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Aquest és el sisè any consecutiu que el
projecte comunicatiu contrainfo.cat
edita una revista amb l’objectiu de fer
balanç del que ha suposat l’any que tot
just ha acabat per als projectes que
s’engloben dins els coneguts com a
moviments socials.

Si ja has tengut alguns dels nostres
anuaris entre les mans, hauràs pogut
observar com encara que conserva una
gran semblança amb les cinc edicions
anteriors, presenta diferències notables,
no tan sols en el seu aspecte físic sinó
també en la seva estructura interior. Just
aquest és l’estat actual del nostre
projecte, seguim en la mateixa línia amb
la qual va néixer contrainfo.cat, però no
som les mateixes i això implica maneres
de fer diferents amb resultats diferents.
Esperam que aquesta nova època ens
dugui a reviure els bons moments pels
quals contrainfo.cat ha passat durant
aquests primers sis anys de vida.

Finalment, ens fa molta il•lusió poder
seguir comptant any rere any amb la
col•laboració de moltes activistes,
enguany més de trenta, que han
participat en la realització d'articles, que
han aportat tota la seva experiència,
idees, temps i sabers en la redacció i
correcció dels articles, que han participat
a les assemblees on construïrem l’anuari,
en la maquetació... La publicació que
tens a les mans és resultat del
compromís i la feina de moltes persones
que intenten construir dia a dia una
Mallorcamés lliure i justa.

Presentació



Un balanç dels moviments
socials a Mallorca el 2016

contrainfo. cat

Tota la feina que feim per organitzar i fer possible aquest anuari ens obliga a
repassar tot allò que ha succeït durant aquest passat 2016. Com a cada anuari, us
presentam el nostre balanç de l'any. En aquest article podreu trobar un recull
d'opinions sobre aquelles temàtiques que consideram que cal destacar de la feina
feta pels moviments socials, així com els punts que manco ens han agradat i
alguns dels reptes que hem estat capaces d'identificar de cara al futur pròxim.

Punts positius

Al final de cada any trobam motius per ser optimistes. Enguany tenim la
revifada d'un moviment que donàvem per mort, el moviment okupa. Pareix
també, que quelcom es mou entre les estudiants. Per altra banda, tenim
moviments com el llibertari i el feminisme que segueixen tant o més actives que
els darrers anys. Finalment veim com temàtiques com la crítica al turisme, el
canvi en el discurs energètic o la memòria històrica són impulsades pels
moviments socials.

Ja ho dèiem en balanços anteriors: "L'okupació és una eina més"(2013), "Cal crear
més espais de trobada" (2014) i és que en els darrers anys no havíem trobat cap
activitat dins el moviment okupa. Feia des de l'okupació i el posterior
desallotjament de Sa Foneta que no havia tornat a existir un espai social alliberat
a Mallorca. El juny del 2016 el moviment es tornà a activar amb l'okupació d'un
edifici a la plaça Fleming de Ciutat. Aquest projecte anomenat Ca ses Mopis va
rebre un fort cop en ser desallotjades. Tot i això, han sabut continuar, ara en
forma de banc expropiat al carrerMarquès de Fontsanta.



En l'àmbit de l'ensenyament
trobam canvis al moviment
estudiantil. L'any 2016 ha fet
moure l'escenari estudiantil
amb la irrupció de nous
sindicats com USE que
demostren que encara queda
caliu calent suficient per
lluitar per una educació
digna. Per altra banda tenim
l'Assemblea de Docents, un
moviment que va esclatar en
un moment i per unes causes
ben determinades. Quatre anys després, però, segueixen en marxa i tant els és el
color del Govern, ja que tenen molt clares les seves reclamacions. Aconseguir això
no és fàcil i, en bona mesura, ha estat gràcies al fet que han sabut marcar el seu
propi ritme, a diferència del que sol passar dins els moviments socials.

Els darrers anys s'ha fet una visibilització de les conseqüències del turisme,
d'una forma més teòrica que pràctica. La realitat, patida a les nostres pròpies
pells, orelles, platges i carrers, ha estat impossible d'amagar aquest estiu i tant és
així, que el discurs de la massificació turística s'ha convertit en mainstream. Molt
hem d'agrair a Terraferida, el GOB i a la tercera edició de la revista Tot Inclòs que
així sigui, ja que amb les seves denúncies s'ha ajudat a crear un fort nucli d'opinió.
A la bogeria turística hem de sumar-hi la materialització d'un moviment en
contra en augment: a l'estiu es creà un manifest en pro de la limitació al turisme,
#SenseLímitsNoHiHaFutur, presentat per una centena de persones i firmat per
més de 5000 individualitats i 135 entitats mentre que a finals d'any, després
d'unes jornades on participaren activistes de Barcelona, Eivissa i Mallorca, es creà
l'assemblea Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita, que amb un treball molt
enfocat als barris fa efectiva l'organització per un altre model de Ciutat.

Si seguim parlant de defensa del territori, creim que és indispensable
mencionar la lluita per la gestió energètica. Diferents megaprojectes han forçat
diferents moviments socials a crear un posicionament clar al respecte,
especialment al llevant de l'illa. La lluita contra les línies d'alta tensió a Llucmajor
ja fa anys que estava present i la nova ofensiva ha reactivat l'oposició de les
veïnades, sense èxit per desgràcia. Una altra font de conflicte, a la mateixa zona,
han estat els grans parcs fotovoltaics que han generat un discurs molt interessant
per la descentralització energètica i contra l'ús d'espais agraris per generar
energia, encara que aquesta sigui verda.

No és ni la primera ni la segona vegada que feim menció al moviment feminista
en el bloc dels punts forts del balanç. Els moviments feministes de Mallorca
poden presumir que en dates concretes hi ha una unió de les diferents
col•lectives que volen participar organitzant el 8 de març o la Marxa de torxes el



25 de novembre. També està d'enhorabona l'Assemblea Antipatriarcal, que
enguany fa 5 anys de recorregut a Ciutat, on hi ha gent que se'n va però també
gent que s'incorpora a les files! Senyal que es fa bona feina i hi ha persones actives
dins la col•lectiva. Finalment, no podem oblidar destacar la Setmana de les
Visibilitats Lèsbiques.

Moltes vegades ens hem queixat que una de les problemàtiques més rellevants
que presenten els moviments socials mallorquins és que no tenen agenda pròpia.
Per això creim que cal destacar una de les virtuts que presenta la Coordinadora
Llibertària de Mallorca: han sabut crear una agenda pròpia que es divideix al llarg
de l'any. Han realitzat quatre Fires del Llibre Anarquista i quatre jornades
d'Anarquisme i Alliberament dels Pobles, a més de diverses jornades
anticarceràries i marxes a la presó. També és destacable l'activitat a l'ateneu lo
Tort de Manacor i les publicacions realitzades com "Nosaltres" o "Vot en Negre".

Finalment, creim que és importantíssim destacar la victòria en l'àmbit de la
memòria històrica. Han estat molts d'anys de lluites, però finalment s'ha
aconseguit obrir la fossa de Porreres. Des del 2006 l'associació Memòria de
Mallorca ha estat fent feina de manera incansable, en contra de les institucions,
dels tribunals i dels mitjans de masses i ha acabat revertint l'opinió pública de
l'"això són coses del passat" a un suport absolut el dia que s'obrí la fossa. Una
feinada que no ha quedat únicament aquí, sinó que també s'ha centrat a destapar
tots els crims del franquisme i l'apologia que encara avui hem de patir, com amb
el monòlit en record del creuer Baleares de sa Feixina, contra el qual s'està fent
una campanya per pressionar les institucions. Dia a dia es van fent avanços i, de
ben segur que seguint així, aconseguirem vèncer.



Reptes de futur

Sabem per experiència pròpia que els moviments socials vivim fases de baixada
durant les quals és important saber aturar-nos i plantejar què i com volem ser.
Enguany trobam els casos de l'Ateneu de Felanitx o l'Esquerra Independentista
que han decidit replantejar-se el seu futur.

Des que va obrir, l'Ateneu de Felanitx ha tengut una activitat frenètica. Ha
organitzat tot tipus d'esdeveniments i ha plantejat un projecte molt ambiciós que
ha aconseguit fer de Felanitx un lloc de referència. Durant el 2016 va organitzar la
Trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans, obert a més de 130 espais, que
va exprimir tota l'energia que podien donar. Això, sumat a altres qüestions com
voler redefinir l'espai per fer-lo més obert, va fer que decidissin tancar de manera
temporal durant l'estiu. Ja ha passat altres vegades que projectes potents han
decidit deixar-ho per un excés d'activitat que els ha acabat cremant, tot i que en
aquest cas ha estat només temporalment. Per evitar-ho, hem de tenir en compte
que darrere els projectes hi som nosaltres i que ens hem d'aprendre a cuidar.

Per altra banda, l'Esquerra Independentista de Mallorca, que solia ser un dels
referents en quant a mobilització, ha tengut un any amb menys activitat de la que
ens tenen acostumades, tot i que les ja tradicionals activitats que organitzen per la
Diada de Mallorca estaren a l'altura d'anys passats. Sabem que ara estan en un
procés intern de reestructuració i debat per redefinir el seu nord i esperam que el
2017 tornin amb més força.

No ens agrada

Aquesta secció la podem dividir entre les males notícies i els temes oblidats. En
el primer bloc podem trobar la pèrdua de dos espais a Ciutat, la desaparició del
projecte comunicatiu Ràdio 77 i la gestió de l'ecotaxa. En el segon bloc, la defensa
del català i el drama dels refugiats són els protagonistes.

Ciutat perd dos dels espais més actius dels darrers anys, Transitant i Ecoxarxa.
Sabem que la pròpia natura dels moviments socials implica naixements i morts
de projectes de forma constant, tot i que la desaparició de l'Ecoxarxa i de
Transitant deixa un doble buit, ja que perdem dos dels espais on més vida hem
fet.



Seguint amb les pèrdues sofertes durant aquest any hem de comentar la de
Ràdio 77, un altre mitjà lliure que ens diu adéu. El 2009 naixia un projecte
radiofònic per Internet en un petit local de Palma. Amb l'esclat del 15M es
convertí en un espai comunicatiu obert a la participació i amb una visió crítica
del món. Durant el temps que va estar activa, moltes de nosaltres hi participàrem
o n'escoltàvem alguns dels seus programes. Encara que els darrers anys la seva
activitat era reduïda, et trobarem a faltar Ràdio 77!

Encetam el bloc de temes oblidats amb la lluita per la defensa del català. El
català ha estat una de les lluites que ha aglutinat més gent històricament, però
veim com darrerament no ha ocupat els carrers com feia abans. Hem viscut
quatre anys desastrosos durant els quals el català va ser un dels pilars de la lluita
de l'Assemblea de Docents, però ara que governen els que haurien de ser més
sensibles a la qüestió, veim que no és una de les seves prioritats. I no ens
enganem, pràcticament tots els mitjans són en espanyol, la gent jove de cada
vegada l'usa manco i el missatge de divisió entre mallorquí i català va amarant.
Tornem a lluitar pel català, commés aviat millor!



A Mallorca durant el 2016 hem acollit una cinquantena de refugiades, que es
troben a s'Arenal en una situació de desatenció. El poc interès institucional, no ha
estat suplit pels moviments socials i hem vist com els únics que es plantejaren fer
una manifestació a favor seu varen ser un grup de voluntaris provinents de
l'escoltisme. La problemàtica amb la política cap a les persones refugiades és una
d'aquelles temàtiques transversals que ens toquen a totes, però en la que pareix
que no hi ha cap moviment social capaç de recollir el testimoni i plantejar-ho
com un tema a treballar i prioritari. En contraposició hem vist com han sorgit
aquests darrers anys diferents col•lectius, sobretots als pobles, de grups d'afinitat
creats amb l'esperit de conscienciar i enviar material a les zones en conflicte. Així,
trobam una feina descentralitzada i amb actes molt puntuals.

Per finalitzar, hem deixat una de les principals tasques que tenia el "Govern del
canvi", que era revertir les conseqüències del turisme. Una de les polítiques
encaminada cap a aquest fet era l'"ecotaxa", ara coneguda com 'impost turístic'. El
que havia de ser una taxa enfocada a rebaixar la càrrega ambiental del turisme ha
acabat sent usada per abordar la falta d'infraestructures, i el que encara és més
greu, és que part dels ingressos, provinent de les butxaques dels turistes i no dels
hotelers, s'han destinat a projectes de promoció turística. S'ha deixat de costat el
debat real que és com decréixer turísticament i destinar els recursos públics a
polítiques per aconseguir una economia mallorquina no depenent,
exclusivament, del monocultiu turístic.



Memòria de Mallorca
i l’exhumació de la fossa de Porreres

Dolors Marin i Tònia Oliver

Després d'anys d'investigació,
reivindicacions, entrevistes i difusió
l'Associació Memòria de Mallorca
(MdM) ha aconseguit obrir i estudiar
una de les fosses clandestines més
grans de Mallorca. El procés ha estat
llarg i fruit del treball anònim dels
familiars i amics de les víctimes civils
que encara resten dins l'oblit de la vida
cultural, política i social de les Balears.

Memòria de Mallorca va obrir fa ja
diversos anys la caixa dels trons: a
partir del 24 de febrer de 2006, en què
es va constituir ha emprés la tasca de
visibilització dels centenars de morts i
represaliats del franquisme. Aquesta és
i ha estat, una constant en la seva
trajectòria com associació
memorialista: la recuperació dels
rastres, els rostres i les veus d'aquells
que amb nocturnitat, traïdoria i
tortures van ser trets de les seves llars i
condemnats, sense judici previ, a
desaparèixer dins fosses clandestines
obertes a totes les contrades de les
illes.

Aquesta tasca col•lectiva es va fer a
partir de la difusió dels noms i les
trajectòries de vida dels desapareguts
en àgores culturals, xerrades, vídeos,
manifestacions al carrer, i
concentracions com la que cada
primer dissabte de mes es fa des de fa
anys per tal de fer memòria, de
reclamar una reparació cap a les vides
silenciades i mai reparades, en
definitiva reclamar els drets de les
víctimes del feixisme i condemnar la

manca d'iniciatives i sensibilitat dels
diferents grups polítics que han
governat tant a la nostra comunitat
com a nivell estatal. Concentracions
on es llegeixen els noms dels
represaliats i es mostren fotografies
dels seus rostres que van ser
arrabassats del passat comú.

Memòria de Mallorca
(MdM) ha aconseguit obrir i
estudiar una de les fosses
clandestines més grans de

Mallorca

Per exhumar la fossa de Porreres
hem hagut de treballar molt i en
moltes ocasions soles, sense recursos i
sense mitjans, passant per totes les
institucions, per tots els jutjats
autonòmics i nacionals i fins i tot
internacionals, com va ser quan el
novembre del 2012 MdM es personà a
la coneguda "querella argentina", única
causa judicial oberta actualment per a
la investigació dels crims franquistes,
viatjant a Bons Aires per poder
declarar. Hem tocat totes les portes,
ningú era competent per exhumar les
fosses clandestines franquistes, dels
ajuntaments ens enviaven al Consell,
aquest al Govern, el Govern
autonòmic ens enviava al central i
aquests de nou al Consell i
Ajuntaments. El mateix passava als
tribunals, de l'Audiència Nacional als
jutjats territorials, al Suprem, al
Constitucional i de nou al Suprem,
també al Tribunal Europeu



d'Estrasburg, acabant actualment a
l'Argentina. La nostra associació, des
de sempre ha reclamat la
responsabilitat de l'estat per exhumar
les fosses, hem exigit una llei
autonòmica clara i efectiva per a la
recerca, localització, protecció,
dignificació i exhumació de les fosses
amb víctimes del feixisme

Ara, amb el canvi polític a les
institucions de les Illes, l'actual
Govern, a qui també ho hem
demanat, ens diu que és competent.
Tenim una llei aprovada de persones
desaparegudes durant la guerra civil i
la dictadura franquista i una comissió
tècnica per a desenvolupar-la,
comissió de la qual hi forma part
MdM. Per això posam en marxa una
de les exhumacions més demandades
i esperades per la societat
mallorquina, l'exhumació de la fossa
de Porreres.

Ha estat un procés llarg i complicat
però l'execució ha estat un èxit en tots
els sentits: el primer dia ja trobarem
les restes de les víctimes, hem tingut
en l'àmbit tècnic el millor equip
possible per a trobar-les, la Societat
Estudis Aranzadi amb la direcció del
professor Francisco Etxeberria i la

coordinació de Pedro de Echave i de
Tònia Oliver de Memòria de Mallorca.
Ho hem fet de forma oberta i amb la
participació de voluntàries i persones
que des d'altres col•lectius ens han
ajudat, la premsa també ha estat
important com a mitja de difusió, dia
a dia cobrint la informació, entrevistat
a tècnics, activistes, familiars de
víctimes, polítics o gent de poble
mateix de Porreres. Hem treballat
amb les famílies de les víctimes, hem
tingut el suport de l'Ajuntament i del
poble de Porreres, del poder legislatiu
i de l'executiu. Llàstima no haver
tingut també el judicial, haguera estat
important, especialment pels
familiars de les víctimes, la presència i
el suport dels jutges a peu de fossa.

La fossa de Porreres té una
característica comuna a totes les
víctimes que hi foren enterrades i és
que són víctimes d'una de les més
greus violacions contra els drets
humans: les desaparicions forçades,
un delicte imprescriptible en el temps
i ho serà mentre no s'investiguin i es
faci tot el possible perquè apareguin.
Contra aquest delicte i altres tipificats
jurídicament com a crims contra la
humanitat no són aplicables ni lleis
d'amnistia ni lleis de punt i final, per



aquest motiu la nostra associació va
presentar el passat 23 de febrer una
denúncia al jutjat de Manacor, indret
judicial al qual pertany el municipi de
Porreres.

Som víctimes d’una de les
més greus violacions contra

els drets humans: les
desaparicions forçades, un
delicte imprescriptible

En tot cas i per tancar el procés de
l'exhumació de la fossa de Porreres
manca encara una segona fase i la
tasca d'identificació de les víctimes.
L'analítica dels ADN està pendent al
laboratori, quan tot això estigui fet
podrem gaudir d'una memòria final,
lliurar les restes exhumades de les
víctimes a les seves famílies i
concloure el procés. Memòria de
Mallorca està vigilant i treballant
activament per assolir el més aviat
possible la total execució, demandant i



esperant també la implicació de la
Justícia.

És un desig de MdM visibilitzar i
recuperar un espai simbòlic i físic
dins del nostre imaginari col•lectiu.
Un imaginari de llibertats, de dignitat
de la vida política, civil i social igual al
que van defensar els nostres
desapareguts. MdM no es limita a
reclamar el record o a recuperar
restes de víctimes a fosses sinó que
treballa en la mateixa línia de

recuperació dels valors i actius que
van proclamar els familiars i amics
desapareguts, no es limita sols a
demandar el deure a la Memòria que
tenim tots i totes sinó i també els
nostres Drets. En primer lloc els drets
de les víctimes que han patit greus
violacions contra els DDHH i els de
les seves famílies i en segon el dret de
tots i totes, com a societat, a la
recuperació de la història robada
durant la dictadura i silenciada durant
la democràcia del nostre poble.

Sota el lema "veritat, justícia i
reparació" MdM es coordina amb
altres associacions i agrupacions de
l'estat espanyol, i també de la resta del
món dins d'un ampli moviment
col•lectiu d'activisme social, polític i
cultural. Aquesta tasca necessària,
sovint s'ha fet en solitari davant el poc
interès cap aquesta part de la nostra
història política i cultural més recent
mostrat tant per alguns grups polítics
en el govern, com per acadèmics
prestigiosos que durant anys han
orientat recerques sobre d'altres
temes i passat de llarg i desestimat
recollir testimonis i documents sobre
els darrers 80 anys de la història de les
Illes o que s'han dedicat a la recerca
d'aquests fets dins el seu àmbit
acadèmic tancat, sense presència en el
reclam del dret que tenen les víctimes
i el deure que té la societat a la
memòria. Tot això, junt amb
l'amnèsia institucional ha provocat un
buit dins de la nostra historiografia
recent. Un buit que només han
aconseguit omplir les entitats
memorialistes sorgides dels
moviments civils, des de la base social
conformada per activistes, familiars,
amics, periodistes, historiadors locals,
arxivistes, escriptors, arqueòlegs, o



persones sensibles cap a la terrible
repressió franquista que no va voler
ser estudiada i reparada durant els
anys de la transició a la mort del
dictador.

La tasca comuna dels membres de
MdM ha estat la recerca des de la base
dels documents i causes que ens
podien informar sobre l'abast de la
repressió, ja sigui a partir dels
testimonis del passat, o a partir de la
recerca en els herètics arxius de les
institucions.

La recuperació de la història
robada del nostre poble
durant la dictadura i
silenciada durant la

democràcia

Una passa important i fonamental
va estar el projecte "Totes les Causes"
que ha facilitat l'accés a familiars i
amics a les causes judicials dels anys
1936-39 en què es van dur a terme la
majoria d'assassinats i detencions. Es
van fotografiar i digitalitzar els
documents del Jutjat Togat Militar de
les Balears. Poc més tard es va dur a
terme la catalogació dels documents i
la seva informatització per posar-los a
l'abast de les famílies i els investiga-
dors.

A partir d'aquí es van fotografiar i
processar un total de 294.332
documents, corresponents a 2.761
causes judicials amb 4.653 noms
d'homes i dones encausats pel
franquisme a les illes. Els familiars
que ho han demanat han tingut accés
a aquesta documentació en format cd,
o a través de registres informàtics,
essent ateses més de 400 sol•licituds.

Val a dir que aquesta tasca es porta a
terme majoritàriament des del
voluntariat de molts dels membres de
MdM.

Una segona fita ha estat l'elaboració
del Mapa de Fosses de Mallorca. Ha
estat aquesta una tasca col•lectiva i
feta a partir dels estudis locals i dels
testimonis dels familiars i veïnats de
cada contrada. A partir del 2010, la
"Fundació Balear de la Memòria
Democràtica del Govern de les Illes
Balears" (avui clausurada després del
període del PP en el Govern) es va
posar en contacte amb MdM per
elaborar el Mapa de Fosses a partir
d'un conveni entre ambdues
associacions. Es va fer una feina
important des de MdM amb 17
investigadors i investigadores entre els
que es comptaven: historiadors,
antropòlegs, arqueòlegs, escriptors,
periodistes, familiars, arxivers,
documentalistes i activistes socials.
S'han pogut comptabilitzar fins el
moment uns xifra esfereïdora de
fosses : 47, distribuïdes en 35
cementiris, una en una carretera, 3 en
platges concorregudes per turistes, 9
al camp, 3 en penya-segats, 4 en pous i
2 fogueres on van ser cremades
desenes de persones. Sembla que fins
al moment tenim 1.162 víctimes
identificades, 1.156 sense identificar,
dels que aproximadament uns 1.000
eren milicians antifeixistes, 9 fosses de
les quals es desconeix el nombre de
persones enterrades i 14 víctimes
mallorquines en els caps d'extermini
nazis. Falta encara localitzar més d'un
miler de persones de les quals sabem
de la seva existència però no el lloc on
foren assassinades i fetes desaparèixer.



L'Ateneu de Pollença.
Espai autogestionat en territori rendista

Guillem Barceló
El passat mes de desembre del 2016,
l'Ateneu de Pollença complia un any
de vida. Ho feia amb l'alegria d'haver
aconseguit el principal objectiu
proposat -obrir i mantenir l'espai-,
però conscients a la vegada que els
reptes que se'ns plantegen són de bon
tros molt més complicats que el
simple fet d'haver mantingut l'espai
obert durant el primer any amb un
ritme d'activitat prou elevat.

L'Ateneu de Pollença nasqué de
l'empenta d'un grapat de persones
(alguns militants i d'altres no) amb
unes necessitats i objectius comuns:
sortir del nostre cercle organitzatiu
per anar una mica més enllà i
possibilitar un espai de trobada, lliure,
que pogués donar cabuda a diferents
tipus de sensibilitats amb vocació
transformadora en el nostre poble.

En inici, trobar l'espai fou un
problema, ja que en un poble dominat
per l'especulació immobiliària i
rendista, els preus dels locals es troben
pels núvols. Descartant l'ocupació,
absolutament inviable en el nostre
context, trobàrem al final un lloc que
pensàrem que podíem assumir. I amb
la limitació que ofereix un local d'un
sol espai -suficientment gran, això sí-,
sense obertures i ubicat en un carrer
estret del centre de Pollença,
iniciàrem l'aventura a mitjans
desembre del 2015.

L'Ateneu de Pollença és un espai
autogestionat, que s'ha constituït com
a associació a efectes legals i que no
rep cap tipus de subvenció ni donació
de l'administració pública.
L'assemblea permanent és la que
decideix i gestiona l'espai -es reuneix
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una vegada al mes- i és oberta. A més,
es va crear la figura dels socis, amb
quota anual, per ajudar a mantenir
econòmicament l'espai i afavorir la
vinculació de la gent cap al projecte.
Els socis poden ser individuals i també
obrírem la possibilitat que
associacions o organitzacions ja
existents s'afegissin al projecte com a
sòcies. Com en la majoria d'espais
semblants, la nostra Barra
d'Autogestió Revolucionària (BAR) i
els dinars o festes puntuals, cobreixen
la resta de l'aportació econòmica.

Després de poc més d'un any de
funcionament, ja estam en condicions
de fer una mica de balanç de quins
han estat els nostres punts forts i
també les nostres debilitats.

Els punts forts es podrien resumir
en: haver aconseguit dinamitzar
l'espai de manera habitual, amb
nombroses activitats i esdeveniments;
haver passat el primer any sense
dificultats econòmiques; haver
propiciat amb l'obertura de l'espai
l'aparició d'un col·lectiu feminista
-Col·lectiu l'Aurora-, d'un espai de
criança -Espai Mima'm- i d'un grup
de consum; haver donat aixopluc a
altres organitzacions, com són
l'assemblea d'Alternativa per Pollença i
el Col·lectiu artísticocultural Cap de
Fibló. Quan obrírem l'espai volíem
que aquest fos un lloc de trobada
on confluïssin diferents lluites i
interessos i, a la vegada, un lloc de
partida des d'on es creassin
històries noves. En aquest sentit,
amb poc més d'un any de vida,
algunes d'aquestes esperances s'han
traduït en fets i això ens dóna forces
per seguir. Ja sigui per la manca
d'espai en el local, ja sigui per la

vocació de fer pedagogia de la
utilització de l'espai públic, l'Ateneu
ha sortit al carrer sovint, per apropiar-
se'l en el bon sentit de la paraula, en el
que han estat les activitats de més
gran format, com a forma
d'apropament al carrer i al poble.

L'Ateneu necessita que dins
el proper any gent nova i
gent jove es vagi fent seu

l'espai

Amb tot, no podem obviar les
debilitats que poden fer perillar el
projecte a mitjà o llarg termini: durant
aquest primer any, l'assemblea
permanent de l'Ateneu,
d'aproximadament 15 persones, no ha
experimentat un creixement, ans al
contrari, en certs moments sembla
que hagi perdut força i bateries per
seguir treballant. En aquest sentit, ens
hem mostrat incapaços, fins al
moment, d'atreure gent nova i,
sobretot, gent més jove al projecte. I
aquest és un dels reptes si volem
garantir continuïtat i relleu. L'Ateneu
necessita



que dins l'any que ve gent nova i gent
jove es vagi fent seu l'espai en el que és
més difícil, que és la gestió permanent
d'aquest. Pel que fa a les activitats que
anam programant, cal dir que no
parteixen d'uns objectius previs a
través dels quals planejam unes línies
bàsiques a satisfer, sinó que les
activitats van sortint, a poc a poc, a
vegades fins i tot precipitadament, així
com bonament les van proposant els
membres de l'assemblea permanent.
La relació amb els socis també s'ha
revelat com un punt feble. El que en
inici havia estat una gran fita
-aconseguir més de 80 socis i sòcies en
els primers sis mesos- en aquests
moments és un maldecap per als
membres de l'assemblea permanent,
ja que dins el segon any no estam
aconseguint ni de bon tros el mateix
nivell de renovacions. Tot i que
sempre hem mantingut els socis
informats tant de les activitats com de
les actes de les assemblees, no hi ha
hagut excessiu feedback i potser ha
faltat que el soci no activista veiés
algun avantatge en el fet de ser soci,
cosa que no ha passat en cap de les
activitats que hem programat.

Tots patim del mateix,
d'anar amb les forces justes,
amb la sensació que no
podem arribar a tot

En aquest any i mig hem mantengut
contacte amb l'Ateneu de Felanitx,
assistint alguns de nosaltres a la
trobada de Casals i Ateneus dels Països
Catalans que se celebrà a Felanitx, i
amb l'Ateneu Lo Tort de Manacor,
amb qui organitzàrem un cicle de
cinema kurd i on hem anat en
diverses ocasions a actes organitzats
per ells. Amb tot, s'ha de dir però, que
seguim funcionant de manera molt
aïllada uns dels altres, cadascú en el
seu micro món, molt a l'estil
mallorquí. És possible que tots patim
del mateix, d'anar amb les forces justes
sempre, amb la sensació que no
podem arribar a tot i que ens falten
mans. I tot i així, sense les nombroses
mans que han col·laborat des de la
militància, l'amistat i l'esperança
d'estar construint quelcom útil per al
poble, l'Ateneu de Pollença no hauria
estat possible i en totes elles confiam
per a poder fer d'aquest projecte una
realitat en el temps.

Festa de l'Ateneu, juliol 2016. Plaça Vella



Un any per repensar-ho tot
Miquel Rosselló

A l'Ateneu de Felanitx el tercer any de
vida ha estat el de la pausa necessària.
Una pausa per aturar-nos i mirar
enrere, destriar els encerts de les
errades i repensar-ho tot per tornar a
partir amb més fua que mai. Sempre
hem estat conscients que el nostre era
un projecte ambiciós i és per això que
el valoram tant, malgrat tot.

El repte més gran que
assumim com a Ateneu,

l'organització de la Trobada
de Casals i Ateneus dels

Països Catalans

El 2016 a l'Ateneu ja acumulàvem
dos anys d'activitat permanent, amb
l'organització d'actes de tot tipus de
forma periòdica que culminen el
maig amb el repte més gran que
assumim com a Ateneu, l'organització
de la Trobada de Casals i Ateneus dels
Països Catalans, que per primera
vegada se celebrava a Mallorca. I el
repte és majúscul: gestionar l'estada i
manutenció de més de 120 persones
vengudes de Catalunya i el País
Valencià, esser presents amb
documents propis a les taules de
debat de la Trobada i organitzar un

concert final amb caps de cartell en
l'àmbit nacional. El resultat, del qual
tanmateix n'estam satisfets, també
acabà generant un desgast, afegit a
l'acumulat, que feia necessària aquesta
aturada. Altres factors, com la
necessitat urgent de fer algunes
reformes imprescindibles al local que
gestionam o la necessitat de plantejar
alguns canvis pel que fa a
l'organització, ens feren decantar la
balança.

Durant els mesos d'estiu, l'Ateneu va
romandre sense activitat. Tanmateix,
una vegada passades les festes era el
moment de començar a debatre-ho i
repensar-ho tot. Es convocà una
assemblea oberta a finals de setembre
on es decidí, entre altres coses,
plantejar una organització interna
més atractiva estructurada en
comissions de tota casta, tot
mantenint el caràcter assembleari
d'aquestes. També s'optà per mantenir
el local tancat amb l'excepció dels dies
en què hi hagués organitzada qualque
activitat, mentre no es poguessin
abordar les reformes necessàries a
l'espai.



Amb el nou funcionament a la mà, i
amb la incorporació d'alguns
membres nous a l'Assemblea que
suplien algunes baixes, d'octubre a
març hem vist com prenien força
volada les comissions que
organitzaven les excursions i els
cinefòrums, per bé que destaca
sobretot l'organització del cicle sobre
la República, en col·laboració amb
altres entitats del poble com Felanitx
per la Igualtat i l'associació Amics dels
Closos. Les xerrades, conferències, el
cinema, les rutes, etc., tots els actes
han estat un autèntic èxit d'assistència

i hem posat el granet d'arena per
donar a conèixer la història de cultura
republicana del nostre poble.

Una vegada finalitzat el cicle hem
tornat a posar pausa, aquest pic per
engegar les reformes a l'espai que
creim convenients. En definitiva, ha
estat un any amb alts i baixos molt
importants en l'activitat que dúiem a
terme, però sempre amb la mirada
posada en el que hem aconseguit i en
tot el que està per fer. Sovint cal
aturar-se per reprendre el camí amb
més força. I tanmateix, no defallir.



CA SES MOPIS
Unes Mopis

No volem contar la història d’un
projecte ja acabat, sinó que us volem
parlar de Ca ses Mopis i mirarem de
descriure, de manera autocrítica, el
procés viscut i l’inici d’una nova etapa
a Ciutat per tal d'avançar juntes en
aquest camí.

Això era i no era, un grup de
persones que tenien inquietuds
respecte les transformacions de les
ciutats i l’aniquilament de les relacions
i cures veïnals, i aquestes varen
concretar-se amb l’ocupació d’un
espai social a Palma, que ha intentat
iniciar dos processos:

Per una banda, la resistència activa
davant l’avançament de la
gentrificació, que a Ciutat suposa
principalment turistificació. Per
aquest motiu s’escull un edifici en
mans d’una empresa hotelera
(Explotacions Turístiques de les Illes
S.L.) situat al Capitol, un barri on
encara hi ha una plaça i no només

terrasses, on es veuen veïns al carrer i
no només turistes.

Per altra banda, l’oposició a
l’aïllament de les persones. Així es
decideix que l’escolta i el suport mutu
veïnal siguin les bases del projecte. Per
això es posa molta atenció a no ser un
lloc més que genera serveis pel barri.
S'intenta crear un espai on col•laborar
entre totes, compartir les il•lusions de
cada una i organitzar-nos per canviar
el que ens pareix injust o se'ns imposa.

El projecte i les seves intencions han
anat creixent des del primer dia (3 de
juny). Hi havia moltes ganes
acumulades d’actuar i començava
l'estiu, que facilitava l'ús de la plaça i
les feines per a l'adaptació de l’edifici.
Des de l'alegria i l'entusiasme
comença a néixer una àmplia xarxa de
relacions entre persones que no es
coneixen però que comparteixen
inquietuds comuns.



Intentam formar-nos entre totes per
aconseguir generar un espai on no
reproduïm les nostres contradiccions
personals. Per exemple, es fan debats
profunds i estructurats sobre temes
com l'oci i les drogues, xarxes socials i
se’n plantegen altres sobre veganisme,
masclisme per tal d'arribar juntes a
acords sobre com relacionar-nos cap a
dins i cap a fora de l'espai. A la vegada,
es proposen i organitzen activitats
enfocades a desvincular-nos del
consum establert tals com sopars a la
fresca, diades de jocs, tallers on es
promou fer les coses tu mateixa,
excursions a la muntanya... També
d'altres centrades a informar-nos
sobre temes concrets com col•loquis
amb kurds, les Kellys o sobre la
gentrificació. Fins i tot hi havia el
moment per donar suport a altres
projectes de manera que es feren
dinars solidaris per les persones
refugiades a Okupas de Grècia, actes
per les feministes encausades o
Contrainfo. A més a més es
comencen a plantejar projectes a llarg
termini com un taller de bicicletes,

una oficina d'okupació i una xarxa de
reciclatge d’aliments. Finalment
s'habiliten espais físics permanents;
una biblioteca, un armari obert, una
cuina i es comença a formar un
gimnàs popular1.

Però, no tot són flors i violes. Les
ganes que es posaven per tal que més
gent del barri participés del projecte,
ens fan caure en els darrers mesos, en
plantejar les nostres activitats per tal
de ser atractius. Així es genera un
bucle de frustració, desil•lusió... I
paradoxalment, les activitats que
estaven pensades per atreure més
persones eren a les que menys gent
nova atreien. D'això aprenem que no
calen les presses quan es tracta de
processos tan complexos i a llarg
termini com aquest. Mentre que ens
n'adonàvem d'això i que ens
replantejàvem com avançar, hi ha un
fet que ens desbarata el projecte, el
desallotjament (11 d'octubre).

Inicialment aquest fet no lleva
forces, sinó que en dóna, la xarxa es fa

1. Per més informació sobre les activitats i els acords de Ca ses Mopis passa't per l'espai. Si no també
pots consultar la paginaweb www.casesmopis.noblogs.org



més forta i també s’incorporen noves
persones. Les assemblees es fan més
nombroses i heterogènies amb idees
però també amb molt renou
d’opinions-sense-compromís.
Percebem que en aquest moment no
estàvem preparades per gestionar
assemblees tan crítiques i decisòries
amb tantes persones anant i venint.
Costa identificar qui vol mantenir un
compromís més a llarg termini, i la
realitat és que després d'un parell de
llargues assemblees el nombre de
participants es va reduint. En aquest
moment desapareixen algunes
persones que fins aquest moment
estaven motivades a actuar (i ho fan
per raons que se’ns escapen a les
persones que ara ho escrivim).

Al cap d’un mes, el projecte torna a
tenir un espai físic (18 de novembre), i
es crea Ca ses Mopis - Banc Expropiat a

una antiga sucursal de BMN Sa
Nostra. Encara que es mantenen els
acords presos abans, el projecte
canvia, ja que el barri i el local on se
situa són molt diferents a l'anterior.
Tot i així, el projecte de Ca ses Mopis,
com hem decidit quan s'ha escollit el
nom2, no es vincula a una zona o lloc
concret. És així de resilient i en
qualsevol cas pot sorgir la força i
il•lusió necessària per generar llamps i
escletxes en el mig d'aquest panorama
de Ciutat, mentre hi hagi persones
que ho vulguem.

Per tant, concloem amb una crida a
la participació per continuar
motivades a seguir juntes amb la
gestió d’aquests projecte. Perquè a Ca
ses Mopis tothom és necessari, i ningú
vol ser imprescindible.

2. El nom de Ca ses Mopis es decideix a una assemblea a través d'un joc. S'escull aquesta entre altres
opcions perquè decidim identificar-nos amb unes criatures desconegudes que no saps quina
aparença tenen ni on les podràs trobar ja que estan per tot. Ens va agradar aquest fet, ja que no ens
lliga a cap espai o figures concretes.



Ateneu Lo Tort, un any de sinergies i
autogestió a Manacor

Marina Gamarra Vidal

Lo Tort, que va obrir les seves portes
el passat 12 de març del 2016 a la plaça
Joan March de Manacor, és un espai
de confluència que han impulsat dos
col·lectius del Municipi; Endavant
OSAN i el Col·lectiu Arrels.
Actualment, aquest espai
s'autogestiona mitjançant una
assemblea periòdica composta per
membres dels dos col·lectius implicats
i s'autofinança a través de sopars,
dinars, altres activitats i l'ajuda
econòmica de les persones que es van
fent sòcies. Per una altra banda, les
activitats que s'han realitzat durant
aquest primer any, no tan sols han
estat organitzades per la pròpia
assemblea o pels col·lectius que

participen de la gestió, sinó que també
hi han participat diversos col·lectius i
individualitats.

A tall d'exemple, ens agradaria
esmentar algunes de les activitats que
realitzàrem durant el 2016, en les que
s'han pogut tractar temàtiques ben
diverses. Per començar, podríem
destacar el primer acte que es va fer
després de l'obertura de l'espai, aquest
va ser el debat organitzat
conjuntament amb el col·lectiu
Terraferida sobre els megaparcs
fotovoltaics a fora vila. Concretament,
tractàrem el projecte de la coneguda
possessió de Santacirga, dins el nostre
municipi, que el mateix Consell de
Mallorca deia que tombaria al febrer
d'aquest mateix any. Al debat hi
participaren com a ponents:
l'ambientòleg Nofre Fullana, el
director d'energies i canvi climàtic del
govern Joan Groizard i Nando Sabaté,
membre de la cooperativa Som
Energia.

Per altra banda, també volem
destacar totes les activitats que
hem realitzat per tal de donar a
conèixer el que està succeint al
territori kurd. Val a dir, que ha
estat un dels temes que més
hem treballat fins ara. Per
començar, al maig tenguérem a
un membre del col·lectiu
madrileny Rojava Azadi que va
fer una aturada a Manacor durant



la seva gira de conferències per l'illa.
La seva visita ens ajudà a entendre
millor i a conèixer amb més
profunditat la realitat que es viu al
Kurdistan. Ja al juliol, tenguérem
l'ocasió d'assistir a la presentació del
llibre Els orígens de la civilització del
líder kurd Abdullah Öcalan. A més,
també comptàrem amb la presència
del traductor del llibre, Sivan Zerdesti,
membre del KNK (Congrés Nacional
del Kurdistan) que ens parlà sobre el
Confederalisme Democràtic. Així
mateix, des de l'Ateneu també
participàrem en el cicle de cinema
kurd que es va realitzar a diferents
municipis de Mallorca entre el 2 i el 17
de setembre i en el que Lo Tort acollí
algunes d'aquestes projeccions. A més
a més, durant el cicle, comptàrem
amb la presència d'alguns membres
de l'organització basco-kurda Newroz,
com per exemple, la de la refugiada
kurdo-iraniana Maryam Fathi o la de
l’internacionalista basc, que
recentment ens va deixar, Juan Sorín.
Finalment, també cal esmentar el
dinar solidari que realitzàrem al
novembre a l'espai Na Camel·la i que
estava emmarcat en una campanya
internacional promoguda per Radical
Routes, els diners recaptats anaren
destinats a la creació d'un forn
cooperatiu de dones a la ciutat kurda
de Kobane.

Un altre dels temes que més hem
tractat ha estat el de la lluita feminista i
antipatriarcal. En aquesta línia
podríem destacar la visita que ens va
fer l'artista feminista Maria Llopis.
Aquesta ens va presentar el seu darrer
treball, Maternidades subversivas,
juntament amb ella vàrem poder
debatre alguns dels exemples de
criança alternatius al model patriarcal,

heterosexual i capitalista que ens ve
donat per l'ordre establert. Seguint
amb la temàtica feminista, també
destacaríem la presentació del llibret
Dones i crisi, emmarcat dins la
campanya nacional que organitza
Endavant OSAN "Mai més explotades,
mai més silenciades", hi col·laborà
l'Assemblea Antipatriarcal de
Manacor. O la xerrada amb motiu de
l’u de maig “Construcció del
sindicalisme feminista al segle XXI”, a
càrrec de la sindicalista del SAT
(Sindicat Andalús de Treballadors) Ana
Martínez. Amés, aprofitant el marc de
la Diada de l'orgull LGTBI,
organitzàrem, conjuntament amb
l'Assemblea Antipatriarcal de
Manacor, unes jornades amb l'objectiu
de visibilitzar el col·lectiu LGTBI, la
seva lluita i la seva pròpia veu.
Remarcar en aquest sentit, que va ser
la primera vegada que a Manacor
s'organitzava un esdeveniment
d'aquest tipus.

Uns dels objectius que ens
hem marcat a curt i a mitjà
termini és el d'aconseguir
una major participació

veïnal

Altres activitats a ressaltar podrien
ser l'Octubre Llibertari que organitzà
el Col·lectiu Arrels. Unes jornades
relacionades amb la cultura
anarquista, on gaudirem, entre
d'altres, de la presència de la
historiadora Dolors Marín, la de
l'històric militant anarquista Miquel
Amorós o l'actuació de la companyia
de teatre popular "Títeres desde Abajo".
També destacaríem la visita del
sociòleg basc Jakue Pascual, que ens
presentà el seu darrer llibre



Movimiento de resistencia. Años 80 en
Euskal Herria. Contexto, crisis y punk. I
les jornades contraculturals
organitzades pel col·lectiu Sobrassada
de Peix o la visita de l'activista Sílvia
Suau i Riccardo Gatti, co-capità del
vaixell Astral, que ens parlaren de la
crisi de les refugiades.

Que l'ateneu sigui per
algunes persones un espai
de cures, reflexions, debats,
converses i, sobretot, de
respecte per les idees de
cada una de nosaltres

I ja per acabar i a mode de reflexió,
creim que hi ha una sèrie de fets
destacables durant l'any 2016. Un d'ells
ha estat la confluència
intergeneracional que s'ha produït a
l'espai, així com també la diversitat de
persones amb diferents inquietuds
que s'han anat acostant a l'Ateneu que,
a poc a poc, ha anat esdevenint en un
nou teixit social del barri. Prova d'això
ha estat la creació d'un grup de

consum agroecològic. D'altra banda,
creim que el nostre treball en matèria
veïnal és molt millorable. Per aquest
fet, uns dels objectius que ens hem
marcat a curt i a mitjà termini és el
d'aconseguir una major participació
veïnal en els projectes de l'Ateneu.
Pensam que, per assolir aquest
objectiu, és inqüestionable aconseguir
una major visibilització que, sense cap
tipus de dubte, impliqui tenir més
incidència en la vida social del barri.

Finalment, creim important ressaltar
que el que està fent que l'ateneu dugui
quasi un any obert són, per una banda,
les sinergies que han anat sorgint
entre persones amb diversitat d'idees
però amb molts d'objectius en comú i,
d'altra banda, que l'ateneu sigui per
algunes persones un espai de cures,
reflexions, debats, converses i,
sobretot, de respecte per les idees de
cada una de nosaltres.

Que visquin els espais
autogestionats!



Setmana de les Visibilitats lèsbiques
Una feminista en xarxa de Mallorca

Just ara fa un any que tengué lloc a
Palma per primer cop la Setmana de
les Visibilitats Lèsbiques, que es va
celebrar durant l'abril del 2016, tot al
voltant de la significativa data del dia
26, en què es reivindica el ser lesbiana
i la seva visibilització. Aquest article
s'escriu des d'aquella posició
intermèdia que ocup entre aquelles
persones que organitzaren i
gestionaren les jornades activament
des del principi i aquelles persones
que hi assistiren com a espectadores.
El meu posicionament es troba,
doncs, en les fronteres que separen els
dos tipus de persones anteriors. Escric

des de la participació activa en els
moviments i xarxes feministes de
Mallorca i, en concret, des de la
participació en les visibilitats, però no
des de la seva organització.

De l'organització de les activitats se
n'encarregaren, des de primera línia,
Ulls Sadolls, Los Oficios Terrestres i
Ben Amics, juntament amb la
col•laboració d'altres associacions i
col•lectives de Palma. Ajuntaren forces

i començaren a crear i desplegar la
xarxa feminista i LGTBI tant de
Mallorca com de la península per a
poder fer possible aquest projecte. En
un principi podia semblar arriscat
voler organitzar tota una setmana
d'esdeveniments diversos i activitats al
voltant de la visibilització lèsbica,
sobretot fer-ho a Palma, quan ni tan
sols el gran gruix de l'espectre LGTBI
és realment respectat, visibilitzat i
desmitificat. Però precisament
d'aquesta invisibilitat i de l'estrenyor
que produïa sentir a parlar d'espais de
lesbianes i per a lesbianes a Palma
sorgí el vídeo de les visibilitats amb el
lema: un lloc on trobar-nos. Un altre

aspecte important és el fet que es
decidís apostar per les visibilitats
lèsbiques, així, en plural, per què no hi
ha una manera de ser lesbiana, de
sentir-se lesbiana i volíem, i volem,
que es visibilitzin totes les formes les-
bianes.

Amb tot això, i després de molta
feina, dia 9 d'abril es feia el primer
acte a Los Oficios Terrestres. Era l'acte
de presentació, aquell que serviria,
alhora, per recaptar diners per aquesta
setmana d'activitats autogestionades,
així com per seguir teixint xarxa. Amb



la presentació del vídeo, una rifa, una
subhasta, menjar, beures i karaoke,
juntament amb la presentació del
documental "De Berta a Teo, historia
de un tránsito", es donava a conèixer la
Setmana de les Visibilitats i el seu
programa. Després d'aquest primer
acte, no fou fins dia 26 d'abril que
començaren tota la resta d'activitats.

El mateix dimecres 26, a Oficios
Terrestres es va fer una conferència
inaugural a càrrec de Laura Corcuera,
"La existencia lesbiana: mitos, tabués y
liberaciones", qui després va fer una
performance a l'exterior, al carrer,
amb molt d'impacte i vertaderament
xocant. Fou una bona alliberació de
l'armari ben necessària per començar
a punt la setmana de visibilitats.
Després d'això, Chava Guerra ens
recità alguna de la seva poesia
lesbiana.

Els següents dies es portaren a terme
tota una sèrie d'activitats i
esdeveniments que completaven
aquesta setmana de les visibilitats
lèsbiques. Es projectà el documental
"Lluitadores", de Maria Khan, a Dona
Sana, un documental que et feia
tornar enrere en el temps per veure
algunes de les construccions lesbianes
i de les lluites lesbianes des del passat
de qui encara habita la nostra societat
fins a l'actualitat i les seves
reivindicacions d'avui. També es va fer
un taller "Drag King & Queen.
Experimentando con la expresión
extrema del género", dirigit per Sara
Carro (de Fil a l'Agulla) a l'Espai Jove
Ciutat Antiga, un taller que de
maneres diverses et fa connectar i
desconnectar amb tu mateixa, o amb
parts de tu i amb els perquès de la teva
manera de mostrar-te. Finalment, la

setmana acabà amb una jornada d'un
dia completíssim que començava amb
un partit de futbol "balones fuera" en
una pista pública, continuava amb una
manifestació a la tarda i acabava amb
un tancament de setmana amb
concerts al casal Can Alonso i festa
nocturna al local The2.

Cal destacar la manifestació, la
primera que es feia a Mallorca
reivindicant la visibilització lesbiana.
Si bé l'assistència no va ser massiva, sí
que fou prou motivant l'energia que
s'hi movia, les sinergies que s'hi veien i
la diversitat lesbiana que s'hi mostrava.
Fou una manifestació festiva,
organitzada per lesbianes i per a
visibilitzar la realitat i la diversitat
lèsbica. Tot això, encapçalat pel lema:
"Orgulloses i visibles". Després,
acabàrem totes a la plaça del Casal
Can Alonso gaudint de música i
concerts de lesbianes i dones tant de
l'illa com de la península.

Totes aquestes activitats, més enllà
del contingut, serviren precisament
per a trobar i donar a conèixer
aquestes referents lesbianes, en
diferents àmbits, per anar teixint xarxa
i per visibilitzar les dones i lesbianes,
així com les diverses expressions.
Aquesta xarxa que aconseguiren
començar a crear i mobilitzar fa un
any, avui dia, amb la nova setmana de
visibilitats ja en marxa, segueix
creixent i donant els seus fruits. Ha
estat espectacular comprovar amb el
nou acte d'inauguració de la Setmana
de les Visibilitats 2017 com aquesta
xarxa realment sí que existeix i s'està
consolidant, mentre alhora va
creixent.



Urbanisme amb perspectiva de gènere:
l'experiència a Manacor

Anna de la Salud i Bel Duran
El passat 2016, l'Ajuntament de
Manacor va encetar els tràmits per
posar en marxa el Pla General
d'Ordenació Urbanística del poble.
Abans de res, caldria definir què és un
PGOU, ja que es tracta de quelcom
suficientment important perquè tota
la ciutadania n’estigui assabentada i
pugui dir la seva. El Pla General és un
document municipal que pretén
ordenar el territori a nivell urbanístic,
planificar qualsevol transformació del
sol urbà i, d’aquesta manera,
configurar un model de ciutat.

Manacor mai no ha tengut un
PGOU i es regeix per unes normes
subsidiàries de l'any 80. És, doncs, un
document que haurà de tenir una
vigència prou llarga de manera que ha
d'estar molt ben analitzat i pensat. No
volem oblidar tampoc que el PGOU és
l'instrument que més participació
ciutadana exigeix perquè serà amb el
qual decidirem cap on va la nostra
vida futura, per tant, en funció del
model de ciutat que es dissenyi,
aquesta pot ser o no igualitària i
inclusiva, valors essencials per a
nosaltres.

Conscients de la importància
d’aquest document, l'Assemblea
Antipatriarcal de Manacor i el
col•lectiu de Dones de Llevant vàrem
encarregar una auditoria urbana amb
perspectiva de gènere al Col•lectiu
Punt 6, un grup de dones
professionals de diverses àrees que es
dediquen a repensar les ciutats, els
barris i l'arquitectura urbana per tal
d'afavorir una vida sense
discriminacions de cap tipus. La
nostra intenció era fer un estudi que
tengués en compte les necessitats de
les dones de Manacor així com de

totes les persones que hi viuen per tal
d'assolir un model de ciutat més just i
equitatiu.

repensar les ciutats a través
de la perspectiva de gènere
implica tenir en compte

totes les persones

Durant aquest procés que vàrem
encetar al 2015 i que encara no ha
finalitzat, ens hem trobat moltes
vegades amb la necessitat d'explicar
què vol dir urbanisme amb



perspectiva de gènere, ja que és un
concepte que pot crear confusió. Per
això, abans d'explicar la nostra
experiència, volem aclarir-lo. Primer
de tot, cal dir que considerem que
l'urbanisme pot ser una eina per
transformar la realitat i reequilibrar la
ciutat, entenem que aquest
condiciona les nostres vides (per com
estan dissenyats els espais, per com
estan situats els diferents serveis al
territori, per quin tipus d'accessibilitat
tenen, etc.). Per tant, consideram que
el disseny del pobles i de les ciutats
(que és el que es marca al PGOU) no
és neutre sinó que correspon a uns
interessos, en aquest cas capitalistes i
patriarcals. Partint d'aquesta idea,
repensar les ciutats a través de la
perspectiva de gènere implica tenir en

compte a totes les persones, que els
espais estiguin adaptats a les diferents
necessitats i que no siguem nosaltres
les que ens haguem d'adaptar a les
condicions dels espais. A més,
l'urbanisme amb perspectiva de
gènere vol dir deixar de pensar des
d'una lògica merament productivista i
mercantilista i començar a pensar en
entorns que prioritzin les persones.
En definitiva, es tracta de xerrar de la
vida quotidiana – i de la vida
quotidiana les dones en tenim un
coneixement profund–.

Un cop tenim el concepte clar, el
primer que vàrem fer fou una taula
rodona al setembre del 2015, en què
convidàrem persones expertes en
urbanisme i coneixedores de la realitat

de Manacor per parlar del PGOU i
començar a obrir debat entorn a les
propostes hauria de recollir. Un mes
després, presentàrem una instància a
l'Ajuntament en la qual 14 entitats de
Manacor demanaven al consistori que
obrís un procés participatiu per poder
debatre el futur del PGOU, de la qual
lamentem no haver obtingut resposta.
Paral•lelament, vàrem iniciar el nostre
contacte amb el Col•lectiu Punt 6, a
elles els hi encarregàrem que fessin un
estudi de Manacor per tal de poder
presentar al•legacions al PGOU.
Aquest estudi ha constat de 5 fases i té

un cost total de 3.000 euros que hem
assumit els col•lectius feministes de
Manacor a través de l'autogestió. Elles
vengueren a Manacor durant una
setmana i en aquest temps ens
reunirem amb els màxims
responsables de l'Ajuntament i amb el
Consell educatiu.

La seva metodologia parteix de
l'observació de l'entorn, per això
organitzàrem un recorregut pel
municipi, en el qual van participar
persones de totes les edats i



característiques, també amb cotxets i
infants. En aquest punt es va fer
evident la degradació del centre de
Manacor, la manca d'il•luminació de
moltes zones, la falta d'espais de
relació o el pèssim servei de transport
públic, entre d'altres. Amb cotxe, les
expertes també visitaren les zones
costaneres, on tots els problemes
detectats a Manacor també hi són
presents i, fins i tot, s'incrementen.

La segona fase de l'estudi es basa en
la participació ciutadana directa. Per
això, organitzàrem 3 tallers amb una
trentena de dones manacorines. En
aquests tallers parlàrem d'urbanisme
amb perspectiva de gènere i entre
totes vàrem detectar les màximes
prioritats i necessitats que té Manacor
per poder fer propostes al PGOU. La
darrera part de l'estudi consistia en la
redacció d'un informe final amb totes
les propostes de millora per tal de
poder presentar al•legacions amb
fonament. Aquest va servir per
redactar l'Auditoria amb perspectiva
de gènere.

Després de molta feina de revisió de
les propostes, el passat setembre
vàrem presentar 67 al•legacions al
PGOU. Aquestes estan dividides en els
següents apartats: “entorn natural”,
“entorn construït i edificació”,
“demanda i ús del sol”, “equipaments
públics”, “espais públics”, “mobilitats” i
“aspectes socioeconòmics”. Per posar
algun exemple, dins “entorn natural”
una de les al•legacions fou la de dotar
les zones verdes d’ús públic amb
mobiliari, il•luminació, accés de
vianants i transport públic, etc.
perquè puguin ser utilitzades per a la
socialització i la cura d’infants,
persones amb diversitat funcional i
gent gran; o dins “espai públic” una
altra proposta fou que en el disseny
dels espais es tengués en compte els
elements que puguin causar percepció
d’inseguretat com els espais aïllats, la
falta d’il•luminació, racons amagats,
murs alts sense finestres o la falta de
visibilitat a l’espai o fer un estudi de
l’enllumenat públic amb perspectiva
de gènere per garantir la seguretat.



Totes aquestes al•legacions es van
presentar en una reunió als màxims
responsables de l'Ajuntament,
juntament amb l'Auditoria, qui es van
comprometre a estudiar les nostres
propostes per tal d'incloure-les al
PGOU.

hem aconseguit una
implicació popular i real
per part de moltes persones

del poble

Aquesta experiència ha estat un
procés d'aprenentatge molt
enriquidor per a totes, ja que és un
tema que desconeixíem gairebé per
complet. A més, hem aconseguit una
implicació popular i real per part de

moltes persones del poble, que ara
mateix són conscients del que
significa l'urbanisme i la perspectiva
de gènere. Tot i així, tenim una
sensació agredolça, ja que la resposta
de l'Ajuntament ha estat, de moment,
inexistent. Pel que sabem, tampoc no
s'ha tengut en compte l'Auditoria amb
perspectiva de gènere que els vàrem
presentar. Val a dir que encara no s'ha
donat resposta a cap al•legació tot i
que tenen un marge de dos anys per
fer-ho. En cas de no fer-ho, es tornaria
a iniciar el procés administratiu.
Esperam que la nostra feina no quedi
en paper banyat i que Manacor pugui
aprofitar l'experiència de les dones –
plasmada en aquestes al•legacions –
per fer un poble millor.



Sororitat a la festa
Membres de l'Assemblea Antipatriarcal

A qui de nosaltres, dones, no li han dit
mai de festa: Ei, guapa! Què fas aquí
tota sola? A qui no li ha tocat el cul un
desconegut? Qui no ha hagut de
repetir més d'una vegada NO?

A nosaltres sí. Per això, seguint el
model d'altres assemblees i col•lectius
d'arreu del territori, a l'Assemblea
Antipatriarcal de Palma vàrem decidir
abordar el tema del sexisme a les
festes populars i alternatives de la
nostra ciutat. Pensam que és una
qüestió imprescindible perquè
entenem que el sexisme és una de les
grans problemàtiques que
impedeixen que puguem conviure i
gaudir de la festa totes lliurement i la
nostra voluntat és contribuir en la
lluita antisexista i generar espais on
ens puguem relacionar de manera
segura, consentida, lliure i horitzontal.

Entenem que les agressions sexistes
són formes d'opressió patriarcal que
apareixen constantment en la nostra
quotidianitat i en els nostres espais i
les emparam en les inèrcies socials
com el "bon-rotllisme", el context
festiu, la beguda i la idea que el que
passa en aquests contextos forma part
de la vida privada de cadascú. Això
funciona com a legitimador de les

conductes de les persones agressores i,
per tant, no legitima els possibles
sentiments de malestar, protesta o
resposta de la persona agredida i
permet que aquestes formes de
violència quedin silenciades,
minimitzades i reproduïdes. Des
d'una perspectiva antipatriarcal,
aquest tipus d'accions no són
anècdotes aïllades sinó que responen i
formen part d'una violència estructu-
ral.

Així, vàrem decidir elaborar un
protocol antiagressions. La idea és
garantir un espai de seguretat i
confiança on, en el cas de produir-se
una agressió sexista, les persones
afectades se sentissin amb prou suport
i confiança per actuar per elles
mateixes. Pensam que és necessari
que la gent se senti autònoma,
recolzada, confiada i amb possibilitat
de posar límits, i nosaltres ens volem
formar per actuar i
corresponsabilitzar-nos, volem
aprendre a posar límits i entendre el
consentiment per així posar
consciència en aquest procés. Volem
donar una resposta col•lectiva i
pacífica a la problemàtica, que
serveixi perquè totes siguem
coneixedores d'aquesta realitat i ens
involucrem amb les afectades, que

finalment som totes.



El nostre primer objectiu era posar
en el punt de mira aquest problema
existent, i creim que això sí que s'està
aconseguint. Tot i això hem vist que és
necessari fer una millor difusió abans i
durant la festa per tal que tothom
sàpiga que el protocol estarà actiu i
com funcionamés concretament.

També pensam que és
imprescindible que les organitzacions
i col•lectius que organitzin les festes
s'hi impliquin activament per exercir
la corresponsabilitat vers el sexisme.
Hem de ser conscients que aquest és
un problema real i greu, i que
impedeix que totes puguem gaudir de
la festa d'una forma segura i
horitzontal. Les presses i la
inexperiència han fet que recaiguin en
nosaltres totes les responsabilitats i en
molts casos ens hem vist desbordades.
És necessari fer abans la

coorganització i
planificació del pla
d'actuació del protocol
amb les entitats que hi
participen. També
trobades de formació i
tallers sobre límits i
consentiment i sobre
com actuar en cas
d'agressió per a totes les
persones organitzadores
de les festes per tal de
transmetre les idees i
motius per elaborar
aquest protocol.

En un futur, i amb
l'objectiu de sensibilitzar
la gent amb la lluita
antisexista, ens agradaria
estendre aquests tallers
de caràcter empoderant
a les dones, lesbianes i

trans que participin de les festes:
autodefensa, tallers de reflexió sobre
les agressions sexistes, consentiment,
límits, etc.

El nostre objectiu final és que
aquesta lluita s'estengui a totes les
places i carrers de la ciutat. Hem de
dotar les festes de perspectiva
feminista a l'hora de programar per
fomentar la visibilització de gèneres i
sexualitats no hegemòniques.
Involucrar els diferents col•lectius i
entitats organitzadores perquè el
feminisme sigui un eix transversal a
totes les festes que s'organitzen durant
l'any. Volem que Palma sigui una
ciutat lliure d'opressions patriarcals.



Feministes Encausades:
Fins a vuit persones varen ser

detingudes en tres setmanes. Un fet
important a remarcar és que una de
les persones encausades no participà
de l'acció. Va ser judicialitzada
erròniament mitjançant un vídeo de
l'acció penjat a les xarxes, fet que va
posar damunt la taula el debat de l'ús
de fitxers policials.

El 2016 hem hagut de fer front a les
novetats del cas, la data de judici al
setembre amb la demanda de quatre
anys de presó. La feina pel grup de
suport es va tornar frenètica durant sis
mesos. Camisetes, actes, comunicats,
accions, difusió i moltes assemblees

per veure com plantejar l'estratègia de
defensa, judicial i socialment. Tot
enfocat a arribar al judici amb una
forta mobilització.

La primera tasca a realitzar va ser la
visibilització. Amb aquest objectiu es
començà una campanya per les xarxes
emmarcada en la mostra de suports
basada en fotografies amb el missatge
#AbsolucióFemis. Paral•lelament es
varen anar fent xerrades i es va
aconseguir fer arribar el cas més enllà
de Mallorca.

A mesura que s'apropà la data del
judici es va anar intensificant
l'activitat. El Bisbat va notar la pressió

contrainfo. cat
Actualització dels casos repressius

En les anteriors publicacions de l'anuari sempre havíem realitzat un seguiment
dels casos repressius i una actualització dels nous succeïts a l'any d'estudi. El que
llegireu té poc a veure amb aquesta idea i això es deu al fet que ha estat un any
poc repressiu, amb pocs casos nous i amb molt poca activitat antirepressiva al
respecte. Així, el que teniu a les vostres mans és una revisió d'uns casos concrets,
que han tengut una gran activitat antirepressiva. Es mereixen una menció
especial les persones no encausades i que han realitzat una gran mostra de
solidaritat activa.

Els casos que tractarem són les Feministes Encausades i
Okupem Fornalutx, casos que venen d'enfora. Seguim, forçats
pel sistema, fent front als atacs. La repressió ens segueix copejant
encara que enguany no haguem tengut grans casos repressius.



social contra la penalització d'una
acció simbòlica. Tant és així que
concertà una reunió amb les
encausades per arribar a un acord, que
fou impossible ja que la contrapartida
era declarar públicament que l'acció
havia sigut un error, posicionament
que valoraren com a inacceptable. La
setmana anterior va estar marcada per
un acte molt emotiu al teatre Mar i
Terra i una manifestació
multitudinària. Tota una mostra de
força.

Al judici, el representant legal de les
feministes encausades demanà
sentència absolutòria argumentant
que, d’una banda havia quedat provat
que una de les encausades no havia
participat en cap moment dels fets i,

per altra, que la resta havien acceptat
la participació en la protesta però que
aquesta constituïa un acte legítim
emparat en la llibertat d’expressió i
que no havia suposat cap lesió de la
llibertat de culte, doncs la missa, com
bé confimaren els testimonis, va
poder continuar després de l'acció.

La sentència, uns mesos després, va
ser interposada. 1 any de presó per
cadascuna de les encausades i
l'absolució per a la que es demostrà
que no hi havia participat. S'ha
interposat un recurs al Tribunal
Suprem, la posició continua sent la
d’exigir l’absolució de totes les
encausades. S’entén aquest recurs
com una forma de continuar amb la
campanya de suport.

La repressió mostra les urpes en
aquest cas. El 2015 les multes varen ser
sis, amb una detenció. Si juntam les
encausades també del 2016 les xifres
ascendeixen a setze multes
adminstratives, totes elles de 601,00
euros. Un total de dotze mil euros. A
més del procés administratiu es va
detenir una persona, acusada
d’altercat de l’ordre públic i
d’ocupació de la via pública.

Han estat anys de molta tensió, amb
un grup de suport ben definit però
amb dificultats organitzatives.
Segurament el fet que no hi hagi
col•lectius animalistes establerts a les
illes no ha ajudat en el procés intern
per a fer front a aquest cas repressiu.
Per altra banda sí que s'ha fet xarxa
amb diferents col•lectius com
“Cocinillas en acción”. Ara s'han de fer
front a les multes.

Okupem Fornalutx:
El 2015 i el 2016 es realitzaren

accions al poble de Fornalutx per
denunciar el sofriment al qual es
força el bou. Les activistes es
personaren al correbou amb la
intenció d'estar el màxim temps
possible per així anul•lar tot l'acte
mitjançant resistència passiva.



Crònica d'un part tardà:
la lluita contra el turisme

Àngel Bolquers
El 2014 naixia el monogràfic de crítica
integral al turisme Tot Inclòs. Danys i
conseqüències del turisme a les nostres illes.
Aquest sorgia amb els següents
objectius: 1) rompre el consens social
d'acceptació entorn la indústria
turística, 2) crear un argumentari
propi de denúncia dels perjudicis del
turisme i 3) incorporar aquesta crítica
en els discursos i accions dels
moviments socials. Dos monogràfics
més, desenes de presentacions i
milers d'exemplars repartits després,
podem dir que s'han assolit les fites
marcades.

No obstant això, si ha succeït això
no ha estat, exclusivament, gràcies al
Tot Inclòs, mal que ens pesi i sense
desmerèixer la feina feta. La
conjuntura internacional de
defalliment d'altres mercats turístics
(Tunísia, Egipte, Turquia), el boom del
lloguer turístic, l'entrada en vigor de
l'impost turístic, l'emergència de
Palma com a city break o l'extensió de
les problemàtiques derivades del
turisme a àmplies capes de la població
han suposat tant l'agudització de les
nocivitats turístiques com la
generalització del debat sobre aques-
tes.

A banda d'això, al llarg del 2016
també hi ha hagut altres factors que
han contribuït a situar el turisme i els
seus efectes (negatius) ben a dalt en la
llista de preocupacions i prioritats
tant dels moviments socials com de la
població illenca en general. Com
veurem, tot plegat ens fa poder

afirmar sense reserves que en el
darrer any si una paraula ha estat
present dia sí dia també en l'actualitat
mallorquina aquesta ha estat turisme.

Abans de res, cal fer incís en
l'amplitud de danys i conseqüències
del turisme per entendre la diversitat i
alhora transversalitat de les
oposicions mostrades. L'accés a
l'habitatge, l'escassesa de recursos, la
''inconvivència'' entre turistes i
residents, el renou, la contaminació
de cotxes de lloguer i creuers,
l'ocupació d'espai públic, la precarietat
laboral o la destrossa del territori en
tots els seus àmbits (fora-vila, platja,
muntanya, ciutat...) són fils d'una sola
xarxa que tensa i connecta diferents
conflictes.

Les pintades d'abril i les
jornades de setembre han
estat dos punts d'inflexió en
la lluita contra el turisme

Podríem situar un punt d'inflexió
dins aquesta naixent lluita en les
pintades anti-turístiques que l'abril
passat sacsejaren la pax turística en la
qual vivíem. La visibilització del
conflicte en un dels principals
escenaris turístics, el centre històric de
Ciutat, feia sortir a la palestra un debat
que fins aleshores semblava inexistent
o silenciat. La qüestió turística
començava a ser mainstream i de
llavors ençà els mitjans de
comunicació n'han començat a
parlar cada cop més.



Com una taca d'oli, la noció de
«massificació» s'ha anat estenent més
enllà de les fronteres dels moviments
socials combatius: població, mitjans
de comunicació, acadèmia i certes
institucions han incorporat el
concepte als seus discursos. Si bé la
majoria de visions se centren en
l'aspecte quantitatiu del turisme, sense
entrar a qüestionar-lo d'arrel, el
simple fet de considerar-ho com a
problemàtica és un avanç significatiu
respecte del silenci regnant durant
prop de 50 anys.

L'emergència de Terraferida com a
col•lectiu que destapa els atacs al
territori ha estat clau en la difusió i

desmuntatge amb
imatges i dades
d'una indústria

que

deixa Mallorca amb massa terra ferida,
malmenada, urbanitzada, encimentada,
segellada… La divulgació a través de les
xarxes socials dels impactes del
turisme en el territori ha suposat un
revulsiu respecte de les formes
clàssiques de protesta social.
Paral•lelament, la campanya
#SenseLimitsNoHiHaFutur amb
5000 persones i 135 col•lectius
firmants ha evidenciat la dimensió
aconseguida pels greuges del turisme.
Malgrat tot, encara està per veure si
aquesta mostra de rebuig social té o
tendrà una materialització real en
forma de mobilitzacions o accions
col•lectives més enllà del retuit o de
reunions amb les autoritats.

El que és evident és que el discurs
contra el monocultiu turístic s'ha
generalitzat entre la majoria de
col•lectius. Començant per alguns dels
col•lectius amb més anys de bagatge
com el GOB o les associacions i
federacions de veïnats. L'històric
col•lectiu ecologista ha centrat bona
part dels seus esforços a denunciar i

proposar solucions envers els
mals de l'activitat turística. No

sols entorn aquells que afecten el
territori sinó també la vida de les
que hi habitam. Fent una clara
vinculació entre els impactes
mediambientals, la indústria
turística i la qualitat de vida de les
persones. De forma anàloga, les
associacions i federacions de
veïnats, especialment de Ciutat,
un pic han vist com ja no es viu

del turisme sinó que aquest se
sofreix, han començat a moure's a
través d'al•legacions, comunicats i
recollides de firmes. La desmesura de
les terrasses, els carrers intransitables,
els abordatges dels creueristes, l'ascens



del preu del lloguer o la gentrificació
dels barris són nous fronts oberts en
l'agenda dels moviments veïnals.

Per sort, el consens ha
començat a esquerdar-se.

Això per una banda, ja que per l'altra
hi ha la dels col•lectius que ja naixen
contra alguns dels estralls turístics.
D'entrada s'ha de destacar Las Kellys,
associació de cambreres de pis, un
dels col•lectius on més es fa palesa la
precarietat laboral inherent al negoci
turístic. La doble condició
d'explotades, com a dones i com a
treballadores, ha aixecat una forta
solidaritat arreu, les intencions de la
qual no ha estat sempre del tot
honesta, havent-hi qui les intenta
cooptar i/o suplantar pels seus propis
interessos. Tanmateix, han esdevingut
el col•lectiu de lluita laboral de
referència i se'ls haurà de tenir ben en
compte en qualsevol plantejament de
resistència a la maquinària turística.
En segon lloc, l'espai social alliberat Ca
ses Mopis és un projecte que des del
primer moment es planteja com un
lloc des d'on combatre la turistització
de la ciutat. Per això, al principi
s'ocupa un edifici buit en mans d'una
empresa hotelera. Si bé ara el projecte
s'ha reubicat, la voluntat de generar
llaços de suport mutu que reverteixin
la deshumanització que implica viure
en una ciutat-escenari es manté.

Cap a finals d'any, consider,
hi ha un segon punt d'inflexió
en la lluita contra el turisme
després de les pintades. Les
jornades Ciutat és de qui
l'habita, no de qui la visita.
Jornades per respondre a la
turistització de Palma
organitzades pel col•lectiu

editorial Tot Inclòs el setembre del
2016. Unes jornades que comptaren
amb una gran assistència i que segons
les organitzadores foren ''clau per
encetar el debat sobre la massificació
turística que pateix la ciutat i
començar a dibuixar línies d’acció i
organització.'' Fou representatiu com
per primer cop veïnades de barris
afectats per la turistització estaven al
mateix espai exposant ''un consens
total en la diagnosi de les nocivitats
produïdes per la indústria turística.''
Les jornades culminaren amb dues
accions immediates: la concentració
per respondre a la Nit del Turisme i la
convocatòria d'una assemblea oberta
per a crear un espai de trobada entre
les diferents sensibilitats interessades a
defensar la ciutat davant el tsunami
turístic. D'aquesta reunió realitzada a
l'octubre sorgeix l'assemblea Ciutat per
a qui l'habita, el primer col•lectiu
format a Mallorca per donar
contestació social a la deriva turística
de Ciutat.

De llavors ençà el clima no ha fet
més que escalfar-se i cada cop són
més les que posen la diana dels
nostres problemes en la indústria
turística. En un moment en el qual la
resta de lluites i col•lectius semblen
adormits, la resistència anti-turística
s'aixeca per donar guerra. Per sort, el
consens ha començat a esquerdar-se.



El 2016 ha donat de sí lluites, experiències, projectes i col•lectius
nous de les que aquest anuari dona conta. No obstant, també ha
suposat també la fi d'un cicle de lluites arrelat en el 15M. Les
evidències més clares d'aquesta culminació les tenim en els diferents
projectes que han acabat enguany. Des de contrainfo.cat hem volgut
donar veu a aquests projectes per a fer palès que la seva tasca no ha
finalitzat. Quan un col•lectiu cessa la seva activitat deixa al seu camí
rastres d'experiència de les quals podem aprendre col•lectivament.
És per això que hem a través d'un qüestionari volem incitar als
projectes acabats, existents i per existir a l'auto-crítica, la memòria i
l'aprenentatge col•lectiu. En la lluita les errades i derrotes si es
reconeixen, s'analitzen i s'assimilen es tornen en petites victòries.
Ens hem de nodrir de tot plegat. Dins la micro-història dels
moviments socials mallorquins els següents col•lectius han tengut
un pes rellevant que trobam ha de ser reflectit.

Les cendres de lluites antigues seran espurnes de les noves.

Preguntes per a l'autocrítica



Ana Martínez

Quan vàrem iniciar el projecte
Ecoxarxa sabíem que era un projecte a
llarg termini i molt complex, però la
il•lusió de canviar el món i l’ambient
revolucionari del moviment 15M ens
animà a posar-nos en marxa.

Els objectius més importants que
ens vàrem plantejar foren la creació
d’una xarxa que promogués una
economia alternativa al capitalisme,
feta per i per a les persones, que
utilitzàs la moneda social com a mitjà
d’intercanvi; i la creació d’un espai
autogestionat i alternatiu que donàs
cabuda a persones, grups i col•lectius
afins a les nostres idees.

Durant tres anys i mig vàrem
treballar de valent per treure endavant
el projecte. Tot era nou, utilitzàvem
d’exemple les ecoxarxes catalanes,
però els debats i les discussions sobre
la millor manera de funcionar eren
intenses.

La primera errada va ser anomenar
el projecte inicial amb la paraula
“Ecoxarxa” quan realment érem un
sol col•lectiu. Les ecoxarxes catalanes
són un conjunt de projectes i

grups de persones que
inclou una estructura
organitzativa que no
vàrem arribar a crear.
Nosaltres érem un
col•lectiu -amb
moltes ganes
de regirar-ho
tot, això sí-
però només
un nucli local
autogestionat.

Com a grup promotor intentàrem
fer realitat una veritable ecoxarxa a
Mallorca, sense deixar de treballar per
omplir d'activitats el Local Patins
(Local Ecoxarxa com deia el cartell a la
porta), la qual cosa ja ens donava prou
feines a totes les integrants del
col•lectiu. Altres col•lectius donaven
suport a la idea però també es
trobaven ben enfeinats amb els seus
projectes més concrets: Transitant,
Espai d'Aprenentatge Nono, Nal Ses
Veles, la Coodinadora Llibertària, Això
és Vida, Contrainfo, Agrohoritzontal,
Es Jardí d'Epicur i d'altres. Per
promoure la moneda social
convocàrem assemblees que no varen
tenir molt d'èxit. Totes teníem moltes
feines i ningú es va responsabilitzar de
dinamitzar i fer seguiment dels
acords.

Un lloc alternatiu de
referència que calia visitar

Pel que respecta a l'espai
autogestionat com a punt de trobada i
de reflexió col•lectiva hem de
reconèixer que durant més de tres
anys va ser considerat com un lloc
alternatiu de referència que calia
visitar, on es realitzaven un gran
nombre d'activitats: xerrades,
cinefòrums, festes reivindicatives i
d’aniversaris de col•lectius,
intercanvis, menjadors/sopadors; on
es feia ioga, teatre, massatges, classes
de guitarra... i on es reunien
col•lectius com l'Assemblea
Antipatriarcal, la Cooperativa De
Consum Agrohoritzontal, la CUP,
Arran o Contrainfo.



Mantenir un local autogestionat
costa molt. Segons va passant el
temps, la gent es cansa i es fa difícil
cobrir les permanències i treure
diners pel lloguer, el llum, el telèfon i
demés despeses.

Per altra part, les emocions i els egos
juguen un paper molt important a les
relacions interpersonals i amb el
temps comencen a sorgir conflictes
entre les integrants del grup.
Conflictes que no vàrem saber
conciliar en el seu moment i, així, la
gent anava abandonant el col•lectiu
moltes vegades sense dir res.

Les emocions i els egos
juguen un paper molt
important a les relacions

interpersonals

Altres persones implicades en el
projecte des dels seus inicis seguiren
donant suport al projecte de manera
testimonial, acudint als
esdeveniments o a passar una estona
en bona companyia, sense participar
de les tasques de gestió i
manteniment, la qual cosa realment
no arreglava molt la situació
d’abandonament que es vivia al local.

A finals del 2015 vàrem patir una
inundació al local i una invasió de
cuques. Amb el diners que ens va
donar l'assegurança vàrem canviar la
distribució del primer pis adequant
una zona per a fumadors amb
l'objectiu de minvar les molèsties a les
veïnades i vàrem posar una cafetera
grossa i una aixeta per posar canyes de
cervesa. D'aquesta manera vàrem
poder evitar el consum de llaunes i,
per tant, afavorir l'estalvi d'envasos.

En vista
del declivi
del projecte,
que a poc a
poc s'anava
convertint en un
lloc on prendre cervesa
barata, un grup de quatre o cinc
persones varen proposar encarregar-
se de mantenir el local obert intentant
fer-lo funcionar com a ambigú (que és
una sort de cafè-bar-restaurant i punt
de trobada) amb la intenció de posar
un petit sou per compensar el temps
dedicat al local. Hem de dir que en els
set o vuit mesos que es posà en
practica aquesta proposta no hi va
haver diners per compensar els
esforços d'aquestes persones.

A la fi, veient que s'apropava l'estiu,
amb la baixada d'activitat que
comporta, i que el compte corrent del
banc estava sota mínims vàrem
decidir, no sense mal al cor, tancar el
local.

Però no tot està perdut,
actualment NAL Ses Veles
continua treballant la

moneda social i el rebost
col•lectiu.



Dels reptes i els objectius: els que s'han
assolit i els que han quedat pel camí

transitant

El 30 de novembre de 2013 transitant:
llibres i línies de fuga es va obrir com un
projecte disposat a l'experimentació.
Si bé és cert que hi havia uns
objectius prioritaris, tal com ja
indicava el verb transitar -i més en
gerundi- es tractava d'obrir un camí
que podia conduir cap a diferents
llocs i dibuixar distintes línies de fuga.
Uns mesos després del tancament, el
passat 31 de desembre de 2017,
contrainfo.cat ens convida a fer balanç.

El primer objectiu del projecte, clar i
concret, era muntar una llibreria de
referència en assaig polític i crítica
social. Consideram que es va assolir
prou: estam orgulloses del catàleg de
llibres que vàrem arribar a tenir, ens
sentíem identificades en gran part
dels títols que omplien les
prestatgeries i vàrem aconseguir que
molts textos crítics es moguessin per
Mallorca. En això dels llibres preferim
no pensar-hi molt perquè llavors els
trobam a faltar.

Un altre objectiu principal era
dotar-nos d'un lloc de trobada dels
moviments socials antiautoritaris des
d'on crear pensament crític amb
activitats d'aprenentatge col·lectiu.
Segons el cicle polític es necessiten
posicions d'atac des d'on prendre la
iniciativa o llocs a la rereguarda, on
preparar-se per a moments de
confrontació. Després de l'ocupació
de la Plaça d'Islàndia al 15M i la feina
que vàrem fer en la Universitat lliure de

Mallorca veiem transitant com una
posició de retirada a un espai segur on
fer-nos fortes. Consideram que aquest
objectiu es va assolir amb escreix.
Mesos després del tancament, se'ns
dibuixa un somriure de satisfacció
quan recordam el que es va generar al
voltant de transitant; un continu
entrar i sortir de companyes amb
ganes de fer feina: presentacions de
llibres, grups de lectura, cicles
d'autoformació, jornades temàtiques,
sopadors solidaris, activitats de de-
núncia...

Anar creant un espai
d'economia social que
pogués ser l'inici d'una

xarxa més gran

Un objectiu important que des d'un
principi no sabíem si seria factible era
anar creant un espai d'economia
social que pogués ser l'inici d'una
xarxa més gran. Teníem la idea de
generar algun lloc de treball autònom
(àmbit personal o familiar) dins un
marc associatiu (àmbit de barri). El
referent era La ciutat invisible. Es tracta
d'una cooperativa de Barcelona que,
després de molts d'anys i juntament
amb altres projectes del barri, ha
aconseguit generar un fort teixit
associatiu al barri de Sants. Ens hauria
agradat ser l'espurna que fes sorgir a
sa Gerreria algunes cooperatives de
treball on trobar alimentació, oci i
cultura, serveis financers o



assegurances, petits comerços... Ben al
contrari, la gentrificació i turistització
han fet evolucionar el barri just en el
sentit oposat. Un drama, vaja!
En l'àmbit personal l'objectiu ha

estat també inassolible i és un dels
motius principals del tancament de
transitant. Després de quatre anys de
fer feina pràcticament a temps
complet en el projecte sense cap
remuneració econòmica va arribar a
un punt d'inflexió. Si no es treien un
mínim de doblers per pagar un salari
digne per la tasca de llibreria, no es
podien seguir dedicant tantes hores ja
que s'hauria de cercar feina
remunerada en algun altre lloc.
Òbviament hi havia altres maneres de
reestructurar el projecte però d'això
en parlaremmés endavant.

El
que no era
un objectiu
inicial era arribar a
tenir un grup de
companyes i amigues,
una segona família amb
que compartiríem penes i
alegries, feina i moments
màgics. Sense tenir cap previsió al
respecte es va anar format al voltant
de transitant un nucli dur de gent
fantàstica que ha anat modelant el
projecte de manera fluïda, una mica
improvisada, fent-se'l seu. Sens dubte,
aquesta és una de les millors
experiències d'aquests anys.

Del gerundi, de l'evolució de
transitant: obstacles i cerca de
solucions; troballes i celebració.

L'evolució del projecte durant els
quatre anys va consolidar una
estructura en forma de ceba; amb un
nucli de dues persones amb la
màxima responsabilitat i capacitat de
decisió i múltiples capes
concèntriques amb un grau de
d'implicació i participació decreixents.
Aquest sistema d'organització tan poc
ortodox, creim que ha estat una de les
troballes del projecte. Un grup de
persones immenses ha anat
conformant-se segons les necessitats
de transitant a la vegada que transitant
ha anat redefinint-se segons les
possibilitats de la gent que hi havia en
cada moment. A la vegada, també ha
resultat una estructura inestable: quan
les dues persones del centre han
afluixat el projecte se n'ha ressentit
seriosament.



Pel que fa al contingut social i polític
de transitant creim que no ha fet més
que consolidar-se any darrere any.
Celebram que el projecte fos un
referent, especialment per l'entorn
anarquista però també per als
feminismes, l'esquerra
independentista, les lluites en defensa
del territori... i els moviments socials
en general.

El que no vàrem saber consolidar va
ser la base econòmica per a sustentar
el projecte per més que constantment
provàrem de fermillores.

- Des d'un principi comptàvem amb
aconseguir una base fidel de persones
sòcies que fessin una aportació
econòmica fixa per a pagar les
despeses bàsiques del local. vàrem fer
campanyes molt explícites per
explicar-ho i a la llarga va ser una gran
decepció la resposta feble de la gent
en aquest sentit. Si algú es sent al·ludit
o al·ludida pot aprofitar per fer
autocrítica amb nosaltres. Fa mal
veure que no hi ha problema per
pagar unes birres cada cap de setmana
i en canvi costa tant pagar una quota
periòdica per mantenir un espai que
molta gent sent i usa com a seu.

- La venda de llibres deixa un marge
de benefici molt petit. Si bé les vendes
varen augmentar progressivament al
llarg dels quatre anys, mai no varen
donar ni per pagar el lloguer. El darrer
any vàrem apostar per una
professionalització de la llibreria amb
la idea de fer un salt d'escala
significatiu: vàrem comprar un
programari específic de gestió; vàrem
muntar una web amb venda on line....
amb gran inversió de temps i doblers,
però a causa del tancament no s'han

vist els resultats. Per augmentar les
vendes, podríem haver apostat per
llibres més comercials però teníem
clar que no era el que volíem per tran-
sitant.

La idea d'un projecte
autònom a tots els nivells
estava clara des del

començament fins al final.

- El cafetó, on es podia prendre un te
amb un bocí de pastís o una cervesa
mai no va quallar com una alternativa
als bars. És una pena perquè hauria
estat una bona manera de consolidar
transitant com un punt de referència.
Potser no en vàrem saber prou de dur
una barra o el lloc no convidava a
quedar-s'hi o no vàrem fer prou
difusió...

- Altres línies de finançament com
disseny de camisetes pròpies, engegar
una editorial... mai no varen tenir prou
força; si bé volem destacar la
col·laboració amb Els Oblidats en
l'edició conjunta de Dissidències.

En qualsevol cas estam contentes
d'haver mantingut transitant sempre
com un espai autogestionat sense
plantejar en cap moment recórrer a
entitats externes com a possibles vies
de finançament. La idea d'un projecte
autònom a tots els nivells estava clara
des del començament fins al final.

Del final; els motius de tancar
transitant.

És molt difícil que una persona
dediqui una jornada completa a una
tasca sense cap remuneració econò-
mica



Tal com us dèiem més amunt el
darrer any la situació a transitant es
feia insostenible: és molt difícil que
una persona dediqui una jornada
completa a una tasca sense cap
remuneració econòmica. El salt
qualitatiu que havíem fet en
professionalitzar la llibreria requeria
molta feina. La idea d'un projecte
d'autoocupació on una persona
dedicàs una jornada completa i
obtingués un salari no resultava viable
per la manca d'ingressos. Això va
generar malestar i ansietat, que hem
patit en els propis cossos. Fent
autocrítica, segurament no havíem
estudiat prou la viabilitat de transitant
com a lloc de feina i el resultat ha estat
un esgotament brutal. Crèiem que
fent una bona feina els resultats
econòmics arribarien sols. La crua
realitat va demostrar que tot és molt
més complicat.

El salt qualitatiu que havíem
fet en professionalitzar la
llibreria requeria molta

feina

En qualsevol cas, teníem
l'alternativa: estructurar transitant com
un col·lectiu amb organització
assembleària que es distribuís tasques
i responsabilitats. En principi la gent
va respondre, hi havia ganes de posar-
se a fer feina de veres. El problema va
esclatar quan distintes persones varen
abocar a l'assemblea de transitant
conflictes molt greus que ja havien fet
mal en altres àmbits. Per una banda hi
havia temes de caire polític sobre
posicions feministes, actituds
autoritàries, violència masclista... Per
altra, es mesclaven qüestions
emocionals i d'amistat, de vincles
afectius i sentimentals que tan poc
sabem gestionar col·lectivament.

Tant se val; vàrem fer molta feina
per trobar solució al conflicte sense
cap resultat. Finalment vàrem veure
clar que no corresponia a transitant
resoldre un problema que no era seu,
que venia de fora. No tenia sentit
intentar continuar amb un grup desfet
abans de començar. transitant ha
funcionat quatre anys impulsat pel
desig, l'amor i la complicitat i no
l'entenem d'una altra manera!



Autòpsia d'un cicle (2011-2016)

''Els moviments tenen un cicle de vida, inevitablement arriben a un zenit i comencen a apagar-se lentament.

Si les nostres estratègies es basen en un creixement sense fi, ens predisposem a un fracàs inevitable. I si la

nostra moral està determinada per aquest tipus de discurs i narrativa, és encara més perillós. Acceptar

aquests declivis no és acceptar una mort del moviment, sinó saber que cal aprofitar-ho al màxim per poder

fortificar-nos pensant en relacions/accions que inspirin moviments futurs i alhora assenyalar que és el que un

altre hauria de fer per transcendir-ho''

Crimethinc. After the crest

Era l'any 2011 i l'esclat del 15M
marcava uns abans i un després en
l'esdevenir dels moviments socials. De
cop i volta hi havia ganes, possibilitats
i forces de fer coses que abans ni ens
podíem imaginar. Vàrem veure
engegar cooperatives, obrir casals i
llibreries, organitzar vagues i
manifestacions, crear assemblees,
col·lectius i coordinadores, consolidar
xarxes, teixir solidaritats, realitzar
accions i sabotatges, escridassar
polítics, bloquejar desnonaments,
recuperar memòria, alliberar espais...
Un nou cicle de lluites havia
començat.

Cinc anys més tard, per sort o per
desgràcia, aquest cicle de lluites ha
tocat el seu estrepitós final. Fent un
repàs dels dos darrers anys podem
veure com han anat desapareixent
col·lectius i espais, com les
mobilitzacions tornen a ser els rituals
de sempre fets pels de sempre, com
les lluites i projectes que abans
arreplegaven un ampli espectre de
gent ara es troben orfes i
desemparades i com en general el

número de gent implicada i les forces
disponibles han minvat. Ja no hi ha
vagues, ni marxes, ni accions
multitudinàries, ni assemblees de
barri... A les places ara sols hi acampen
les terrasses dels bars i restaurants. Als
suposats espais de trobada ens hi
tornam a trobar ben poques persones
i aïllades de la resta.

Algú dirà que aquest desinflament
respon al fet que s'ha acabat la «crisi»,
les retallades, les reformes neoliberals,
les lleis conservadores, el
bipartidisme, etc. Un raonament que
té molt poca anàlisi i molta
propaganda mediàtica. Basta fer una
lectura ràpida del nostre entorn per
comprovar que la situació no sols no
ha canviat, sinó que va a pitjor. La
llista de greuges és llarga i podríem
enumerar-los fins al col·lapse
civilitzatori.

Llavors, si tenim motius objectius
per a la lluita, què fa que la
«indignació» no rebroti com abans?
Quines lliçons podem extreure
després d'un lustre d'esforços

Trinxet



col·lectius? Com afrontam el
decreixement militant? Què ens
queda un cop passada la tempesta
activista? Quines rutes de navegació
tenim ara que les aigües van baixes?
Des de la humilitat i l'auto-crítica cal
plantar cara a aquestes qüestions.
Entenent, abans de res, que tot i
l'actual panorama desèrtic, el procés
de desmobilització es dóna en el si de
tot cicle de lluites. En aquest punt el
que convé ressaltar és com encarem la
davallada: si ens resignam i deixam
que la inèrcia dels descens ens porti
per on vol (el precipici) o si bé
aprofitam la calma per pensar en el
camí recorregut. Com dirien els At
Versaris: La vida són dos dies: cedir-la o
lluitar-la. Tu tries: t'arrossegues o somies.
Per a continuar somiant/lluitant ens
haurem de donar aquest temps de
reflexió, i aportar a la memòria
col·lectiva la tan necessària experiència
crítica on errors, encerts i
contradiccions guarden una
importància equivalent.

La vertadera derrota és no
aprendre de les derrotes

Per a considerar com afrontam la
difícil actualitat, primer haurem
d'analitzar què ha succeït per arribar
fins aquí. És a dir, plantejar quins són
els factors de la progressiva
desmobilització. Entenc, així mateix,
que cada una de les causes s'han de
veure des d'una perspectiva
transversal, complementària, històrica
i dinàmica, en tant que travessen un
ampli ventall de persones i projectes
relacionats entre si en un temps i
llegat determinats de formes i
intensitats molt diverses.

· Falta d'estratègia a llarg termini i el
problema dels objectius
recuperables. Bona part dels
moviments sorgits al voltant del 15M
s'activaren entorn de proclames
reformistes. Ja fos oposar-se a
desnonaments o a privatitzacions els
objectius no anaven més enllà de
derogar, canviar o introduir una llei.
Cas paradigmàtic és el de la vaga de
docents. Uns dels moviments més
massius de la història de les illes
quedà en un no res un pic derogat el
TIL. Pot ser guanyàrem auto-estima
però perdérem l'oportunitat
d'articular una educació alternativa.
Clar que cal tenir objectius assumibles
i a curt termini, però si aquests no van
acompanyats d'una perspectiva
transformadora, uns mètodes
rupturistes i en uns termes
d'apoderament de la societat, totes les
nostres aspiracions seran fàcilment
cooptades i administrades per l'Estat,
deixant a zero el combustible
revolucionari. Les reformes poden ser
fites però mai haurien de ser horitzó.

· La visió integral i interseccional.
Relacionat amb el punt anterior, la
immensa majoria de «lluites» del
moment s'han format donant-se les
esquenes les unes a les altres. De
manera més o manco conscient
predomina la ideologia NIMBY (not in
my backyard) i pocs moviments
contemplen la problemàtica en el seu
conjunt entenent els diversos fronts
com a indissociables a l'hora
d'entaular una oposició concreta. Per
exemple, si analitzam la problemàtica
de l'habitatge veurem que està
travessada per moltes qüestions més
complexes que l'impagament de la
hipoteca. L’especulació immobiliària,



la gentrificació, el lloguer turístic, els
baixos sous, les situacions d'exclusió per
violència masclista o discriminació
racial, la pobresa energètica... Moltes
d'aquestes circumstàncies tendeixen a
confluir més del que ens pensam.
Lamentablement, la tendència
dominant és la d’identificar les parts
sense el tot i la de posar traves a
potencials aliances entre afectades pels
mateixos conflictes que, de ben
segur, tenen necessitats co-
munes.

· Desconnexió,
desmemòria i
purisme. El
15M va
suposar la
politització
de molta
gent. Aquest
fet, a priori
positiu, ha
tingut també
una doble vessant
negativa. D'una
banda, les
nouvingudes al
pantanós terreny dels
moviments socials no s'han
preocupat gaire de conèixer la tradició
de lluita anterior. De l'altra, els
moviments històricament organitzats
(especialment llibertaris i independen-
ti1stes) no s'han esforçat en transmetre
el seu bagatge, sinó ha estat des de la
desconfiança i la superioritat moral. De
la mateixa manera, el mal costum
d'aquests darrers de no participar en
espais heterogenis ni depassar les files
de la pròpia organització ha fet que no
es generin espais inclusius on es topin
les inquietuds d'antigues i novelles
lluitadores. En conseqüència moltes

propostes radicals i madurades ni
han sortit a debat ni tampoc s'han vist
enriquides. Llevat de comptades
excepcions, tant la ignorància d'uns
com la supèrbia d'altres ha propiciat
una desconnexió espai-temporal que
no ha permès que la dialèctica dels
moviments socials superés
contradiccions i ajuntés generacions.
Parafrasejant un company:

·Institucionalització
i «nova política» 1.
El punt calent de
tot plegat i que
demanda de
més reflexió és
el relatiu a la

relació entre els moviments
socials i els partits polítics. Ja
sigui des de la crida a la

normalitat o des de
l'eufòria de prendre
el poder, els cants
de sirena de les
institucions són
una constant en

les lluites contemporànies.
En el cicle que ens ocupa, és

innegable que l'aparició de les
candidatures municipalistes o del
fenomen Podemos han jugat un paper
determinant en anestesiar la protesta.
Encara que es vulgui tenir un peu a
fora i un a dins, si s'ha buidat al carrer
ha estat entre d'altres coses gràcies a
omplir les urnes. Els «ajuntaments del
canvi» han quedat en un canvi de
seients i la «nova política» s’assembla
molt a la vella quan fa el llit al capital
o reprimeix la dissidència. L'aposta
institucional ha demostrat tenir
tantes o més limitacions que la lluita
de base amb la diferència que la



segona conserva allò inexpugnable:
l'autonomia. Les victòries,
anecdòtiques, que s'hagin pogut
aconseguir des dels despatxos, són a
costa d'apagar els focs al carrer. Pot ser
no ens férem la pregunta adequada:
volem ser el cavall de Troia o volem
cremarTroia?

· Si fos fàcil no li dirien lluita. Un
motiu gens menyspreable en tot
període d'agitació social és el
cansament. La frustració derivada de
no palpar resultats immediats, de
veure expectatives insatisfetes, de
caure en la rutina activista o de la
repressió que colpeja, és un sentiment
tan natural com predictible. Si a més a
més hi afegim la manca de costum i
cultura militant, el substrat de classe
mitjà conformista, l'efecte moda
passatgera del 15M i la profunda
mentalitat delegacionista ens pot fer
més fàcil d’entendre la ulterior
desbandada. Tot plegat fa pensar que
molt del compromís mostrat
destil·lava més egoisme i insatisfacció
personal que no pas esperit
comunitari i convicció política.

En qualsevol cas, aquestes causes
esgrimides necessitarien d'un article
exclusiu cada una per tal de ser justos.
No de bades aquesta és sols una
lectura. En cap cas es tracta d'un teoria
del tot, sols una contribució més amb
cap aspiració de ser definitiva. Per a
seguir enriquint el debat caldrà que
cada una de nosaltres facem el procés
de revisió, personal i col·lectiva, de

com ha estat el nostre pas per aquesta
sínia. Cada col·lectiu o individua
tendrà les seves pròpies causes i sols
els correspon a elles explicar-les. Des
d'aquí faig una crida a què aquestes
anàlisis surtin a la llum.

Què podem fer quan es calmen les
aigües? 2

No som els primers ni serem els
darrers que es vegin en la tessitura de
lluitar a contracorrent i amb la marea
baixa. Prendre consciència de la
situació, possiblement sigui la primera
passa seguida de la comprensió que,
contextos diferents impliquen lluites,
tàctiques i graus d'implicació
diferents. La necessitat d'enfocar la
lluita com una carrera de fons i no
com un esprint ens pot prevenir de
moltes baixes, cremades i
ensopegades. Això que es diu anem a
poc a poc, perquè anem lluny més que
una dita poètica és una estratègia
política.

Malgrat que no sigui primavera, hi
ha certs moviments que han aguantat
l'embat o que fins i tot agafen
embranzida. Els espais autogestionats,
els feminismes o la lluita contra les
nocivitats del turisme són bombones
d'oxigen dins un medi antagonista pel
demés força asmàtic. Haurem d'estar a
l'aguait.

Per nosaltres, per les que han lluitat,

lluiten i lluitaran. Sense l'auto-crítica

no hi ha revolució.

: Vot en negre, Una posició, Clau de volta. En clau de vot.

s After the crest





Vols un exemplar de l'Anuari?

Ens pots escriure a contrainfo@contrainfo. cat i te'l farem arribar
com puguem!
Aquesta publicació és autogestionada. Això vol dir que no s'ha
beneficiat de cap subvenció ni inclou publicitat. Per això,
l'aportació econòmica que demanem és per cobrir-ne les
despeses de la impressió i seguir autogestionant el nostre
projecte.

T'agradaria organitzar una presentació?

Per difondre el contingut de l'Anuari 2016 i poder explicar el
projecte de contrainfo.cat, anirem realitzant presentacions a
diferents indrets. Si et fa ganes que presentem la publicació al teu
poble o barri contacta amb nosaltres escrivint-nos a
contrainfo@contrainfo. cat

T'interessaria col·laborar amb contrainfo.cat?

Si t'interessa la comunicació i tens ganes de dedicar-hi temps,
contrainfo.cat és un bon projecte per aprofundir en les teves
motivacions. Hi ha diverses maneres de participar-hi: integrant-
se en el projecte o fent ús de la publicació oberta. Sempre fem
especial incidència en l'autogestió de la comunicació, tant si es
tracta de difondre articles, cròniques, opinions com
convocatòries, ja que entenem que ens hem de responsabilitzar
de comunicar allò que volem nosaltres mateixes, evitant caure en
la delegació.

Contacta amb nosaltres mitjançant l'adreça electrònica:
contrainfo@contrainfo. cat i ens posarem en contacte amb tu.






