Trobada de col·lectius del Bages, projectes que creen
alternatives al capitalisme des del cooperativisme i l’autogestió
Dissabte 26 de gener, Ateneu La Sèquia, Manresa

Aquesta iniciativa sorgeix de les inquietuds compartides d'alguns col·lectius i
projectes cooperatius en el marc de les jornades “Més enllà del capitalisme”
celebrades el maig de 2012 a Cal Cases.
En l'assemblea final d'aquestes jornades es considera interessant realitzar una
trobada a nivell del Bages, amb la vista posada a facilitar la comunicació
entre col·lectius, amb la resta de la població del territori que ens ocupa, i
reforçar els projectes dels col·lectius.
Les persones que, presents en aquestes jornades, recollim aquestes propostes
i les comencem a moure per fer real la trobada, hem estat de col·lectius
diversos com la pròpia xarxa està esdevenint (Cal Cases, l'Ecoxarxa, la
Cooperativa de consum ecològic la Guixa, l'Ateneu La Sèquia, Som Energia,
l'Ateneu Rocaus i Radio Bala). Aquestes persones ens vam ocupar de
comunicar l'acte i facilitar l'objectiu decidit en les anteriors jornades, fer
possible trobar-nos els diversos col·lectius interessats i decidir accions
d'interès per tothom.
La trobada es va estructurar en tres moments:
- Xerrada-col·loqui sobre l'experiència de l'Assemblea de Sants
- Dinar
- Jornada de treball, amb l'objectiu de conèixer-nos i buscar formes
de coordinació per enfortir-nos entre els col·lectius.
- La jornada de treball va seguir la següent metodologia:
- Breu ronda de presentació dels diferents col·lectius presents.
- Treball en grups. En el primer grup vam debatre sobre els
avantatges i inconvenients de coordinar-nos entre col·lectius,
ens vam barrejar i vam fer uns segons grups en els quals vam
fer una pluja d'idees de propostes de coordinació.
- Plenària en la que vam posar en comú les diferents propostes i vam
concloure tirar endavant algunes d'elles.
Col·lectius presents:
A la jornada de treball de la tarda érem 55 persones de 25 col·lectius del
territori:
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A bona hora Ecoxarxa del Bages,
Agricultura i Ramaderia de Responsabilitat Compartida (ARRC),
Arran,
Assemblea Llibertària del Bages,
Ateneu Cultural Ca la Samsona,
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Ateneu Popular La Falç,
Ateneu Popular La Pólvora,
Ateneu Popular La Sèquia,
Ateneu Popular Rocaus,
Cal Cases, Cooperativa d'Habitatge
Casa de naixements Migjorn,
Col·lectiu feminista C.S.O. La Tremenda,
Cooperativa de comercialització d'energia renovable Som Energia,
Cooperativa de consum ecològic Almàixera,
Cooperativa de consum ecològic La Guixa,
Cooperativa de consum ecològic Rostoll Verd,
Dolça Revolució Manresa,
Endavant Osan, Esquerra Independentista
Fiare Banca ètica,
Institut de Recerca Holística de Montserrat (Irehom),
La Botiga Gratis,
Malestar Artés,
Manresa Indignada,
Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages
Radio lliure de Manresa Radio Bala

Decisions i línies prioritzades:
La sessió va ser intensa i ràpida, però en una tarda es van poder delinear
certs acords i organitzar-nos per, com a primer pas, avançar en aquests.
Aquestes accions tenen un seguit de responsables cada una d'elles. Tot i així,
com més persones s'apuntin a facilitar la continuïtat d'aquest procés de xarxa,
molt millor.
Aquests són:
1. Fer un blog on es puguin visibilitzar els col·lectius i els seus projectes
(Martí, Sílvia)
2. Un espai de calendari on poder-hi consultar les activitats i accions que
organitzen els diferents col·lectius ( Ricard)
3. Una revista-catàleg, on plasmar-hi una petita descripció de cada col·lectiu
i el seu projecte (Bernat)
4. La voluntat de continuar el procés de coordinació-acció conjunta, per la
qual realitzar una següent trobada de col·lectius la primera setmana d'Abril
(comissió formada per Mia, Neva, David, Francesc , i a l'espera de més gent)
Són accions que un cop creat el format o estructura (blog, calendari..), no
exigeixen d'un grup coordinador que les alimenti contínuament, sinó de la

pròpia implicació de cada col·lectiu en dona'ls-hi vida. Si més no, aquest és el
plantejament pel moment.
Per poder-les portar a terme, calria que els col·lectius féssiu arribar la
informació del vostre col·lectiu especificada en el correu. Enviar-ho al correu
que es va utilitzar per convocar la primera trobada:
fem.xarxa.bages@gmail.com

A part d'aquestes línies consensuades, matisos sobre cada una d'elles i
altres propostes suggerides queden recollides a continuació:
1. Web o Blog
Que contingui informació breu de cada un dels col·lectius (uns 500 caràcters),
consensuar quina informació hi ha de cada un dels col·lectius.
Que hi hagi el link de les webs o blogs que tingui cada un dels col·lectius.
Nom: fem xarxa Bages
Comissió Web/blog: Sílvia i Martí
Que hi hagi un calendari on compartim les activitats que programem els diferents
col·lectius. També surt la idea que aquest calendari s'imprimeixi i es pengi als
diferents espais afins.
Comissió Google calendar: Ricard
Altres idees que surten per sobre aquesta proposta
- Que hi hagi un sistema d'alertes, per a casos de resposta urgent com
desallotjaments.
- Que hi hagi un espai de banc de recursos
- Que hi hagi un mapa on estan ubicats tots els col·lectius
- Sorgeix el debat de si cada col·lectiu hi penja les seves propostes o si hi ha una
comissió amb persones de diversos col·lectius, que ho porta.

2. Revista o Diari
On hi hagi una petita descripció de cada col·lectiu, per conèixer'ns i donar-nos a
conèixer.
Que no sigui una publicació periòdica sinó una presentació.
Comissió: Bernat i demana algú que sàpiga maquetar
3. Propera trobada
Creiem que cal una altra trobada per donar continuïtat, cal definir bé l'objectiu
d'aquest espai.
Objectius per la propera trobada: Desenvolupar algun dels debats pendents, espai
de reflexió, revisar el que ha sortit d'aquesta trobada i quins avenços s'han fet i
donar forma a les diferents propostes
Es fixa data per la propera trobada, el cap de setmana del 6 i 7 d'abril
Comissió: Mia, Neva, David, Francesc

Altres idees que surten per sobre aquesta proposta
Periodicitat: Hi ha qui faria 2 assemblees anuals, hi ha qui en faria 3 o 4. També
surt la idea de fer una festa anual, per exemple fent-ho coincidir amb el mercat
d'estraperlo

4. Altres idees que surten però que de moment no hi ha una comissió que les
tiri endavant:
- Fira de col·lectius
- Caixa de resistència per temes antirepressius. Mirar vies de suport legal.
Generar un protocol de resposta ràpida (mail, sms). Telèfon antirepressiu
- Utilitzar els mitjans de comunicació alternatius com Radio Bala per a què els
col·lectius facin difusió de les seves activitats
- Utilitzar l'ecoxarxa com a espai d'intercanvi de béns i serveis
- Reunions temàtiques sobre els col·lectius i fer crítiques constructives a les
propostes dels altres
- Alguns debats que s'apunten i queden pendents: Definir quins són els mínims que
ens uneixen, definir conceptes en unes jornades teòriques, posar-nos un nom.

Gràcies,
Grup facilitador de la Primera Trobada de 'Col·lectius del Bages, Projectes
que creen alternatives al capitalisme des del cooperativisme i l’autogestió'.

