia

Aquest procés tan general itzat de substitució d'un tipus de veïnat per un altre es coneix com
gentrificació i ens estendrem en el l a continuació:

La fragmentació social accelerada de l 'espai urbà és la característica principal de les nostres
ciutats des de la Revolució Industrial . Es tracta de la distinció de diversos enclavaments urbans
heterogenis entre si. Els grups de persones que habiten aquestes àrees poden distingir-se per raons
de classe social , renta, característiques culturals, etc.

Aquest procés de fractura començà amb la industrial ització en les ciutats europees, on els
factors econòmics d'atracció conduïren a l 'establ iment de classes populars en els centres urbans o en
les zones portuàries, on la industria emergí amb força. La nova població va anar establ int-se a les
proximitats del l loc de trebal l -zones abandonades per classes més benestants o sense enclavaments
demogràfics fins el moment-. Paral · lelament a aquesta immigració, l 'habitatge-mercaderia apareix
com un fenomen especulatiu, és a dir, com un factor d'acumulació de capital .
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Cal assenyalar, l lavors, que la transformació urbana i per tant els comportaments residencials, són
producte de les pautes econòmiques que van succeint. Amb l 'arribada del postfordisme es produeix
un salt d'una economia industrial a una fundada en el sector financer i de serveis, que troba com a
protagonista una classe mitja amb elevat nivel l cultural i suficient nivel l d ' ingressos. La reestructura-
ció productiva té conseqüències importants en la constitució de la ciutat, canvis cada vegada més ac-
celerats i complexes, on la fragmentació social és el producte en aquest cas del procés conegut com
gentrificació.

La gentrificació, en aquests casos, suposa el pas de la ciutat com a suport de l 'activitat productiva a
la ciutat mateixa com a producte, com a mercaderia. Aquesta ciutat-mercaderia respon en gran me-
sura a l 'explotació turística, mitjançant l 'ús de l 'arquitectura, el patrimoni històric, el disseny, l 'art,
etc. Es consol ida l 'afany especulador i espectacularitzador de la lògica urbana.

Però, què és la gentrificació?
La gentrificació és un procés mitjançant el qual es produeix un desplaçament de les classes populars.
És a dir, es produeix la invasió de l 'espai per part de les classes mitges-altes, la substitució de la po-
blació i en gran mesura també la de les cases originals, així com una revalorització del sól, desvalo-
ritzat amb anterioritat. Es tracta, per tant, d'una substitució de la població i la seva activitat
productiva en retrocés per una altre en creixement. El principi que guia aquesta lògica és l 'afany
d'aconseguir un espai d' interès d'on es poden extreure grans plusvàlues mitjançant la seva revalorit-
zació.

Com es porta a terme?
Aquest desplaçament pot tenir l loc sota diferents formes, però es produeix principalment en base

a la situació de l 'habitatge. Les classes populars poden reduir el seu número en la zona per l 'envel l i-
ment de la població, basant-se en desal lotjaments per les condicions ruïnoses d'un edifici o per fina-
l ització d'un contracte de l loguer i absència d'oferta de l loguers a la zona per aquest grup social . En
els casos en els que el desplaçament es produeix de forma voluntària, és generalment degut a un
efecte de rebuig per la situació de degradació de les cases, pel pagament d' incentius a canvi de
l 'abandonament a l logaters amb contractes bl indats o per la compra-venda de la propietat. Una ve-
gada real itzat aquest desplaçament es revaloritza el sòl, normalment residencial , mitjançant la reha-
bi l itació de l 'edifici , requal ificat habitualment com residències d'alt nivel l , o la construcció
d'habitatges de nova planta. A l 'expulsió progressiva de la població pels mètodes mencionats s'hi
uneix la incapacitat per part dels desnonats o de joves emancipades, originaris del barri, de pagar un
habitatge al là mateix, com a conseqüència de revalorització i l 'augment del preu de l 'habitatge-mer-
caderia. A més del desplaçament i la revalorització del sòl, es perceben altres canvis comuns a
aquest tipus de processos, com la reducció de les taxes d'ocupació de l 'habitatge i la densitat de po-
blació del barri o àrea afectada. Així mateix, si en el barri predominava el l loguer, es donarà una pro-
gressiva transformació de la modal itat d'ocupació en l loguer per l 'ocupació en propietat.
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0.3 Okupem-nos de l'espai: Resistències

Tot proposant una conversa, donat que podem considerar les l lu ites com una dansa contra la misèria
afectiva i econòmica, impera traçar paraules en aquesta dansa que ens reuneix avui, a l 'hora d'es-
bossar un nosaltres i tractar d'organitzar-nos front la situació que hem descrit anteriorment.

En el moment d'esbossar juntes la resistència, en el moment de devenir companyoes que
s'inquieten front la precarietat i la incertesa i la rebutgen, juntament amb al lò superflu i la injustícia,
ens podem trobar (també per l 'hora) amb la fam, que com tot això no pot deixar d'envoltar els ter-
mes contra els que l lu itar quotidianament a la vida. És per això que la l lu ita de l 'okupació i l 'agroeco-
logia (o la via camperola) n'estan íntimament l l igades, així com les hem entès.

Una vivenda okupada, com deia l 'Oficina d'Okupació al seu “Llamamiento vivienda para to-
das”, és un crit en contra. . .

Per això, entenem que devenir contrapoder s'extrau com un objectiu a assol ir a l 'hora de
constituir-se en col · lectiu que okupa/al l ibera un espai. A l 'hora en que ens organitzem hem de tenir
clar que ens estem constituint en força en tant que desenvolupem accions directes que modifiquen la
real itat que ens envolta, a l 'hora que fem una reflexió ètica durant tot el procés (a l larg plaç, per
cert), en el que ens seguim trobant. Entenem llavors que “lo okupa” no pot ser vist tant com una
identitat, com una cosa que s'és, sinó com una praxis (l loc en el que es troben la teoria i la pràctica)
és a dir, que es fa i es pensa, un acte de desobediència. D'aquesta manera, no ens identifiquem com
okupes, som persones, veïns, estudiants, trebal ladores precàries, aturades. . . que decidim col · lectiva-
ment uti l itzar una eina com l'okupació per la transformació dels barris, d'al lò quotidià. . .

Per tant, com dèiem, proposem que a l 'hora d'apropar-se a l 'okupació com una eina de i per
les resistències arreu del món, tinguem en compte els següents esdeveniments històrics i les pràcti-
ques dels col · lectius que els han fet possibles,

L'Exèrcit Zapatista d'Alliberació Nacional, les Juntes de Bon Govern, els Cargols Zapatistes, les Comi-

sions Intergalàctiques, els comités internacionals de suport amb Chiapas i Oxaca, el Festival de la

Digna Ràbia, la Sezta Internazional i la Otra Campanya

El moviment dels treballadors rurals sense terra del Brasil (MST).

Oficina d'Okupació i Info Usurpa (Barcelona)

Oficina de Okupación del CSO Casablanca (Madrid)

Oficina de Okupación de Bilbo (País Vasc)

Tiqqun (reflexions desde les okupes/comunes de Italia i França)

¿Cómo hacer?

La Teoria del Bloom.

Introducción a la Guerra Civil.

La insurrección que viene.

Llamamiento y otros fogonazos.

[VIDEO] Assemblea Edifici 15O. Abriendo Caminos

#Tomalaciudad (Plaça Islàndia. Assemblea preparatòria: 4 de Novembre).
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A la vegada que els esforços per Crear Xarxa, tot recuperant de nou part del teixit social perdut des-
prés de tants anys d'explotació i espectacle:

Per tant de participar en el procés de Creant Xarxa aquí a Mal lorca, a l 'hora d'al l iberar espais,
per a què les persones es puguin trobar, al voltant d' inquietuds o afinitats concretes, dins les dife-
rents l lu ites que devenen a l ' i l la i per tant constituir-se com a punt de trobada de les diferents oku-
pacions que existeixen a l ' i l la, així com altres projectes relacionats amb l 'agroecologia, no
entenent-la com inherentment relacionada a l 'okupació; però inevitablement, per la conjuntura en la
que ens trobem, per l 'arribada de companyoes que han estat present en aquestes mateixes l lu ites, i
que per tant ens són ben coneixedores d'això, per afinitats relacionades.

0.4. Una esquerda: l'Oficina d'Okupació del CSOA Sa Foneta

Una escletxa o esquerda és una obertura irregular entre dues peces mal encaixades. És també l 'espai
buit que separa dues parts d'un objecte, una massa o una superfície trencada.

Per inquietud d'una sèrie de persones relacionades amb el moviment okupa de Catalunya, Ma-
drid, Andalusia, arrel del grup Dret a vivenda sorgit a la plaça Islàndia de Palma i finalment, després
de l 'a l l iberament de l 'edifici nº10 de la Plaça Islàndia, i consol idació de l 'assemblea del CSOA Sa Fo-
neta, per la necessitat d' informar-nos sobre els aspectes legals, fer xarxa de suport i preparar un
protocol de resistència en cas de rebre un avís de desal lotjament, s' inicien així les passes per a con-
formar l 'Oficina d'Okupació. A la vegada, estem estudiant altres casos, tant de centres socials com
d'al l iberament d'espais, ocupacions de terres, oficines d'okupacions, estudis i pràctiques mil itants,i
amb la nostra qutidiana tasca d'estar presents a la vida dels moviments socials, també hem pensat
en poder crear un espai físic i virtual, on poder compartir experiències, coneixements, teoria i pràcti-
ca amb altres persones i/o col · lectius afins o que vulguin iniciar-se en aquestes tasques.

LLAMAMIENTO VIVIENDA PARA TOD@S

Los procesos de reestructuración que padecen nuestras ciudades nos obl igan a vernos despojados de
nuestras casas, nuestras cal les, nuestros barrios. Los planes de reestructuració o los planes de
rehabi l itación esconden intereses turbios por parte de los organismos o las empresas que los l levan a
cabo. Estos intereses no están guiados precisamente por el derecho a vivienda digna del que
supuestamente gozamos. Es el caso del Plan de Rehabi latació de la Platja de Palma -que
afortunadamente no siguió adelante- o el Projecte Urban en Camp Radó -este si está en proceso-. Se
trata de iniciativas que no han sido construidas desde las necesidades y en conjunción con las
personas que habitan estos barrios desde hace generaciones.

Una de las consecuencias más dramáticas del estal l ido de la crisis económica y el pinchazo de
la burbuja inmobil iaria ha sido la pérdida de la vivienda de mil lones de personas en nuestro país que
no han podido hacer frente a la cuota hipotecaria por dificultades económicas. La respuesta jurídica e
institucional ante esta situación de emergencia habitacional ha sido la apl icación de una ley
hipotecaria injusta que sobreprotege a las entidades bancarias y que está dejando a las famil ias en la
cal le con una deuda de por vida y sin ninguna alternativa habitacional . Según cifras del Consejo
General del Poder Judicial desde 2007 hasta el primer trimestre de 2011 los desahucios se cuentan
por más de 200 diarios en todo el país. Esta sangría contrasta con la inyección de dinero públ ico

annexes
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que han recibido estas mismas entidades bancarias, que no han asumido su parte de responsabi l idad
en la crisis actual y que se están lucrando con la ejecución de estas viviendas.

Desde la OFCINA D'OKUPACIÓ del CSOA Sa Foneta, tratamos de luchar contra estos procesos
de degradación social en torno a la vivienda desde diferentes frentes. Por un lado, tratamos de
sol idarizarnos con los afectados por las hipotecas o planes de rehabi l itación en nuestra ciudad. Por
otro lado, tratamos de presentar una alternativa provocativa contra la especulación del suelo: la
okupación.

Un vivienda okupada es un grito contra un sistema económico que nos obl iga a dedicar la
mayor parte de nuestro sudor, tiempo y dinero a pagar un techo, algo que es de primera necesidad.
Un centro social okupado autogestionado es un lugar que permite l levar a cabo actividades colectivas
y establecer lazos comunitarios, diseñar la vida personal y colectiva desde nuestros propios ritmos y
pautas. Un espacio okupado es un recuerdo una reafirmación de la lucha de gran parte de la
humanidad: jornaleros que ocupaban y ocupan tierras, de las asociaciones de vecinos y colectivos de
barrio que ocupaban casas en los años '70, de los obreros que toman y autogestionan los tal leres y
las fábricas, de las fiestas populares que ocupan las cal les y las plazas.

¡NI HIPOTECAS NI ALQUILERES
OKUPA TÚ TAMBIÉN!

BREU MANUAL D'OKUPACIÓ

1. Buscar casa. Decideix el barri i una casa que es correspongui amb el projecte (habitatge, centre
social . . . ) . Contacta amb els espais okupats del barri i escul l bé les futures companyes de casa.

2. Informació sobre la casa. Al registre de la propietat i al departament d'urbanisme podràs esbrinar
a qui pertany la propietat, quants anys porta abandonada o els plans urbanístics previstos.

3. Entrada. Decideix si prefereixes una entrada si lenciosa o públ ica (concentració, cercavi la. . . ) i
pensa bé tots els materials que necessitaràs. Escul l el mil lor moment.

4. Els primers dies. Vigi la la casa que no es quedi sola i barrica bé totes les entrades. Pensa que
aquests poden ser els dies més durs.
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CONSELLS LEGALS

Propietat Públ ica:
Si okupes un edifici públ ic, l 'administració propietària disposa de 48 hores per decretar un
desal lotjament; aquesta ordre ha d'anar signada per algun alt càrrec d'aquel la administració. Poden
iniciar tràmits administratius sempre que sigui dins del primer any de l 'okupació. Sinó, tenen la via
judicial . Per efectuar un desal lotjament legal la pol icia necessita presentar un ordre d'entrada
signada pel jutge.
Propietat Privada:
Via Civi l . La propietat interposa al Jutjat de 1era Instància demanda de desnonament contra els
ocupants. Es jutja qui té dret a fer ús de la finca. És un procés tranqui l a l començament, els
ocupants han de ser informats dels tràmits judicials però acostuma a acabar en desal lotjament.
Via Penal . La propietat posa a comissaria o al Jutjat de Guárdia denúncia. El Jutjat d'Instrucció
investiga els fets i pot decretar un desal lotjament cautelar o citar-te a declarar, després d'això podria
ser que arxivés el cas o que considerés que hi ha indici de del icte i traspassar-ho a un Jutjat Penal .
Aquí es jutja a les persones ocupants pel del icte d'usurpació. És un procés en el que es pot
demostrar les tasques de rehabi l itació de la finca i els anys d'abandonament.

CONSELLS PRÁCTICS

Som innocents de tot el que ens acusin o que demostrin el contrari!
Identificació: Les forces pol icials solen tenir una actitud provocadora amb amenaces i intimidacions.
Només poden identificar-te quan estiguis al carrer o amb ordre judicial .
Detenció: Poden detenir-te màxim 72 hores. Pots designar l 'advocat que vulguis o te n'assignaran un
d'ofici . Tens dret a una trucada. Pots sortir directament o passar a disposició judicial amb càrrecs
(robatori amb força, assetjament de morada, usurpació, danys, resistència. . . ) .
Desal lotjament: No poden desal lotjar-te sense ordre judicial sota cap pretext, excepte sospita de
flagrant del icte. Pensa que moltes vegades no compleixen les seves l leis i desal lotgen de manera
i l · legal .

Informació a la xarxa

http://sindominio.net/fiambrera/sccpp/feb_may/okupasa01 .htm

http://casastristes.org/

http://www.sindominio.net/okupesbcn/oficinadokupacio/inici.php

http://www.okupatutambien.net/

http://okupesbcn.squat.net/oficina.html
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PLATAFORMA D'AFECTADES PER LA HIPOTECA

Qui som?

La plataforma d'afectades per la hipoteca va néixer a Barcelona al febrer del 2009; un grup de
persones completament apartidista va decidir crear aquest grup davant la constatació que el marc
legal actual està dissenyat per garantir que els bancs cobrin els deutes, mentre que deixa
desprotegides les persones hipotecades que per motius com l'atur o la pujada de les quotes no
poden fer front a les l letres. L'habitatge és un dret bàsic i és intolerable que siguem moltíssimes les
persones que podem ser desnonades de l 'habitatge i encara així continuar arrossegant un deute per
a tota la vida.

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca som un col · lectiu que agrupa persones amb
dificultats per pagar la hipoteca o que es troben en procés d'execució hipotecària, així com aquel les
altres persones sol idàries amb aquesta problemàtica.
La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca de Mal lorca és un grup relativament nou, fa
aproximadament dos mesos que ens hem constituït com a plataforma de persones a nivel l individual;
tenim un punt de trobada, ajuda mútua i acció per a persones afectades i sol idàries amb el tema,
que hem començat a reunir-nos a Mal lorca per exposar els nostres casos,donar consel ls, oferir
recursos úti ls i preparar accions de denúncia.

On som?

Ens reunim cada dimecres a les 20 hs al Carrer Àngel Guimerà, 48 baixos, el nostre telèfon de
contacte és el 634538958. També es pot contactar amb nosaltres mitjançant el nostre correu
electrònic:
pahmal lorca@afectadosporlahipoteca.com

Que objectius tenim?

Volem donar batal la en una dimensió jurídica i política i social . D'una banda estem en contacte amb
advocats de la Comissió de Drets Humans del Col · legi d'Advocats de Balears perquè ens assessorin i
veure la possibi l itat de presentar demandes per denunciar determinades pràctiques abusives que
s'han donat en els últims anys com les assegurances que no serveixen per res, el fet que es prevegin
mínims al tipus d' interès però no màxims o els avals creuats. D'altra banda, real itzem accions per
visibi l itzar la situació dels hipotecats i transmetre la nostra situació i les nostres reivindicacions a la
societat.
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Com és la nostra lluita / les nostres reivindicacions? Què demanem?

Solucions que siguin justes, possibles i que ja que s'estan apl icant en altres l locs:

a) Aturar els desnonaments, tant de les famíl ies hipotecades com dels seus aval istes, fins que s'hagi
trobat una solució a la seva situació. I garantir als afectats l 'accés a justícia gratuïta per poder
defensar-se en els processos d'execució. En qualsevol cas garantir que cap persona es quedi en
situació de desempar a nivel l d’habitatge: un estat democràtic respectuós amb els Drets Humans no
pot permetre que milers de famíl ies es quedin al carrer a la vegada que mil ions de pisos romanen
buits a l 'espera de ser un negoci rendible.

b) Regular la dació en pagament, de manera que si el banc executa la hipoteca i es queda
l 'habitatge, el deute queda l iquidat com succeeix en altres països de la UE o els EUA. És un abús
bancari que estiguin expulsant la gent de les seves cases i se' ls exigeixi el pagament de 20, 50 o fins
i tot 100 mil euros.

c) Conversió del parc d'habitatges hipotecats de primera residència en parc públ ic de l loguer social .
Que l 'administració forci les entitats financeres a assumir els preus reals dels habitatges, tot fent
que els bancs renunciïn a un percentatge significatiu del deute hipotecari perquè, a continuació,
l 'administració compri l 'habitatge a preu d'habitatge protegit de règim general i l 'antic propietari
pugui romandre en el la com a inqui l í d 'habitatge protegit, sempre que compleixi els requisits
establerts per ser beneficiari de la mateixa. Així, no només s'ajudaria les famíl ies hipotecades, sinó
que guanyaria tota la societat en augmentar el parc d'habitatge públ ic en l loguer. Una versió
d'aquesta mesura s'està apl icant ja al País Basc, per la qual cosa es tractaria d'estendre-ho a la resta
de comunitats autònomes.

d) Real ització d'una Auditoria Social sobre el funcionament del mercat hipotecari . Existeixen indicis
fundats que ens indiquen que la ciutadania ha estat objecte d'un gran frau que ha de ser investigat
per poder establ ir les responsabi l itats d'entitats empresarials, bancàries, així com de les institucions
públ iques. La mateixa auditoria hauria d'aclarir on han anat a parar els beneficis mil ionaris que es
van generar durant el boom immobil iari .

i) Establ ir els mecanismes, les reformes i les polítiques necessàries perquè l 'accés a un habitatge
adequat no torni a ser mai un negoci per a uns pocs i una esclavitud per les famíl ies trebal ladores.
En el cas del mercat hipotecari, establ ir per l lei que el pagament de la quota mensual hipotecària en
cap cas sigui superior al 30% dels ingressos de la persona o unitat famil iar, a un termini màxim de
20 anys.

Convidem les persones afectades a sumar-se a aquesta Plataforma: la unió és la mil lor manera que
tenim ara per vèncer la por, les amenaces i els abusos dels bancs.
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Els desnonaments en el cas de les Illes Balears
La crisi s'ha emportat per davant molts principis morals i jurídics i està deixant enrere el gaudi de
drets socials i humans fonamentals, però si alguna de les injustícies que es vénen cometent destaca
en gran manera és el tracte que estan rebent les persones i famíl ies que perden el seu habitatge per
culpa d'una crisi que no han provocat.

Les últimes dades permeten preveure que a fi d'any arribaran a ser unes 300.000 en tot l 'es-
tat. Moltes d'aquestes famíl ies no solament han perdut l 'habitatge sinó que a més segueixen pagant
la diferència entre el préstec rebut (amb una taxació a l 'a lça d'habitatge pel mig) i el valor d'execució
(que sol taxar-se, per contra, molt a la baixa, molt més del que en real itat disminueixen els preus de
mercat).

Desnonaments: dades d'execucions hipotecàries del CGPJ (Consel l General del Poder Judicial),
aquestes dades per província són les que uti l itzem les PAH de tot l 'estat. Totes les execucions hipo-
tecàries acaben amb la gent al carrer, encara que moltes d'el les no hagin esgotat el termini legal per
romandre en l 'habitatge i opten per “autodesnonar-se” abans.
Consideram que les xifres s'apropen més a la situació d’emergència *habitacional en la qual ens tro-
bam.
En el cas de les Il les Balears les xifren parlen per si soles, en el que va des del 2007 al 2010

Execucions hipotecàries:

2007 2008 2009 2010
I.BALEARS 723 754 677 305

Es tracta de l ' in ici del procés legal en el qual el seu prestador/usurer (l 'entitat financera que l i presta
els diners) efectua l '“execució hipotecària” (és a dir, la confiscació) de la seva casa. O sigui, és el
procés legal que inicien per l levar-te l 'habitatge.

Embargaments d’habitatges
2008 2009 2010

I.BALEARS 4318 3544 2572

Quan el jutge declara l 'habitatge embargat, el banc la sol subhastar i el deutor (és a dir, l 'embargat
que perd l 'habitatge) és informat de la seva situació mitjançant una carta al domici l i que va indicar
en l 'escriptura de la hipoteca (pot coincidir amb l 'habitatge subhastat o no).

Informació recol l ida en el Diari de Mal lorca del 07 d'octubre de 2011 ens diu que en el segon
trimestre, a Espanya entre gener i març, els jutjats espanyols ja van acol l ir 15.546 sol · l icituds de
desnonament, un 36,8 % més que en els tres primers mesos de 2010.

Els jutges de Primera Instància de les Balears han dictat en el segon trimestre de 2011 un to-
tal de 994 ordres de desnonament per impagaments d'hipoteques i l loguers, 102 menys que entre
gener i març d'aquest any, amb un descens de 2,5 per cent, segons les estadístiques fetes públ iques
ahir pel Consel l General del Poder Judicial .

Fins el juny, els jutges han signat un total de 2.090 desnonaments, enfront dels 2.082 del
mateix període de l 'any passat, és a dir, 8 més. Segons aquestes dades, gairebé 12 famíl ies es van
quedar sense l lar cada dia a les Il les entre gener i juny de 2011.
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’ 3. PLENARI DE REFLEXIÓ, DIAGNOSI I DEBAT

Bando de la Asamblea Popular de Lavapiés sobre la vivienda y los desahucios en el barrio
Escrito por A.P. Lavapiés
Lunes, 18 de Jul io de 2011 18: 19
LA ASAMBLEA POPULAR DEL BARRIO DE LAVAPIÉS, CONSTITUIDA LIBREMENTE EL 28 de MAYO DE
2011
HACE SABER:
-1º. Que en nuestro barrio cada vez hay más personas y famil ias que se encuentran en situaciones
dramáticas: personas expulsadas de sus viviendas, famil ias habitando espacios infrahumanos, perso-
nas amenazadas y violentadas diariamente por propietarios y especuladores, gente que no puede
afrontar unos gastos de alqui ler cada vez más exagerados en comparación con sus ingresos.
- 2º. Que nuestros gobernantes, lejos de preocuparse por defender esos derechos inherentes a la
condición humana, siguen trabajando para mantener los privi legios y rendir pleitesía a bancos, cajas
de ahorro, entidades de crédito, empresas dedicadas a la especulación inmobil iaria y todo tipo de
instituciones ficticias creadas para domesticar y someter al pueblo.
- 3º. Que se vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su famil ia, la
salud y el bienestar, y en especial la al imentación, el vestido, LA VIVIENDA, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios.”
-4º. Que se vulnera el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, donde dice que el Estado está obl igado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forza-
dos por motivos económicos.
Y por lo tanto, la Asamblea Popular de Lavapiés

Bando de la Asamblea Popular de Lavapiés sobre la vivienda y los desahucios en el barrio
Escrito por A.P. Lavapiés
Lunes, 18 de Jul io de 2011 18: 19
HA DECIDIDO:
- Sol idarizarse con todas nuestras vecinas y vecinos que se ven agredidas por esta situación injusta,
mediante las siguientes acciones directas:
- Total paral ización de los próximos desahucios y desalojos que se vayan a producir en nuestro bar-
rio, ya sea por impago de las cuotas de la hipoteca o por imposibi l idad de afrontar condiciones abusi-
vas de alqui ler.
- Crear una red de apoyo que permita rehabitar la infinidad de inmuebles que en nuestro barrio se
encuentran desocupados por razones especulativas.
- Que, desde el día de hoy, todos los edificios abandonados que estén sufriendo algún proceso de es-
peculación pasarán a ser gestionados por la Asamblea cuando ésta lo requiera.
- Elaborar una red de información para que los afectados por este tipo de injusticias
puedan generar soluciones colectivas a sus problemas.
De esta manera la Asamblea Popular del Barrio de Lavapiés trabajará para convertirse en órgano so-
berano y legítimo, con capacidad de gestión y regulación en el territorio de nuestro barrio.
Asamblea Popular de Lavapiés http: //madrid. indymedia.org/

Dinàmica a partir del Bando de Lavapiés, que és aquest:
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EIX D’ANTIMILITARIME
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CONCLUSIONS DE LA TROBADA. EIX D’ANTIMILITARIME

Activitats realitzades: Diumenge 6 de novembre:
PART 1 . 1 1 h – 1 3h. Charla de análisis. Víctor García.
PART 2. 1 3h – 1 4h. Debate y propuestas

DADES DE CONTACTE:
Víctor: heurasenselimits@gmail.com
Material divers: https://n-1 .cc/pg/groups/965595/eix-antimilitarismetrobada-1 5m-56-nov/

PART 1 . RESUM XERRADA

Algunos contenidos de la charla. Resumen con especial hincapié en el caso de Marruecos.

1. Gasto militar en España

Según el gobierno, el presupuesto mil itar para el 2011 es de 7.153 mil lones de euros,
aproximadamente un 7% menos que el año anterior (frente a la reducción del 15,6% en el resto de
los ministerios). Por otra parte, algunas ONG´ s como el Centro de Estudios por la Paz afirman que el
presupuesto real para el año 2011 asciende a 17.244,75 mil lones de Euros, suponiendo sólo un
5,19% menos que el año anterior (según estos datos, mantener el ejército supone un gasto de 50
mil lones de Euros al día).

En un periodo de Crisis caracterizado por política de recortes (el iminación de subsidios,
congelación de salarios, abaratamiento del despido y retraso de las pensiones) solamente en
inversiones de armamento, el Estado español se gastará este año: 2.006 mil lones de Euros, el
equivalente a mantener 421.910 pensiones mínimas por un año.

Defensa prevé recibir en 2011 siete aviones 'Eurofighter', 14 carros de combate 'Leopardo',
43 vehículos bl indados 'Pizarro', ocho hel icópteros de combate 'Tigre', tres buques de acción
marítima y dos hel icópteros para la Unidad Mil itar de Emergencias

Para aquel los que se lían con tanta cifra, hay que señalar que un caza Eurofighter cuesta lo
mismo que la creación de 25 colegios (actualmente el ejército español cuenta con 34 de un pedido
total que asciende a 87) o que tres tanques Leopardo (el ejército español cuenta ya con 108 de estos
tanques) suponen el mismo gasto que la creación de un Hospital .

Pero lo que nos preocupa más hoy aquí, es la venta de armas:
Desde el año 2000 España ha multipl icado sus exportaciones de armas. En 2010 España vendió
armas y material de defensa por valor de casi 1 .500 mil lones de euros, lo que sitúa a nuestro país
como el sexto exportador mundial de este tipo de material . A pesar de una supuesta legislación en
contra, se siguen vendiendo armas a países que están en confl icto armado o donde se producen
graves violaciones de los derechos humanos. En 2009, por ejemplo, España vendió armas a
Colombia, Estados Unidos, Indonesia, Israel, Marruecos, Tai landia y Sri Lanka, entre otros.
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2. La deuda del Ministerio de defensa:

En los últimos años el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITC) ha adelantado a las
empresas españolas de armamento los importes que permitían el desarrol lo y producción de material
bél ico avanzado. Así el Ministerio de Defensa ha l legado a acumular una deuda de 27.000 mil lones de
euros con el MITC. Después de dos décadas de un gran desarrol lo de la industria armamentística, ha
l legado un momento de crisis, de austeridad económica, en la que el Estado Español no se puede
permitir seguir absorbiendo el volumen habitual de la producción de armamento en España. En un
contexto de l ibre mercado (donde la única meta es la maximizar beneficios) tratar de aumentar las
exportaciones de armas a otros países, podría ser la mejor solución para reducir la deuda, a pesar de
las consecuencias fatales que podrían ocasionar a terceros. De hecho, el Secretario de Estado de
Defensa ya anunció, en 2009, un plan de apoyo a la exportación de la industria nacional de defensa,
pues según él, la industria de defensa es una capacidad más de las fuerzas armadas españolas.

Industria española de Defensa: actividad fundamentalmente privada, que agrupa a unas 850
empresas, con una facturación anual que supera hoy los 3.600 mil lones de euros.

Consecuentemente con esto, es claramente manifiesto, el pel igro de que gran cantidad de
estas armas acabe en manos de aquel los gobiernos que están atentando contra los derechos
humanos.

Un ejemplo de esto es la negociación de venta de entre 200 y 270 carros de combate Leopard
2E a Arabia Saudí por más de 3.000 mil lones de euros, que ha tenido lugar en Octubre del 2010. Aún
a pesar de las constantes denuncias de las ONG´ s de todo el mundo al sistema dictatorial saudí y a
sus prácticas represivas. Arabia Saudí es una monarquía absoluta y rel ig iosa, tipo feudal, sobre una
sociedad con grandes desigualdades económicas donde no se respetan los derechos básicos. No
obstante, los fundamental istas islámicos de Arabia Saudí no están tan mal vistos mientras sigan
vendiendo petróleo a occidente.

Aunque podríamos enumerar más casos, hemos decidido recalcar a continuación el caso de
Marruecos. Debido a que la responsabi l idad del estado Español con la situación actual del Sahara
(ocupado, expol iado y torturado por Marruecos desde hace treinta y cinco años) va más al lá que la
venta de armas.

3. Concretamente a Marruecos:

Durante el primer semestre del 2010 España ha vendido a Marruecos material armamentístico por
valor de 4,13 mil lones de euros (escopetas, pistolas y munición). En 2009, un informe del propio
gobierno acepta ventas por valor de 31,1 mil lones. En 2008 la venta de 1015 vehículos y camiones
mil itares a Marruecos ascendió a 113,9 mil lones de euros. En este mismo año se regalaron seis
torpedos l igeros MK-47 y ocho lanzadoras de bombas de aviación (valoradas en 86.848 euros) por un
euro cada una.
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Qué ocurre en el Sahara Ocupado:

En 1975 (comienzo de la Democracia en España),
el Estado Español, después de usar como quiso el
territorio saharaui, abandona el Sahara ante la
inminente invasión marroquí (aunque desde 1965
la ONU ya había proclamado la autodeterminación
para el pueblo saharaui y había alentado a España
a que agi l izara su descolonización). Este año tiene
lugar la Marcha Verde, por la que de manera
violencia el ejército marroquí se hace con el
control del territorio y desplaza a gran parte de su
población que a partir de aquel momento
establecerá su residencia en el Sahara. En 1976
comienza la guerra entre el Frente Pol isario y el ejército de Marruecos. La población civi l saharaui se
ve obl igada a huir a la región argel ina de Tindouf, donde una gran mayoría se encuentra exi l iada en
campamentos desde entonces (en el los viven aproximadamente 165.000 refugiados saharauis según
el pol isario y 90.000 según el último cómputo real izado por_Naciones Unidas. ). En 1980 Marruecos
comienza el muro de la vergüenza (que aún hoy está en activo): más de 2700 km de territorio
amural lado, repleto de minas, que mantiene a las famil ias separadas y asegura la usurpación de sus
recursos naturales (mantener este muro le supone a Marruecos un gasto de un mil lón de euros al
día). La colocación de minas no se restringe a esta zona, sino que fue una estrategia corriente para
aterrorizar a la población durante la invasión y todavía hoy siguen estal lando (Marruecos sigue
uti l izando minas antipersonales). Dieciséis años de guerra terminan cuando el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas crea el plan de paz de 1991, así como una comisión especial para el
Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). Esta paz, no pasó del papel, pues nunca se celebró
referéndum alguno. Marruecos continúa ocupando mil itarmente el Sahara Occidental .

Las detenciones sin juicio, abusos, violaciones y muertos son incontables, y aumentan día a
día. La población saharaui vive atemorizada. La pol icía maltrata sin piedad a cualquier sospechoso de
defender la causa saharaui. Mi l itares en las escuelas, supresión de derechos fundamentales, acosos
sistemáticos. El gobierno marroquí condena a la población saharaui a un lento genocidio con la
compl icidad de los otros gobiernos.

4. España responsable directa.

Aún hoy España es el administrador legal del Sahara para la ONU, pues nunca existió un verdadero
proceso de descolonización.
Todos los gobiernos españoles han tenido a Marruecos como al iado y le han vendido armas.
Marruecos, a pesar de considerarse una democracia parlamentaria, tiene un monarca que es la
máxima autoridad rel ig iosa y política, puede declarar el estado de excepción, responde ante los
asuntos mil itares y controla, de manera directa, los Ministerios de Exteriores, Justicia, Asuntos
rel ig iosos e Interior.
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a hipocresía de los gobiernos españoles, que por una parte dicen colaborar en la defensa de la
l ibertad y la democracia en el mundo, mientras que al mismo tiempo son cómpl ices de dictaduras
(como la de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial , otra excolonia española) o al imentan confl ictos
armados que masacran a la población, es inaceptable.

5. El beneficio de la barbarie:

Marruecos es el segundo mercado de las empresas españolas, fuera de la UE, después de EEUU.
3000 mil lones de euros de exportaciones anuales (España a Marruecos).
1400 mil lones de euros de importaciones (desde Marruecos).

España cuenta con más de 500 empresas instaladas en Marruecos.
Marruecos se beneficia i legalmente de los recursos naturales del Sahara Occidental (pesca, fosfatos,
arena, turismo, energía; sin hablar de la potencial existencia de petróleo).

Se calcula que en 2008 se extrajeron del Sahara Occidental 4 mil lones de toneladas de
fosfatos, que le reportaron a Marruecos, y no a los saharauis, más de 1.500 mil lones de dólares (más
de cincuenta veces lo destinado en ayuda humanitaria a los refugiados saharauis por parte del
Programa Mundial de Al imentos, la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria y la Agencia de Naciones
Unidas para los refugiados).

Intereses de empresas españolas en el Sahara Occidental.

A pesar de que la legal idad internacional prohíbe el aprovechamiento de recursos de territorios bajo
ocupación mil itar, las siguientes empresas se benefician del expol io saharaui, con el total beneplácito
del gobierno español y de la Unión Europea.

- FMC Foret, empresa española de fosfatos, que extrae del Sahara Ocupado 0,5 millones de

toneladas/año.

- Rianxeira, Escuris y Hacendado (Mercadona), en cuyas conservas, está el pescado ilegalmente

capturado en aguas saharauis.

- Europacífico, empresa española con socios japoneses, chilenos y neocelandeses; firmó en 2008 un

acuerdo con Marruecos de distribución de 30. 000 toneladas de pescado saharaui.

- Granintra, empresa cementera canaria, importa 1000toneladas de arena al año destinadas a

construcción.

- Isofotón, empresa malagueña de energías renovables, tiene estaciones fotovoltaicas en los

territorios ocupados.
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Licencias de pesca, concedidas por Marruecos, para faenar en territorio saharaui:

Italia: 1 licencia.

Francia: 4 licencias.

Portugal: 14 licencias.

España: más de 100 licencias

Gracias al acuerdo de pesca firmado en 2006 entre la UE y Marruecos, que le genera a Marruecos

más de 144 millones de euros anuales.

Fuentes de información:
- Centre de estudis per la pau.
- Amnistía Internacional .
- Greenpeace.
- Intermón Oxfam.
- www.fishelsewhere.eu

En la charla se trataron otros temas como el papel de la mujer en el ejército y nociones básicas de
geopolítica.
Sobre la feminización del ejército, consultar archivo adjunto con un artículo de María del Prado
Esteban.

PART 2. DEBAT I PROPOSTES

La charla se ha alargado bastante y queda poco tiempo para debatir y plantear propuestas.
Se habla de posibles acciones:

- Objeción fiscal al gasto mil itar. Cada persona puede informarse y hacer, de forma individual, esta
acción directa, bastante clara y senci l la: http: //www.nodo50.org/objecionfiscal/

- Acción de denuncia de las minas antipersona. Un grupo de gente está preparando una acción
creativa al respecto.
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EIX CULTURA
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PLATAFORMA X CULTURA
La plataforma x cultura vol ser un espai de pensament i acció. En un món hiperconnectat,
participatiu i bidireccional, la cultura està canviant. Volem participar d’aquest canvi i volem que es
produeixi de manera horitzontal, amb les aportacions de tothom que hi estigui interessat. Volem
construir un nou marc per la cultura i per començar ens plantejam algunes qüestions que ens
semblen claus per poder entendre cap a on hem d’anar.

El primer repte era penjar al blog documents, àudios o vídeos que ajudin a dibuixar el nou
panorama cultural .

Els resultats obtinguts en 15 dies han estat sorprenents:
-Més de 1700 visites
-Més de 60 comentaris
-107 fol lowers a Twitter (@pxcultura)
-2on eix més visitat de la Trobada (http: //assembleaquartera.wordpress.com )

CONCLUSIONS DE LA TROBADA. EIX CULTURA

Activitats realitzades: Diumenge 6 de novembre:
PART 1 . 1 1 h – 1 3h. Presentació de plataformaxcultura i resum de les conclusions de les 5
preguntes plantejades al blog.

1 2’30-1 4h. : Redacció d’un document on es vegin reflectides les conclusions i on
s’ indiquin quin son els objectius a assolir.
PART 2. 1 6-1 8h. : Grups de treball per dissenyar un pla d’acció per assolir els objectius que
ens haurem posat.
1 9:00 -20:00h. : Posada en comú de les propostes dels grups de treball i cloenda.
DADES DE CONTACTE:http://plataformaxcultura.wordpress.com
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CONCLUSIONS DEL DEBAT

1. Qui fa les polítiques culturals?

Els polítics ens presenten plans estratègics pel sector cultural sense comptar amb el sector.
Com podem fer-los-hi entendre models més participatius?
Conceptes importants que han sortit :
-modernitzar l ’administració
-horitzontal itat
-cocreació
-prosumer

Aquestes paraules ens indiquen que la clau està en la col · laboració entre administració,
públ ic i agents culturals. Que en penses? Estàs d’acord?

Un resum d’intervencions:
@ Culturpunk “Existe un desajuste entre la cal le y la institución públ ica que no sólo
impl ica a la gestión sino también y profundamente a la interpretación de la real idad, a los
argumentos, a las capacidades. . .”
@ Culturpunk “Hay que abandonar con valentía conceptos que no l levan a ninguna
parte y, a mi modo de ver, los planes estratégicos son parte de ese discurso engolado y
dominante que nadie cree en real idad.”
Joan Cabot “Realment és necessària sí o sí la participació dels estaments polítics en el
món de la cultura? A mi em sembla un error vincular ambdues coses. Hi ha cultura més
enl là de les institucions.”
Miquel Ferrer: “apl icar la cultura transversalment (donar-l i protagonisme a la tv públ ica,
impl icar la cultura dins l ’educació, etc. Recolzar economicament els projectes més
innovadors i arriscats (ja que seràn els que difici lment trobaran aquest recolzament i són
els que, si tenen qual itat, poden crear tendència.”
Joana Serra: “ A partir d’aquí són els agents culturals i el públ ic en la seva nova faceta de
prosumer els que han de desenvolupar activament els processos culturals, d’una manera
horitzontal i d’una manera crítica.”
Jomarijo “L ádministració hauria de ser un suport per les iniciatives culturals però això
significaria que dins l ádministració hi hagués persones capacitades, interessades i amb
criteri .
Tina Codina: “La co-creació es una de les claus de com superar aquest bucle amb
l’administració i que, per tant, les polítiques culturals també han de ser co-creades, com a
mínim consensuades!”
Maria Antònia Ferragut: “Pasar de una cultura hecha para todos a una cultura hecha por
todos suena interesante en estos momentos. Busquemos la manera de hacerlo posible.”
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2. Quin és el paper dels agents culturals i quin el de l’administració?

Tot ha canviat i hem de reflexionar sobre quines responsabi l itats tenim cada un.

L’administració està caduca?

Com seria un nou model de gestió de la cultura? Quines són les relacions que hem tengut
fins ara administració, gestors, productors i públ ic i quines podrien ser a partir d’ara?

Conceptes importants que han sortit :

- Exigència de responsabi l itat als càrrecs polítics
- Reflexió sobre el funcionament i mecanismes de control del govern corporatiu de les
entitats públ iques culturals
- Nous reptes per la gestió cultural
- Important paper dels agents culturals en el desenvolupament de les polítiques culturals.
- Cultura oberta amb codis oberts
- Adaptació a la nova real itat digital
- Compartir, intercanviar, distribuir i co-crear
- Cultura dialèctica. Mecanismes de comunicació 2.0
- Coprogramació amb equips mixtes. Gestió mixta
- Cultura social participativa
- Gestors culturals com a Faci l itadors culturals

Un resum d’intervencions:

Miquel: “Hay mucho trabajo por hacer y para innovar en el ámbito de la gobernanza de
las entidades culturales. En los últimos treinta años se ha avanzado mucho en la
profesional ización de la gestión cultural . Ahora hay que hacerlo en el buen gobierno de
las entidades artísticas y patrimoniales.” http: //l lu isbonet.blogspot.com/2010/11/por-
una-nueva-gobernanza-cultural .html
Joana M. Serra: Destacaria la idea de que la plural itat d’agents es converteix en un
element fonamental de les polítiques culturals públ iques, i que gràcies a aquesta
diversitat d’actors es produeixen els factors de tensió i estímul al servei de l’interès
general . http: //www.rieoei.org/rie20a09.htm
Tina Codina: La cultura oberta té codis oberts, que estan en canvi continu i que
experimenten noves maneres de relacions i els projectes creatius son un bon laboratori
per determinar accions i relacions entre la ciutadania, que després es podran extrapolar
a altres àmbits. El gestor cultural esdevé un agent més que col• labora, que comenta, que
co-produeix, que co-crea, que comunica, que intercanvia, que contribueix, que aprèn,
que ensenya i que media entre tots. Es converteix d’un professional de la cultura a un
actor social molt més potent que ha d’estar capacitat per assumir una sèrie de noves
tasques, estratègies i competències.
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@culturpunk: Es necesario poner a disposición de la comunidad espacios (y no hablo
exclusivamente de los físicos) para la experimentación con procesos que tengan como
resultados la intervención social completa. La coprogramación con equipos mixtos que se
impl iquen en la formación de acciones debe ser una referencia que termine con la
división estanca que habitualmente se da entre lo de dentro de la administración y lo de
fuera. El apoyo con infraestructura tecnológica, investigación básica, formación
especial izada, microproyectos compartidos. . . una impl icación activa entre empresa,
universidad, gobierno local, educación básica mediante acciones que se orienten hacia la

DOSSIER DE FEINA

www.plataformaxcultura.wordpress.com
colaboración para la búsqueda de modelos de intervención que permeen eficazmente en la sociedad
completa.
sara schiele (@sarasaretah): [. . . ]m’atreveixo a afirmar que efectivament l ’administració
està caduca, i quan parlem d’administracions locals de municipis que no superen els
30.000 habitants, més encara. Massa sovint la programació cultural anual no està
planificada, ni es fixen objetius, ni polítiques a seguir, tot funciona a “salto de mata”. [. . . ] dia
a dia l ’associacionisme creix més, i mitjançant la gestió mixta (administració públ ica local i
associacions o entitats privades), s’aconsegueixen dur a terme actuacions interessants.
maferragut: El que jo pens no és que l’administració estigui obsoleta. La administración
és necessària la manera de gestionar-la és la que s’ha de canviar. Jo també som gestora
cultural com molts de vosaltres i he arribat a la conclusió que aquesta denominació
també està obsoleta. M’agradaria més canviar-la per Faci l itadora Cultural en un futur no
molt l lunyà. Crec que aquest hauria d’ésser el paper dels actuals gestors a l’Administració
Públ ica

3. Quin preu té la cultura?
No ens queda una altra: hem de repensar el model de subvencions que hem tengut fins
ara i quines alternatives tenim en aquests moments pel finançament de projectes
culturals.

Alguns punts clau que s’han tocat:

-Nou models de negoci

-Mecenatge: possibilitat de finançament o subordinació?

-Cultura com a servei públic

-Planificació i colabració entre administració i sector privat

-Concienciar al públic del preu de la cultura

-Valor afegit de la cultura
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Resum d’intervencions:

@pepcerda: perquè siguin viables altres formes de finançament (i les empreses
comencin a espavi lar i a actuar com a empreses), cal que al mateix temps l’administració
deixi de fer competència desl leial al sector privat.
Tina Codina: Crec en un model de finançament híbrid en el que quedi clar quin es el
paper de l’administració i quin es el del sector privat. Necessitam compl icitats! . Només
així podrem dur a terme accions coordinades, consensuades, participatives, co-creades i
horitzontals.
Miquel:

-El públ ic ha de ser conscient que la cultura té un preu
-L’administració ha de trobar el seu paper
-El sector no ha de crear projectes “adhoc” per subvencions o per administracions, sino
que ha de crear per aportar un valor afegit.
Joan Bellviure: El debat del fòrum és molt interessant però em sembla que obl ideu un
punt bàsic que per a mi depenen tots els altres: Quins serveis públ ic volem? (si pensam,
com és el meu cas, que hi ha d’haver serveis públ ics)
Es difíci l de imaginar un nou model de finançament, de creació o de distribució de la
cultura, sense saber quin és el model de societat que defensam.

DOSSIER DE FEINA
www.plataformaxcultura.wordpress.com

Elena Vallés: Estic d’acord amb que Administració i el sector privat han d’anar certament
de la mà. S’ha de planificar i evitar que es facin la competència, i fins i tot poden estar
plegats ambdós amb projectes molt cars, com ara la dança [. . . ] Un dels problemes més
clars que tenim aquí a la i l la és el públ ic. Moltes vegades les propostes no arriben a la
gent [. . . ] Per una altra banda, em demano per espais que estan en una situació
d’infrauti l ització [. . . ]
Lina Nadal: sí a la cultura públ ica a través del finançament de marques per a projectes
puntuals i sí a la cultura com a servei públ ic per desenvolupar programes de
desenvolupament i gestió a l larg termini.
Joan Bellviure: Serem ll iures de crear els espectacles que volguem si darrera tenim com
mecenes un banc o un grup de informació? No hauran de practicar autocensura els que
voldran tirar projectes endavant?
A més hi ha un trasbalsament ideològic i fi losòfic important si els mecenes són els
principals finançadors de la cultura, aquesta deixa de ser un dret i es converteix en una
donació.
No és el mateix exigir un dret que acceptar la caritat.
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4. Quines característiques te la cultura per tal que no sigui el primer que es retalli?
(hem de tenir arguments clars i consensuats per poder-los defensar amb força)

Com seria un nou model de gestió de la cultura?

@joanbellviure Proposa donant-l i la volta a la pregunta : Quines característiques té la
cultura per que sigui el primer l loc on es retal la?
"Podem defensar que la cultura És un element essencial en la educació, ja que és una
eina que permet re-l legir el món"
"Un poble sense cultura és un poble malalt, amputat d’un dels elements bàsics de les
societats humanes. "
"Es pot gaudir d’una televisió de qual itat, com es pot gaudir d Fel l in i , Mozart,
Shakespeare o dls artistes encara x descobrir. "
"Per als pobles petits com el nostre (. . . ) defensar la cultura és defensar el dret a existir
en el món. "
@JSerraFiguerola comparteix enl laç a text sobre l ' impacte econòmic d les fires d'arts
escèniques d la web d la Fira Mediterrània de Manresa
@tinacodina comparteix amb tots el que diu el blog noretal leulacultura.org
@paquitafolie creu q s'ha d repensar model de gestió cultural sabent q retal laran i que
les estratègies que hem uti l itzat ja no són vàl ides

PLATAFORMA X CULTURA - Document final

Aquí teniu el document que vàrem consensuar el dia 5 de novembre. Aquest document vol ser
un marc conceptual a n’aquest nou paradigme de la cultura. Aquest document està obert a

comentaris i suggeriments.

- La cultura és un dret i com a tal, l ’accés a la cultura ha de ser públic.
- La cultura ha de ser participativa: ha de prendre el carrer.
- La cultura ens converteix en éssers sensibles, crítics, sol idaris i capaços de cercar la fel icitat.
- La cultura és responsabil itat de tothom. És necessari prestigiar el valor de la cultura.
- Els beneficis que atorga la cultura no són visibles a curt termini. Hem de reinventar els

indicadors de beneficis culturals: valors humanistes, criteris de rendibi l itat social…
- La cultura és quelcom viu, va l l igada i identifica al poble al que pertany.
- El públic no és només un receptor de la cultura, també la interpreta i fins i tot la crea. En

aquest sentit creim en el paper de productor i consumidor (Prosumer).
- S’han de crear dinàmiques amb les que el públic s’ impliqui en la programació, en la creació,

en la prescripció, en el finançament… juntament amb l’administració, els gestors i també amb
els creadors.
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Cal transformar l’administració:

- Cal planificar actuacions d’acord amb els agents cultural (creadors, els gestors i el públ ic) de for-
ma coordinada, horitzontal i participativa.
- Aquesta planificació necessita terminis de temps més l largs que els períodes legislatius.
- L’administració públ ica ha de comptar amb persones preparades i formades.
- La presa de decisions ha de ser participativa, transparent i accessible. Necessitam horitzontal itat:

l ’administració ha de trebal lar de manera col · laborativa amb la ciutadania.
- L’administració ha de continuar invertint en cultura i difondre-la. Ha de ser arriscada i col · laborar

en el suport a la creativitat, innovació i investigació.
- Optimitzar infraestructures públ iques i promoure la seva accessibi l itat i ús col · lectiu.

Cal transformar el sector cultural:

- Cercar finançaments alternatius, no subordinats a l’administració.
- El sector cultural és molt divers, encara que les problemàtiques no ho són, per això cal actuar

conjuntament.
- El sector ha de saber comunicar els valors culturals que genera. Els mitjans de comunicació han

de tenir un paper fonamental .
- S’ha de fer autocrítica dins el sector.

Cal pensar nous models de finançament:

- S’ha d’impl icar al públ ic al finançament cultural .
- Revisar la l lei de patrocini i mecenatge.

Entenem l’educació com a educació expandida:

- Trebal lar l ’educació des de la cultura, canviant el sistema.
- Trebal lar la cultura des de l’educació. Ha de donar eines al públ ic pel gaudi, la creació i com-

prensió del fet cultural .

Aprofitar el treball en xarxa:

- Emprar la xarxa 2.0 com espai de relació i interacció entre els agents culturals.
- Crear xarxes de col · laboració entre els agents culturals

Negar el valor de la cultura seria com negar-nos a nosaltres mateixos.
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Xavier Marcé: La continuïtat de les polítiques culturals
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Entrevista a Gui l lem Martínez
http: //www.nativa.cat/2011/10/gui l lem-martinez-lestat-no-ha-de-fer-cultura/
Blog de Lluís Bonet
http: //l lu isbonet.blogspot.com/2010/11/por-una-nueva-gobernanza-cultural .html
Alfons Martinel l titulat “Los agentes culturales ante los nuevos retos de la gestión cultural” a la
Revista Iberoamericana de educación.
http: //www.rieoei.org/rie20a09.htm
Entrevista amb Pau Rausel l , especial ista en economia i política cultural
http: //revistatecnic.net/personaje/2010/12/entrevista-a-pau-rausel l-especial ista-en-economia-
y-pol itica-cultural/
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negocio,8f98b93f60d23310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
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Borja-Vi l lel : El modelo basado en la industria cultural y el negocio ha fracasado:
http: //www.publ ico.es/culturas/404233/un-museo-no-puede-competir-con-pixar
Nuevas políticas, nuevas miradas y metodologías de evaluación. ¿Cómo evaluar el retorno social
de las políticas culturales?
http: //ddd.uab.cat/pub/papers/02102862v96n2/02102862v96n2p477.pdf
Estudi de Cofae sobre l’impacte de les Fires http: //www.cofae.net/deusto2010.pdf
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VIDEOS
http: //www.youtube.com/v/PuyY7aWYBGA&autoplay=1
La política de precios. Herramienta de marketing y financiación / Gestión Públ ica de la Cultura
http: //www.youtube.com/watch?v=fgifH-P5H9M&feature=player_embedded
La cogestión públ ico-privada de servicios culturales
http: //www.youtube.com/watch?v=6PPuNtNwEmw&feature=player_embedded
Ken Robinson
http: //www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no&feature=player_embedded
Un grup d’enginyers idearen un sistema per promoure l’ús de les escales normals enfront de les
mecàniques del metro:
http: //www.thefuntheory.com/piano-staircase
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EIX ENERGIA
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CONCLUSIONS DE LA TROBADA. EIX ENERGIA

Activitats realitzades: Dissabte 5 de novembre:
PART 1 . 1 1 h – 1 4h. Xerrades i/o presentacions: Damià Gomila / Ivan Murray / Kan Pascual / Som
Energia
PART 2. 1 6h – 1 9h. Debat i propostes

DADES DE CONTACTE:
Som Energia:http: //www.somenergia.coop/

Material addicional: //n-1 .cc/pg/groups/965230/eix-denergia-trobada-1 5m-56-nov/

PART 1 . RESUM XERRADA
Al matí, les xerrades han servit per a informar sobre les qüestions fonamentals de la crisi energètica i
les relacions entre el sistema energètic i el poder, entès com el disseny d'infraestructures i de socie-
tats jeràrquiques i urbanes per a un major control social , que no hagués estat possible sense la
quantitat ingesta d'energia barata de la que s'ha disposat.

També s'han exposat dues propostes pràctiques que trebal len l 'autogestió i autoabastiment de
l 'energia, a nivel ls diferents. Per una banda, tenim el cas de la cooperativa de “Som Energia”, una co-
operativa sense ànim de lucre que cerca abastir d'energia procedent de fonts renovables als seus so-
cis. Tot i que la cooperativa funciona a la Península amb més de 1000 socis, per l 'especificitat de
l 'arxipèlag, calen 300 socis/consumidors insulars per a que comenci a funcionar aquí. Un grup re-
centment creat per a fer difusió i promoció d'aquesta cooperativa ha presentat la proposta d'aquest
projecte. Per altra banda, també hem conegut l 'experiència del CSO Kan Pascual, un centre local itzat
a la serra de Col lserola, a 40 km de Barcelona (centre “rurbà”). Duu més de 15 anys de vida i ja des
del principi van decidir consol idar un projecte aïl lat de la xarxa i autogestionat energèticament.

2.1. EL DEBAT
El debat de l 'horabaixa va servir per a conèixer diferents iniciatives que existeixen aquí relacionades
amb temes energètics:

1.- Som Energia (àmpl iament descrit durant el matí).

2.- Cuines solars:
No es tracta de cap associació formalment constituïda. Difonen experiències entorn l 'ús de cuines so-
lars. Han presentat la cuina solar a diversos espais, fent tal lers educatius, elaboració de vídeos
(“arrós sec”) o l 'organització de trobades de cuines solars a Esporles. També han començat a treba-
l lar amb el disseny i ús de cuines eficients, que usen la biomassa com a combustible. Estan interes-
sats en formar un grup de trebal l relacionat amb aquestes pràctiques. Provar, inventar i trebal lar en
la construcció de cuines d'aquest esti l . Actualment són dues persones que pateixen una certa man-
cança de coneixements pràctics necessaris per a la material ització dels seus projectes. Per tant, en-
trar en contacte amb persones que puguin aportar aquest coneixement és desitjable.

PART 2. DEBAT I PROPOSTES
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3.- Artífex Balear:

Presenta el projecte “Artífex Balear” (www.artifexbalear.org), que començà el 2003 en el camp de la
construcció biocl imàtica per acabar, amb els anys, a trebal lar la suficiència energètica en general . En
aquest sentit, han seleccionat materials de construcció amb criteris ètics i d'eficiència energètica
(morters de terra, de cals. . . ) . També han fet un trebal l en sistemes alternatius de producció d'ener-
gia, amb l 'objectiu de mantenir la qual itat de vida reduint la despesa. Altres iniciatives que fomen-
ten: l imitar la potència de consum a les l lars. També cerquen sistemes d'aprofitament d'aigua.
Disposen d'una nau a Inca on fan tot el muntatge.

4.- (En Juan ens exposa la seva iniciativa personal d' i l · luminació, amb bombetes de 30 LEDs que
funcionen amb bateries de 12V. Les bombetes consumeixen 1.1W i costen 3.40 eur. )

5- Energia Solar:

Té una instal · lació fotovoltaica connectada a la xarxa. S'ofereix per fer l 'assessorament si qualcú
s'anima. També ens informa sobre la possible redacció d'un decret de l lei sobre l 'autoconsum que re-
gulés l 'autoabastiment (vendre a la xarxa l 'energia sobrera). No sembla que hi hagi massa interès o
pressa per a enl lestir aquest decret, així que una possible l ínia de feina podria ser pressionar de
qualque manera a l 'administració per a que s'acabi redactant. A part, també dóna a conèixer el
desenvolupament d'un col · lector solar per generar aigua molt calenta, pensat per a ús industrial , que
s'està duent a terme a la Universitat.

El debat es va impulsar demanant als assistents quines direccions hauríem de prendre com a
moviment social per afrontar l 'escenari de crisi energètica. Es van produir tot tipus d'intervencions,
unes de caire conceptual, sobre quines estratègies seguir, i d 'altres centrades en propostes
concretes. En aquest resum s'exposen les propostes concretes, encara que després no s'hagin
acabat reflectint en cap grup de feina. Per a consultar totes les intervencions del debat, es pot acudir
a l 'acta del debat, que es reprodueix a continuació (pàgina següent).

ACTA DEL DEBAT

Preàmbul:
Considerant les xerrades exposades durant el matí, l 'objectiu d'aquesta sessió és debatre sobre la
problemàtica de la crisi energètica. Es comença amb una ronda per conèixer les diverses propostes
que existeixen a l ' i l la relacionades amb aquest tema, per identificar-ne les possibles afinitats i
finalment, veure si es poden concretar propostes a partir de grups de feina. Com per exemple, el
grup de feina que ha sortit just abans que comencés la trobada 15M per a impulsar el desplegament
de la cooperativa “Som energia” a les Il les Balears.

S'espera que es donin a conèixer propostes com ara les que hem vist al matí amb el cas
autogestionat de Kan Pascual, o bé altres propostes que es coneixen a d'altres indrets com les ciutats
en transició.
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Ronda d'experiències en autosuficiència energètica o altres projectes o experiències
pràctiques vinculades a l'energia.

1.- Som energia.
2.- Cuines solars.
3.- Artífex Balear.
4.- Juan.
5.- Bon cl ima.
6.- Energia Solar.
1 .- Ja s'ha exposat al matí.

2.- Cuines solars (Marc):

No es tracta de cap associació formalment constituïda. Difonen experiències entorn l 'ús de cuines
solars. Han presentat la cuina solar a diversos espais, fent tal lers educatius, elaboració de vídeos
(“arròs sec”) o l 'organització de trobades de cuines solars a Esporles. També han començat a
trebal lar amb el disseny i ús de cuines eficients, que usen la biomassa com a combustible. Estan
interessats en formar un grup de trebal l relacionat amb aquestes pràctiques. Provar, inventar i
trebal lar en la construcció de cuines d'aquest esti l . Actualment són dues persones que pateixen una
certa mancança de coneixements pràctics necessaris per a la material ització dels seus projectes. Per
tant, entrar en contacte amb persones que puguin aportar aquest coneixement és desitjable.

3.- Artífex Balear (Miquel Ramis).

Presenta el projecte “Artífex Balear” (www.artifexbalear.org), que començà el 2003 en el camp de la
construcció biocl imàtica per acabar, amb els anys, a trebal lar la suficiència energètica en general . En
aquest sentit, han seleccionat materials de construcció amb criteris ètics i d'eficiència energètica
(morters de terra, de cals. . . ) . També han fet un trebal l en sistemes alternatius de producció
d'energia, amb l 'objectiu de mantenir la qual itat de vida reduint la despesa. Altres iniciatives que
fomenten: l imitar la potència de consum a les l lars. També cerquen sistemes d'aprofitament d'aigua.
Disposen d'una nau a Inca on fan tot el muntatge.

4.- En Juan té l lum amb bombetes de 30 LEDs que funcionen amb bateries de 12V. Les bombetes
consumeixen 1.1W i costen 3.40 eur.

5.- Bon clima. No s'ha presentat ningú d'aquest col · lectiu.

6.- Energia Solar (Josep Maria Rigo):
Té una instal · lació fotovoltaica connectada a la xarxa. S'ofereix per fer l 'assessorament si qualcú
s'anima. També ens informa sobre la possible redacció d'un decret de l lei sobre l 'autoconsum que
regulés l 'autoabastiment (vendre a la xarxa l 'energia sobrera). No sembla que hi hagi massa interès
o pressa per a enl lestir aquest decret, així que una possible l ínia de feina podria ser pressionar de
qualque manera a l 'administració per a que s'acabi redactant. A part, també dóna a conèixer el
desenvolupament d'un col · lector solar per generar aigua molt calenta, pensat per a ús industrial , que
s'està duent a terme a la Universitat.
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Preguntes:

Artífex és una associació sense ànim de lucre. Han fet cursos encomanats pel SOIB, d'on treuen part
del finançament. També han muntat l 'especial ització de “Tècnic en construcció biocl imàtica”. Curset
que es va fer l 'any passat. També funcionen com a empresa de construcció.

Debat:

Per a obrir el debat, es formula la següent pregunta:

Quines direccions hauríem de prendre com a moviment social per afrontar l 'escenari de crisi energèti-
ca?
A continuació, es recullen totes les intervencions del debat.

La primera passa és reduir el consum a través de la mil lora de l 'eficiència. També cal escol l ir
les fonts d'energia més adequades per a cada ús. Exemple: les vitroceràmiques són molt poc efici-
ents. Hem de fer-nos responsables del que consumim.

Proposta: Cal fer una tasca d'alfabetització en qüestions energètiques. Cal fer un ful l de ruta
amb grups de trebal l a diferents nivel ls per tal de no anar enrere cada cop que s'incorpora gent nova.
Cal anal itzar mesures per a un 1er nivel l de conscienciació. Posteriorment, s'haurien de formar grups
de feina que trebal l in coses més elaborades (Quines?).

Com a consumidors, cal que incidim políticament. Practicar l 'autogestió i plantar cara als po-
ders corporatius que monopol itzen l 'energia. Sense això segon, no podrem avançar. Ex: Repsol mata:
col · lectiu que denuncia els efectes de l 'explotació de recursos per part d'aquesta multinacional . Tre-
bal la el suport a les poblacions locals que hi planten cara, etc. Totes aquestes activitats també són
importants.

Cal mantenir l 'esperit de l lu ita conta els opressors. A part, cal promoure una alternativa inte-
gral perquè tot hi està relacionat. I no ens en sortirem si desvinculem la crisis energètica de les al-
tres coses.

Proposta: Es mostra interès per muntar un projecte que promogui un esti l de vida absoluta-
ment alternatiu a Mal lorca. Projectes com els de Kan Pascual a la Serra de Col lserola, Barcelona, o al
poble de Lakabe, Navarra, poden servir d' inspiració, però Mal lorca té pecul iaritats pròpies i convindria
anal itzar quin tipus de projecte seria l 'adequat i viable en el nostre entorn.

Els projectes autogestionats són projectes petits que no sembla que representin una solució
global (que valgui per a tothom). En canvi, es valoren iniciatives més en la l ínia de reduir el consum
privat, com ara l 'exposat anteriorment sobre la reducció de la potència màxima contractada a l 'em-
presa elèctrica.

El futur que ens espera és més difíci l que el passat. Això ho hem de tenir en compte. I no con-
formar-nos en solucions basades en si puc estalviar diners fent segons quines pràctiques. Cal un can-
vi de sistema.

Quina és l 'a lternativa per a una ciutat? S'exposa que, si existeix la possibi l itat de moure una
ciutat amb renovables, convindria crear empreses locals que abasteixin les necessitats urbanes. Com
per exemple, creant empreses que construeixin plaques solars.
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Es diuen les coses clares: en un món amb escassetat de petrol i , com ho fem? Tal vegada les ciutats
no es podran mantenir. Solucions tipus estalviar energia + renovables no sembla que serveixin per a
dur la nostra vida actual . Només són pegats.

Es presenta el projecte de Calafou (ecolonia.cooperativaintegral . cat), que ha tingut una
xerrada pròpia a l 'eix d'habitatge. Es tracta d'una colònia industrial del Principat (comarca de l 'Anoia)
que mira per a l 'autosuficiència energètica. Té el projecte de ser un productor d'energia neta vinculat
a la cooperativa “Som Energia”. També estan interessats en generar fonts d'energia l l iures.

Amb el que duim de debat, s' identifiquen dues sensibi l itats: (i) propostes amb ganes de
posar-se a fer feina en la producció d'energia, (i i) propostes més orientades a canviar el sistema en
general . Es proposa que aquestes dues visions es complementin, però que trebal l in per separat el
que queda de debat.

Es presenta el moviment “en Transit”, transició cap a un nou sistema energètic, de
consum i polític.
Proposta: Recol · lectar diners per a comprar el material mostrat a la trobada (l l ibres) per a tenir-los a
disposició en la bibl ioteca del local .

Proposta: Recol l ida dels residus orgànics pels barris per abocar-los a un solar i veure si hi
creix res.
Crida a no separar-se entre nosaltres, si no a sumar esforços i centrar-nos en projectes que tinguin
un resultat.

Proposta: Fomentar la creació de múltiples microproductors d'energia (Microgeneració):
Solució que podria bastar per a resoldre el problema. Es fa el símil amb Internet i l 'avenç tecnològic.
Políticament, consisteix en descentral itzar.

Proposta: creació d'una cooperativa per al reciclatge de matèria orgànica.
Projectes autònoms: són vàl ids per a la gent molt conscienciada però n'hi ha molta que no ho

està. Proposta: S'hauria de trebal lar el tema de la difusió del coneixement per a ampl iar el nombre
de gent conscienciada. Es proposa fer xerrades. Caldria pensar com trebal lar el tema de la difusió.
Un cop tenim la gent conscienciada, es poden fer esforços.

Altra proposta: fer textos informatius on no només es xerri de l 'estalvi d'energia de consum
propi, si no també de l 'energia que es gasta en el sistema (transport i producció de béns). Per
ventura, les renovables no serveixen per a aquest tipus de consum més indirecte, però sí a nivel l
local . Per tant, es veu interessant tractar la qüestió de reduir el consum d'energia a nivel l més global,
tenint en compte aquestes altres coses.
Es fa una defensa de projectes com el de “Som Energia” perquè ja és una passa endavant, tot i que
trebal l i partint de la base del que tenim en l 'actual itat.

Es proposa fer un replantejament de l 'ús de l 'energia. Fins a quin punt volem ser dependents
de l 'energia. Per altra banda, una altra forma d'estalviar energia que no s'ha discutit fins ara en el
debat és fer-ne un ús col · lectiu. Quin model es podria dissenyar per a fer un ús més col · lectiu de
l 'energia?
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Ara es un bon moment per a conscienciar pel context de crisis. Cal aprofitar-ho.
Proposta: Auto-eco-auditoria: valorar què podríem fer per a consumir menys a nivel l g lobal . Grup de
voluntaris per auditar edificis públ ics i així punyir el malbaratament.
També es fa una crida per a no acceptar de forma dòci l pràctiques com ara que ens cobrin 150 eur
per a demanar reduir la màxima potència contractada a Endesa. (Més endavant, es posa en dubte
que realment existeixi aquesta mesura dels 150 eur. Cal informar-se).
Proposta: Ús col · lectiu d'electrodomèstics com ara la rentadora, la caldera, etc. També crear una
xarxa d'intercanvis de coneixement per a autoconstruir-se coses: calderes termosolars, etc.
En l 'energia també hi ha una diferenciació de classes. A nivel l de consum és claríssim. Es podria
tal lar el cable a la urbanització de Son Vida i tal vegada significaria l 'estalvi de més energia que el
que puguem fer juntes la majoria de persones a nivel l privat. La mobil ització política hauria d'estar
força present. Per exemple: boicot a les megainfraestructures que arriben.
Es genera un debat sobre les mancances i les restriccions. Fins i tot es posa en dubte el propi criteri
que es té sobre què és una restricció.

La idea que ha calat en la nostra societat és: consum = fel icitat. La tecnologia desenvolupada en
renovables és molt petita comparada amb el petrol i , on s'han anat invertint quantitats enormes de
doblers durat tot el s. XX. Per això, s'espera que es pugui avançar més en l 'eficiència de les
renovables en un futur proper.
Pel que queda de temps de debat, es proposa fer un grup que trebal l i propostes més conceptuals i
un altre en propostes concretes i expl icar-nos-ho més endavant. En aquest punt es decideix fer una
ronda d'intervencions tancades (ja no s'apunta més gent al torn de paraula) i veure si es poden
concretar grups de feina.
Cal canviar el sistema capital ista perquè si no, el que no consumim nosaltres, ho consumiran d'altres
i això no canviarà res.
Es defensa que els grans parcs de producció energètica tenen una raó tècnica de ser. I que tal
vegada l 'equi l ibri és una barreja de producció energètica local amb projectes més grans.

Es dona per finalitzat el debat i es fa un repàs dels contactes que s'han donat:

- Cuines solars: cuinessolars. j imdo.com
- Artifex Balear: artifexbalear.org
- Ca l 'Afou: ecolonia.cooperativaintegral . cat
- Som Energia: somenergia.coop

PROPOSTES DE GRUPS DE TREBALL:

Amb totes les propostes que han sorgit, es proposa trebal lar el següents temes durant 30 minuts:

1 .- Grup tècnic: (cuines solars + artifexbalear).
2.- Grup de Som Energia.
3.- Grup d'accions directes.
4.- Grup d'alfabetització.
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EN FINALITZAR EL TEMPS, S'EXPOSEN A MODE DE RESUM LA FEINA FETA.

1.- Valoraran la possibi l itat de crear el grup. S'ha fet una l l ista de correus on es distribuirà un l l istat
de propostes i informació relacionada per a començar-les a trebal lar. Aleshores, se valorarà si es crea
el grup o no.
2.- Difondre la cooperativa de “Som Energia”. Estan oberts a col · laboracions.
3.- Acció directa: s'ha esmentat les primeres propostes aparegudes i que cercaran informació per
dur-les a terme.
4.- Grup d'alfabetització. Han estat discutint una estona. No han acabat de veure la disponibi l itat de
tots els membres. Hi ha diverses línies que es poden trebal lar. Investigació, divulgació, recopi lació de
material i a lternatives, plantejament polític del grup sobre la qüestió energètica, tal lers pràctics
(aquest en conjunció amb el grup (1)).
A dia d'avui, l 'únic contacte formal que hi ha és pel Grup de “Som Energia”. Pel que fa a la resta, es
donaran a conèixer tant aviat com sigui possible.

Formes de contactar amb el Grup de “Som Energia”:
Pàgina web: http: //www.somenergia.coop/mal lorca
email : mal lorca@somenergia.coop
facebook: http: //www.facebook.com/pages/Som-Energia-Mal lorca/262453230469272
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Eix Educació
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CONCLUSIONS DE LA TROBADA. EIX EDUCACIÓ

Activitats realitzades: Diumenge 6 de novembre:
PART 1 . 1 1 h – 1 1 :45h. Xerrades educació pública estatal. Maria Antònia Font i Iñaki Aicart.
PART 2. 1 1 :45h – 1 2:30 h. Torn obert de paraula i debat.
PART 1 : 1 2:30 – 1 3:1 5h. Presentacions d’educació alternativa al sistema públic. Laura Pla, Escola
Lliure i Universitat Ll iure se la Plaça.
PART 2: 1 3:1 5 h – 1 4h. Torn obert de paraula i debat.
PART 3. Creació de grups de treball .

DADES DE CONTACTE

Subgrup de N-1 :https://n-1 .cc/pg/groups/965450/eix-deducacitrobada-1 5m-56-nov/

PART 1 . RESUM XERRADA

Es dividiren les xerrades en dos vessants: dos xerrades que tractaren la problemàtica de l’educació
públ ica estatal i tres presentacions d’educació al marge del sistema públ ic.

A la vessant de l’educació públ ica estatal es tractà la problemàtica a les escoles i instituts del sistema
públ ic. Es comenta que les trebal ladores de l’educació públ ica es troben que no hi ha prou impl icació
de les famíl ies, no totes estan disposades a innovar la metodologia de l’ensenyament, no hi ha
recolçament per part de l’Administració i dels polítics, les retal lades per part del Govern ha creat un
malestar i desmotivació en el professorat de l’educació públ ica. Es parla del paper dels sindicats en
les reivindicacions de l’educació públ ica i es comenta que els sindicats estan per ajudar a les docents.
Es comenten les pròximes actuacions promogudes pels sindicats en contra de les retal lades.

A la vessant de l’educació de l’educació al marge del sistema públ ic, es presenten tres projectes
alternatius als sistema públ ic: Escoleta Waldorf, Escola Ll iure i Universitat Ll iure de la Plaça.
L’escoleta Waldorf és una escola que es basa en la pedagogia Waldorf – Steiner. La necessitat
d’imitar està profundament arrelada en el nin fins al 7 anys. És gràcies a les forces d’imitació que el
nin aprèn i es va situant en el món. De primer ho fa inconscientment i poc a poc imitarà en els seus
jocs les escenes viscudes en el mercat, en el passeig o a la famíl ia. Un seguiment continuat
d’aquests ritmes diaris, setmanals i anuals expressats en totes les activitats, donen confiança i
seguretat als infants, enfortint les seves forces de voluntat. L’escola Ll iure és un projecte d’un
col · lectiu d’unes 14 persones (pares, mares, amb fi l ls, sense fi l ls, educadors, professors i d'altres
professions) sense relació anterior, preocupats pel panorama escolar i educatiu, amb la motivació de
donar continuïtat al projecte i cercar canvis reals. Amb l’objectiu principal de crear una escola
alternativa al sistema educatiu actual on l ' infant i l 'adolescent sigui el protagonista del seu propi
aprenentatge. Universitat Ll iure de la Plaça és un projecte nascut a la Plaça d’Islàndia i és un
projecte d’aprenentatge col · lectiu, que entén la formació com una eina d’emancipació i
empoderament. S’expl icà la seva estructura a partir de d’autoinformació i de recerca autònoms.
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2.1 . XERRADES DE MARIA ANTÒMIA FONT I IÑAKI AICART. L’EDUCACIÓ PÚBLICA ESTATAL.

Maria Antònia Font. Professora de secundària que ara trebal la a l ’STEI-i . Secretària d’ensenyament
públ ic i coordinadora de la comissió de Normal ització Lingüística de l’STEI-i i Iñaki Aicart. Professor
de primària al Col · legi Públ ic S'Algar de Porto Colom.

En el debat posterior es van fer les següents aportacions:

Hi ha una gran des motivació per part del professorats això expl ica la desmobil ització: el professorat
rep atacs de per tot. Aguirre a Madrid, el professorat supleix amb la seva feina tot al lò que no fa
l 'Administració. Exemples, cooperatives de professores com Mata de Jonc per defensar l 'ensenyament
en català. La desmotivació també es deguda a la manca de suport per part de l 'Administració i dels
polítics. Els sindicats no donen recolzament a les trebal ladores, i això ha provocat una
individual ització del professorat , els sindicats intenten fer una feina úti l , ara fan feina sense
complement econòmic.

2a: Es reivindica que també existeix l 'escola infanti l que encara no s'havia xerrat fins aquest
moment.

3a. Es comenta que a un sindicat una persona no hauria d'estar més de 3 o 4 anys. Hi ha una
desmotivació per part del professorat què està acomodat en la seva feina, no hauria d'haver
professorat desmotivat.

4a: No ho ha impl icació amb les famíl ies, si a nivel l individual s' intenta a nivel l de centre s'atura.

5a: Es comenta què és possible concursar mestres amb objectius col · lectius a un mateix centre amb
una impl icació cap a un Projecte de Centre, així es vol aconseguir una planti l la compromesa amb el
Projecte de Centre.

6a. Hi ha professorat que bloquegen iniciatives pedagògiques.

7a: L'educació està en crisi igual que la resta de la societat, és necessari baixar el sou per queixar-
nos de la crisi? Fa falta dedicar més temps als infants perquè no hi dediquem prou temps.

8a. S'agraeix que sindicats i 15M estiguin asseguts a la mateixa taula. S'han de canviar coses i als
centres hi ha un buit de voluntat per canviar-les. Ara patim el programa del PP. Es interessant
coordinar la feina feta al carrer i a les places i trasl ladar-ho als centres.

9a. Hi ha una crisi política i sobretot de valors. La desmotivació és de tota la societat, és possible fer
qualque cosa, ho hem de creure. Els sindicats han arribat tard per algunes coses, haurien de
demanar disculpes i així els sindicats guanyarien en valors i baixaria la ràbia cap els sindicats.

PART 2. TORN OBERT DE PARAULA I DEBAT
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10a. A Catalunya no contracten interins, són grans retal lades començades pel PSC. Hi ha un projecte
neol iberal . S'ha de contactar amb els pares, si no impl icam a famíl ies-alumnat-professorat en una
vaga no tindrem l'èxit dels 70.

11a. Què fan els sindicats? Estan subvencionats i són part de l 'estat, les vagues dels 70 tinguérem
èxit perquè hi havia una impl icació de tota la comunitat educativa: famíl ies, alumnat, professorat i
sindicats. Ara mateix les sindical istes estan al l iberades amb subvencions i pactant amb l 'estat.

12a. Es pot fomentar la participació de l 'a lumnat? No, perquè actualment no hi ha un model
verdaderament participatiu. No tots els coneixements són vàl ids per a la societat. Crítica al Pla
Bolònia per la real ització de pràctiques a empreses privades que fomenten la no participació de tot
l 'a lumnat.

13a. Es pot començar aquesta revolució dins les aules, fer feina conjunta, d'altra manera, fomentant
el trebal l cooperatiu, per exemple a l 'IES Sureda i Blanes.

14a. A una escola de Palma, hi ha un grup de trobada famil iar amb l 'objectiu de fomentar la
impl icació amb les famíl ies. Els pares no s'impl iquen l 'esperat. Els sindicats s'han adonat que no ho
estan fent bé, els sindicats no han d'excloure al 15M i el 15M no ha d'excloure als sindicats.

15a. S'ha de rompre l ' individual isme, enfrontar totes juntes aquesta situació. Si aconseguim una
pol itització de l 'educació, formar un grup d'educació dins el 15M que pugui formar assemblees als
centres, només així podrem sortir d'aquesta situació.

16a. Maria Antònia creu que aviat arribaran les disculpes, creu que es mil lor daval lar les subvencions
perquè dignificarà a les sindical istes. STEI ja s'ha reunit amb famíl ies, el di l luns 7 de novembre hi ha
una roda de premsa on alumnat, famíl ies i CCOO, UGT i STEI convoquen manifestació pel pròxim 12
de novembre. ANPE no s'ha afegit, actualment sindical istes d'ANPE com a portaveus del PP al
Parlament. Personalment demana disculpes per tots els sindicats i aclareix que han dedicats grans
esforços per a trebal lar per l 'escola públ ica.

17a. Es comenta que les passades eleccions va haver una gran abstenció i només un 27% de la
població va votar al partit polític guanyador de les eleccions. S'assenyala que aquest debat no és
l 'espai per parlar dels resultats electorals ni el significat del vot nul, abstenció, etc.

18a. Iñaki comenta que aquesta és una bona oportunitat per trobar-nos en un grup de feina, es
proposa una reunió per formar un grup de trebal l .
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2.2. XERRADA DE LAURA PLA. ESCOLA WALDORF
Laura Pla, professora i fundadora (fa 14 anys) d'aquesta escola d' infanti l a Binissalem, presentarà la
pedagogia Waldorf-Steiner (http: //www.wal-
dorf.es/index_es.htm)
Tipus d’aprenentatge en l’Escoleta Waldorf i tipus
de seguiment per part del professorat.
És gràcies a les forces d’imitació que el nin aprèn
i es va situant en el món. De primer ho fa incons-
cientment i poc a poc imitarà en els seus jocs les
escenes viscudes en el mercat, en el passeig o a
la famíl ia. Per això a les escoletes Waldorf
s’intenta crear un ambient acol l idor i qual itat on
el nin es pugui sentir en confiança i seguretat.
El seguiment es fa fins les 8 anys.
- Gestió econòmica de qui no té diners per a pa-
gar a l’Escoleta Waldorf.
Hi ha un fons sol idari per a casos d’aquest tipus. Per tant tothom pot accedir a l ’Escoleta Waldorf.
- Hem de tornar a valorar la imatge del professor hi ha molta separació entre alumne i professor.
- No hem de crear fractures entre el col · lectiu “intel · lectual” i qui no té formació.
- Hi ha una manca de voluntat pel coneixement. L’educació no ha de ser economia.
- S’han donat problemes d’adaptació una vegada que els nins passen a les escoles o a la universitat
després de formar-se a l’Escoleta Waldorf?
Mai han tingut problemes una vegada que han passat a l ’escola públ ica o a la universitat, de fet han
tingut mil lors resultats i més capacitat d’aprenentatge que la resta d’alumnes.

3.2. PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA LLIURE
Presentació d'un projecte que fa un any que s'està trebal lant amb l 'objectiu de crear una escola
veritablement alternativa, que no signifiqui una important despesa econòmica per a les mares i que
englobi l 'educació des d'infanti l fins als 18 anys. El grup està integrat per mares i pares, professores i
d'altres.

- L’Escola Ll iure té intenció de legal itzar o funcionar de forma legal una vegada que comenci a
funcionar?
No es pot contestar a la pregunta perquè encara no han xerrat massa d’aquest tema.
- Quina tendència política té l ’Escola Ll iure?
No es pot contestar perquè l’Escola l l iure està formada per gent diversa i no s’han plantejat aquest
tema.
- Com es pot canviar l ’educació si tenim en compte la l l ibertat i les directrius?
No es veuen necessàries les directrius, les jerarquies. Confusió avui dia de les jerarquies respecte al
professorat; és a dir, el professor ha de motivar al coneixement i no únicament impartir-ho.
S’ha de trobar el plaer en les responsabi l itats i deures.
Es important l ’educació dels adults, no només de les persones més joves.
Hem de desmuntar tot al lò que ens han impossat.
En https: //n-1.cc/pg/groups/965450/eix-deducacitrobada-15m-56-nov/ existeixen annexos on hi ha
la presentació d’aquest projecte.
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PART 3. CREACIÓ D’UN GRUP DE FEINA

2.4. PRESENTACIÓ UNIVERSITAT LLIURE DE LA PLAÇA

Presentació d'un projecte d'aprenentatge col · lectiu molt jove, nascut a la Plaça d'Islàndia, que entén
la formació com una eina d'emancipació i empoderament (uni-l l iure.ourproject.org). S'expl icarà la
seva estructura a partir de grups d'autoformació i de recerca autònoms (GAFA's i GRA's).
En https: //n-1.cc/pg/groups/965450/eix-deducacitrobada-15m-56-nov/ existeixen annexos on hi ha
la presentació d’aquest projecte.

Si alguna esta interessada en organitzar i participar en un grup de trebal l a lgunes de les vessants
tractades en aquest eix, a continuació es presenten les dades de contacte i freqüència de les
reunions.

3.1 . L’EDUCACIÓ PÚBLICA ESTATAL
Es forma un grip de trebal l de trebal ladores de l’ensenyament públ ic, es reunirà el pròxim 11 de
novembre a les 18: 30 a Sa Foneta. Per a les pròximes reunions belencatal ina@yahoo.es.

3.2. ESCOLETA WALDORF
Per conèixer més sobre aquesta escoleta http: //www.waldorf.es/index_cat.htm o
waldorfmal lorca@yahoo.es.

3.3. ESCOLA LLIURE
Es reuneixen al CSOA Sa Foneta, alternant els di l luns i dijous de 18 a 20h. (di l luns 7.11.11, dijous
17.11.11. . . ) Contacte: ivan.depaul@gmail . com. Tenen un googlegroups per si qualque persona està
interessat la poden incloure a la l l ista i rebrà total l ’ informació i convocatòries.

3.4. UNIVERSITAT LLIURE DE LA PLAÇA
Per conèixer més sobre aquest projecte podeu contactar amb formacio.acampadapalma@gmail . com o
a la web http: //uni-l l iure.ourproject.org.
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Eix Economia
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CONCLUSIONS DE LA TROBADA. EIX ECONOMIA

Activitats realitzades: Dissabte 5 de novembre:
PART 1 . 1 1 h – 1 2h. Xerrada d’ Ivan Gordil lo.
PART 2. 1 2h – 1 3h. Torn obert de paraula i debat

Activitats realitzades: Diumenge 6 de novembre:
PART 1 . 1 1 h – 1 1 :30h. Xerrada de Miguel S. Rodríguez.
PART 2. 1 1 :30h – 1 2h. Torn obert de paraula i debat
PART 1 : 1 2h – 1 2:30h. Presentació de Carlos Seda.
PART 2: 1 2:30 h– 1 3h. Torn obert de paraula i debat.
PART 3: 1 3h – 1 4h. Creació d’un grup de feina.

DADES DE CONTACTE

Subgrup de N-1 : https://n-1 .cc/pg/groups/965246/eix-deconomiatrobada-1 5m-56-nov/
Correu electrònic: assembleaquartera@gmail.com

PART 1 . RESUM XERRADES

El dissabte es va debatre sobre les possibles conseqüències de la sortida de l 'euro per tal d'afrontar
l 'actual crisi del deute. Sortir de l 'euro impl icaria establ ir noves vies de finançament consensuades
per la ciutadania, una nova política fiscal, nacional itzar la banca que prestés doblers amb diferents
criteris als actuals. Només amb un canvi de l 'estructura social amb una gestió democràtica i participa-
tiva dels recursos es podrà sortir de la crisi . També es comentà que seria convenient real itzar una au-
ditoria per pagar només el deute just, la ciutadania només hauria de negar-se a pagar el deute
i l · legítim. Es reflexionà que el moviment 15M hauria de tenir un paper formador i demanar més cons-
ciència a la societat.

Diumenge s'expl icà les conseqüències per a la ciutadania argentina després del corral ito del 2001,on
es desenvolupà un sistema de troc. L'objectiu inicial d'aquesta xarxa de troc fou faci l itar l ’accés a pro-
ductes de primera necessitat a petites comunitats baix el principi de la confiança social , aquesta xar-
xa a la l larga fos en bona part substituït per les males pràctiques associades al comerç de gran
escala. Provocant el floriment de diverses problemàtiques com la falsificació, la pèrdua constant de
confiança sobre la moneda i la inflació associada a la devaluació i al l l igam que mantenia amb la divi-
sa oficial .

Carlos Seda informà sobre l’acció anomenada com #tomaelnacocentral (tomaelbancocentral .net), que
es durà a el 21 de desembre de 2011 a les 19: 30 a totes les seus del Banc Central d’Espanya (BCE)
–inclosa la de Palma–. Amb l 'objectiu de protestar contra la manca de transparència en els comptes
de les administracions públ iques, la total autonomia del BCE, així com demanar la publ icació a inter-
net dels rescats de les caixes, la creació d’un jutjat especial pel frau i l ’enfortiment de les penes per
aquel ls que hagin tingut un profit personal amb la gestió dels fons públ ics.
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PART 2. TORN OBERT DE PARAULA I DEBAT

2.1. IVAN GORDILLO. CRISI ECONÒMICA. ACTUALITZACIÓ DE LES ÚLTIMES INFORMACI-
ONS

Iván Gordi l lo és economista i membre de Taifa, Seminari d'economia crítica que desenvolupa la seva
activitat a Barcelona. Es tracta d'un grup de persones per qui l  estudi de l 'economia, requereix una
aproximació en termes d'Economia Política, és a dir, transdiscipl inar (seminaritaifa.org). Iván va ver
una anàl isi teòrica del sistema financer i l 'actual crisi del deute, fent especial èmfasi en els aconteixe-
ments dels darrers mesos.

Iván Gordi l lo es planteja les següents preguntes: Perquè no hi ha una revolta més enl là del 15M? És
aquest deute odiós o i l · legítim? Es comenta que pareix que no som ningú davant la crisi . La gestió
dels recursos és incorrecta. No fa falta trebal lar 8 hores, en un futur gràcies a les noves tecnologies
un trebal lador podrà obtenir els mateixos resultats trebal lant només unes hores. Al respecte hi ha
queixes que esperar una nova tecnologia és l 'excusa de sempre per mil lorar la gestió dels recursos.

Es comenta que només a la força podrem gestionar els recursos, que no ens deixaran. Es donen
agraïments a tots aquel les persones que protesten, però es demana que totes aquestes protestes
s' institucional itzin, s'hauria d'arribar a una gestió democràtica dels recursos també es demana trans-
parència a aquesta gestió. Es comenta que el 40% dels joves de Ses Veles, no tenen feina s'ha de
gestionar mil lor el trebal l? Iván planteja la següent pregunta si des dels 70 fins l 'actual itat és el do-
ble de PIB, si produïm el doble on és aquesta riquesa?

Quines serien les conseqüències de sortir de l 'euro? Si sortim de l 'euro i seguim igual que sempre
serà el mateix i el deute és d'euros. S'ha de sortir de l 'euro amb alternatives. A Equador es va negar
a pagar el deute contret pels polítics, ens un principi podem pensar que no els tornarien a deixar do-
blers mai més però als pocs anys han retornat a deixar doblers a Equador. A Espanya la situació és
similar perquè aquest país és importador de medicaments, tecnologia, etc. A curt termini seria do-
lorós. Però què és més dolorós seguir pagant o no pagar? No es sap.
Hi ha partidaris de només pagar els deutes justos, ara mateix estan pagant els trebal ladors i no els
que demanaren el deute. Si no pagam el deute s'haurien d'establ ir noves vies de finançament, una
nova feina fiscal, nacional itzar la banca que prestés doblers amb altres criteris als actuals, on tothom
hi estigués d'acord. Ara mateix hi prima l ' interès privat. Aquesta autogestió suposaria una l imitació al
frau fiscal: S'aniria tot el capital fora del país? Igual no. Ivan pregunta si necessitem tot el què im-
portam, es comenta que Grècia ha comprat avions mil itars a la UE que no funcionen. Aquesta com-
pra és una imposició de l 'UE per al rescat de Grècia.

Respecte als recursos, naturals Ivan es planteja si nosaltres som responsables de la petjada ecològi-
ca si nosaltres no hem decidit com gestionar els recursos naturals. Només amb un canvi de l 'estruc-
tura social amb una gestió democràtica i participativa dels recursos es podria sortir de la crisi .
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2.1. IVAN GORDILLO. CRISI ECONÒMICA. ACTUALITZACIÓ DE LES ÚLTIMES INFORMACI-
ONS

Iván Gordi l lo és economista i membre de Taifa, Seminari d'economia crítica que desenvolupa la seva
activitat a Barcelona. Es tracta d'un grup de persones per qui l  estudi de l 'economia, requereix una
aproximació en termes d'Economia Política, és a dir, transdiscipl inar (seminaritaifa.org). Iván va ver
una anàl isi teòrica del sistema financer i l 'actual crisi del deute, fent especial èmfasi en els aconteixe-
ments dels darrers mesos.

Iván Gordi l lo es planteja les següents preguntes: Perquè no hi ha una revolta més enl là del 15M? És
aquest deute odiós o i l · legítim? Es comenta que pareix que no som ningú davant la crisi . La gestió
dels recursos és incorrecta. No fa falta trebal lar 8 hores, en un futur gràcies a les noves tecnologies
un trebal lador podrà obtenir els mateixos resultats trebal lant només unes hores. Al respecte hi ha
queixes que esperar una nova tecnologia és l 'excusa de sempre per mil lorar la gestió dels recursos.

Es comenta que només a la força podrem gestionar els recursos, que no ens deixaran. Es donen
agraïments a tots aquel les persones que protesten, però es demana que totes aquestes protestes
s' institucional itzin, s'hauria d'arribar a una gestió democràtica dels recursos també es demana trans-
parència a aquesta gestió. Es comenta que el 40% dels joves de Ses Veles, no tenen feina s'ha de
gestionar mil lor el trebal l? Iván planteja la següent pregunta si des dels 70 fins l 'actual itat és el do-
ble de PIB, si produïm el doble on és aquesta riquesa?

Quines serien les conseqüències de sortir de l 'euro? Si sortim de l 'euro i seguim igual que sempre
serà el mateix i el deute és d'euros. S'ha de sortir de l 'euro amb alternatives. A Equador es va negar
a pagar el deute contret pels polítics, ens un principi podem pensar que no els tornarien a deixar do-
blers mai més però als pocs anys han retornat a deixar doblers a Equador. A Espanya la situació és
similar perquè aquest país és importador de medicaments, tecnologia, etc. A curt termini seria do-
lorós. Però què és més dolorós seguir pagant o no pagar? No es sap.
Hi ha partidaris de només pagar els deutes justos, ara mateix estan pagant els trebal ladors i no els
que demanaren el deute. Si no pagam el deute s'haurien d'establ ir noves vies de finançament, una
nova feina fiscal, nacional itzar la banca que prestés doblers amb altres criteris als actuals, on tothom
hi estigués d'acord. Ara mateix hi prima l ' interès privat. Aquesta autogestió suposaria una l imitació al
frau fiscal: S'aniria tot el capital fora del país? Igual no. Ivan pregunta si necessitem tot el què im-
portam, es comenta que Grècia ha comprat avions mil itars a la UE que no funcionen. Aquesta com-
pra és una imposició de l 'UE per al rescat de Grècia.

Respecte als recursos, naturals Ivan es planteja si nosaltres som responsables de la petjada ecològi-
ca si nosaltres no hem decidit com gestionar els recursos naturals. Només amb un canvi de l 'estruc-
tura social amb una gestió democràtica i participativa dels recursos es podria sortir de la crisi .

Ara mateix prima la qüestió política si hem de pagar el deute. Per això es podria auditar el deute, per
saber si aquest deute és i l · legítim o odiós i el deute i l · legítim no pagar-lo. DRY proposa no pagar els
deutes de la banca sinó pagar el deute de les persones, així no hauria desnonaments i els banc co-
brarien el seu deute i disminuiria la morositat. El 15M ha de tenir la funció de formadora de la socie-
tat i demanar més consciència. No són tant les alternatives, si no es demana més consciència a la
societat i aprofitar aquesta situació econòmica per demanar consciència a la societat.

Banca ètica és la solució o ho és la rajola? Ivan declara que no és la seva especial itat la banca ètica,
el l comenta el què ha fet amb els seus doblers i planteja la pregunta si volem solucions individuals o
col · lectives? Al respecte comenta que aquesta setmana passada el president de Triodos Bank ha de-
clarat que età en contra de la dació en pagament de les cases hipotecades, perquè no es pagaria el
deute. Hi ha alternatives de préstec locals cita a Cop 57 a Barcelona que presta doblers al crèdit soci-
al , cooperatives de trebal l , grups de consum, etc.

2.2. MIGUEL S. RODRÍGUEZ. EL CAS D’ARGENTINA. LA CRISI DE 2001. EXPERIÈNCIES
CONCRETES PER AFRONTAR-LA.

La ponència exposà el cas viscut a l ’Argentina després del desembre de 2001 –corral ito–, on l’espe-
culació en el mercat de divises i la crisis financera de finals dels noranta provocà la restricció a la l l iu-
re disposició de diners en efectiu guardats en bancs i caixes d’estalvi, la manca d’accés al crèdit, i en
definitiva, la desaparició d’una gran quantitat de massa monetària. El pànic i la necessitat de la po-
blació argentina de disposar d’una divisa que permetés l’intercanvi de béns de subsistència, afavorí
l ’aparició d’un conjunt d’economies paral · leles mitjançant la uti l ització de monedes locals. A mesura
que la crisis s’aprofundia, aquesta pràctica va anar agafant força central itzant la confiança dels usua-
ris cap a un grup reduït de monedes alternatives. Les cada vegada més nombroses operacions co-
mercials real itzades al marge del sistema monetari oficial i l ’expansió del model a varies regions del
país, provocà que finalment un dels sistemes extraoficials destaqués per damunt dels altres, arribant
a englobar més del 10% de la població activa d’aquel l moment. En conseqüència, la popularització de
la xarxa de troc provocà que l’objectiu inicial de faci l itar l ’accés a productes de primera necessitat a
petites comunitats, baix el principi de la confiança social , fos en bona part substituït per les males
pràctiques associades al comerç de gran escala. Així doncs, a mesura que el sistema s’ampl iava
també ho feia la seva falta de seguretat, provocant el floriment de diverses problemàtiques com la
falsificació, la pèrdua constant de confiança sobre la moneda i la inflació associada a la devaluació i al
l l igam que mantenia amb la divisa oficial . Finalment, a finals del 2002, una vegada acabat el corral i-
to, l ’ús del sistema de troc va anar acompanyat de la seva continuada desaparició, arribant a tenir un
paper molt marginal en l’actual itat.

De la sessió es va desprendre el dubte de si la creació de monedes locals podria realment funcionar
com una actitud general itzada de protesta contra el funcionament del sistema financer actual o més
bé només pot suposar una solució temporal en el cas de que s’arribi a una situació d’emergència com
la que va viure l’Argentina al 2001 o Grècia en aquests moments. Quedà per tant en l’aire parlar de si
les compl icacions político-econòmiques que estan assolant Espanya actualment són suficients per dur
endavant una eina amb importants l imitacions respecte a la quantitat d’usuaris, la grandària del ter-
ritori capaç d’abastar i l ’efecte contagi que l i provoca el funcionament paral · lel de la moneda oficial .
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2.3. CARLOS SEDA. PROPOSTA DE L’ACCIÓ #tomaelnacocentral.

Aquesta xerrada va tenir l ’objectiu d’informar sobre l’acció
anomenada com #tomaelnacocentral (tomaelbancocen-
tral .net), que es durà a el 21 de desembre de 2011 a les
19: 30 a totes les seus del Banc Central d’Espanya (BCE)
–inclosa la de Palma–. L’activitat té previst fer una cadena
humana que acordoni els edificis del BCE en motiu de pro-
testa contra la manca de transparència en els comptes de
les administracions públ iques, la total autonomia del BCE,
així com demanar la publ icació a internet dels rescats de
les caixes, la creació d’un jutjat especial pel frau i l ’enfor-
timent de les penes per aquel ls que hagin tingut un profit personal amb la gestió dels fons públ ics.

Durant el debat varen sorgir dues posicions diferenciades. Per un costat el grup recolzat pels
promotors i simpatitzants de la proposta, defensaren que el problema econòmic-financer més impor-
tant d’avui en dia rau en que la majoria de la gent no està suficientment informada sobre els nom-
brosos casos de corrupció político-empresarial , i que per tant, urgeix la tasca d’informar i educar al
respecte. Per altre banda, un altre grup manifestava que tot i estar a favor de qualsevol acció contra
els grans poders econòmics, i de la necessitat d’exigir la màxima transparència possible, posava en
dubte que l’eix fonamental de la protesta fos un aspecte tècnic com la publ icació dels comptes a
internet, ja que segons el ls, això no deixa de ser un aspecte formatiu relativament fàci l transgredir
per les altes esferes del poder, lo que podria estar eludint una crítica directe i profunda al propi funci-
onament del capital isme financer.

PART 3. CREACIÓ D’UN GRUP DE FEINA

Si alguna esta interessada en organitzar i participar en un grup de treball amb totes les
temàtiques tractades a aquest eix podeu posar-vos en contacte
amb assembleaquartera@gmail .com o en el subgrup de n-1 https://n-
1 .cc/pg/groups/965246/eix-deconomiatrobada-1 5m-56-nov/.




