II TROBADA ATENEUS I CASALS DEL BARCELONÈS
LA TORNA
CASAL 3 LLIRIS
LA BARRAQUETA
1. CONSTRUCCIÓ NACIONAL. La xarxa com a eina per vertebrar els Països Catalans.
Espai: La Barraqueta
Moderadora: Manel Endavant
Els casals i ateneus som agents claus en la construcció i vertebració dels països catalans. Com a
espais físics, donem aixopluc per al creixement i coordinació de les organitzacions que lluiten per
a una transformació política, social i econòmica del nostre espai nacional des de la unitat popular.
En aquest sentit, som una branca més d’aquest moviment que persegueix la recuperació de
sobiranies dins l’espai dels països catalans en clau anticapitalista i feminista.
La xarxa d’ateneus i casals representa aquest espai de coordinació que ens ha de permetre
unificar esforços i engegar projectes comuns que potenciïn la construcció nacional. En la primera
trobada del barcelonès es van tractar tres eixos principals.
El primer eix entorn al paper que teníem com a dinamitzadors durant les diades nacionals,
remarcant la necessitat de coordinar i organitzar actes previs a les diades, la promoció de viatges
per a assistir a les diades que no es celebrin a la comarca, o el d’organitzar actes conjunts per
Sant Joan per a visualitzar la feina dels ateneus i casals.
El segon eix que vam tractar el paper de casals i ateneus com a eina de difusió de la construcció
nacional, en el que es va plantejar realitzar material genèric, per una banda posant en context la
situació nacional entorn a la llengua, la territorialitat i la cultura, i per altra banda entorn a la lluita
per la construcció nacional que porta a terme l’Esquerra Independentista.
Per últim, es va tractar un eix en relació a la història de lluita dels barris a través dels nostres
espais, dissenyant rutes històriques dels fets més significatius i el disseny d’una guia de les
diferents rutes per a poder distribuir entre espais.
Per a la trobada d’enguany, proposem revisar els aspectes treballats en la trobada anterior,
identificant les mancances i proposant possibles solucions, però també començant a treballar de
manera conjunta en la realització d’aquets projectes. En aquest sentit plantegem algunes
preguntes que poden ajudar en la resolució d’aquesta línia, com per exemple: Ens coneixem els
ateneus i casals del Barcelonès? Com millorem aquets contactes? Com creem un espai conjunt
de treball a nivell comarcal? Com materialitzem les reivindicacions nacionals des de la comarca?
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En definitiva, tractarem d’impulsar les línies de treball i les campanyes per a enfortir la lluita
nacional i defensar els Països Catalans des del Barcelonès.

2. AUTODEFENSA FEMINISTA. Construcció d’espais sense sexisme.
Espai: Casal 3 Lliris
Moderadora: Clara Pons
Reflexionarem entorn els diferents elements que configuren els nostres casals i ateneus. Des de
la configuració dels espais, la manera d'organitzar-nos, la programació i tipus d'activitat, etc. Per a
poder repensar-los (si cal) amb una mirada feminista. Compartirem experiències i recursos que
ens permetin caminar en la construcció d' espais inclusius i veritablement transformadors.

3. ECONOMIA SOCIAL. Una nova gestió social i solidària a la comarca
Espai: La Torna
Moderadora: Per confirmar
Al nostre país s’està desenvolupant un ric mosaic d’experiències i iniciatives d’economia solidària.
Parlem d’una realitat arrelada al territori, que es cou a foc lent, i que està oferint alternatives
pràctiques en molts sectors, com ara en el mercat energètic, les finances ètiques, la cultura i l’oci,
l’alimentació i les cures. En aquest context, els casals i ateneus dels països catalans tenen un
enorme potencial per estendre aquesta xarxa i continuar alimentant el que es coneix com a mercat
social. Actualment, molts d’aquests espais estan compromesos quotidianament amb el
cooperativisme i l’economia solidaria: oferint sortides laborals mitjançant cooperatives de treball,
acollint grups de consum, fomentant l’economia crítica i impulsant nous projectes als barris... Com
podem fer que aquesta xarxa creixi i es consolidi? Quines aliances cal articular perquè aquests
espais siguin realment transformadors? Amb quins projectes d’economia solidaria hem
d’intercooperar?

II TROBADA ATENEUS I CASALS DEL BARCELONÈS
LA TORNA
CASAL 3 LLIRIS
LA BARRAQUETA
4. UNITAT POPULAR. Vestim espais de contrapoder als barris
Espai: Casal 3 Lliris
Moderadora: Alba Sanjurjo i Mar Noguerols
Cada Vila, poble i barri del pla de Barcelona, ha vist créixer infinitat de lluites populars. Cada carrer,
cada plaça, cada espai han estat victòries pels moviments populars. I moltes d’aquestes lluites han
nascut, viscut i s’han reproduït en els nostres ateneus i casals. Moltes d’elles conegudes,
interrelacionades, vives... en definitiva, la creació de poder popular en primera persona. Ara, però,
ens cal mirar enrere i veure si les nostres lluites de veritat són tant conegudes com ens pensem.
Pensar si el que per nosaltres són realitats diàries, es converteixen en visions més difuminades en
altres llocs. Cal analitzar la situació, enumerar-la i posar-li rostre, perquè cada espai conegui,
reconegui i faci seva la lluita de altres zones.
Som i serem poder popular. Autogestionades i autoorganitzades. I sabem que això també
desperta enemics. Les forces de l’estat, amb la seva repressió;, l’ordenament municipal, i la seva
burocràcia de despatx; i el feixisme, i la seva violència. Hem de ser capaces de respondre a tots
ells de forma unitària. Perquè som força! Lluitar, crear, Poder popular!

5. XARXA MÉS FORTA. enfortim la comarca per enfortir el país
Espai: La Torna
Moderador: Jordi Sellarès
La xarxa d’Ateneus i Casals ha de ser la eina amb la que els diferents espais facin mes forts els
projectes comuns. Com a eina de dinamització, facilitadora de recursos tècnics i ponts entre
projectes, ha de constituir en si mateix un espai actiu que serveixi per enfortir la xarxa.
A la trobada de Sants, van sorgir idees i propostes entorn a diferents campanyes conjuntes que
es podien realitzar, així com projectes de creació de material conjunt i tríptics i calendaris de les
diferents activitats que es realitzen i que volem potenciar. Tant mateix, va sorgir la necessitat de
crear mapes i bases de dades per a poder fer un seguiment i una actualització dels diferents casals
i ateneus de la comarca.
Davant d’això, en aquesta taula es plantejarà un repàs de les propostes anteriors, veient la viabilitat
i les mancances que han tingut, valorant com recuperar-les. Per altra banda, es proposaran noves
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propostes de creació d’eines i materials comuns que ens ajudin a conèixer les necessitats que
tenim com a espais, col·laborar entre nosaltres per a complir aquets objectius i a teixir una xarxa
que ens ajudi a respondre com a força unitària.

6. LES JOVES I ELS ESPAIS
Espai: Casal 3 Lliris
Les joves som el futur i el present. Però vivim en una societat individualista, amb un oci molt
alienant i una cultura de la competitivitat. Està socialitzat no tenir consciència de pertinència a un
col•lectiu, ni de cures en vers cap mena d'entorn. El model d'oci que tenim les joves acostuma a
ser molt mercantilitzat, i cosificador, a part de sovint ser unilateralment etílic. Per això veiem que
allunya de la societat i dóna ales a les opressions, de gènere, per exemple, que són tan
destructives per a nosaltres. Això desemboca amb una dificultat enorme a l'hora de voler crear
espais col•lectius, xarxes de suport, i organització política en general.
Pel què fa a l'acció que es fa en els casals, sovint trobem que hi ha molta més participació en totes
aquelles activitats de caire més capitalista, o de pur consum (kafetes, festes...). En l'àmbit del
gènere, que travessa la societat, veiem que als casals sovint hi ha un repartiment de tasques poc
equitatiu, que ens fa falta treballar les cures envers nosaltres i entre nosaltres, i que es veu una
clara opressió en termes de treball invisibilitzat o visible, i per això ens arribem a qüestionar el com
ens relacionem. (còmic de repartiment de tasques de la neteja).
Tot i aquesta crítica, veiem imprescindible l'existència d'aquests espais juvenils. Els necessitem
perquè ens donen llibertat, i ens donen el poder per crear un discurs juvenil entorn de les nostres
necessitats, i a partir de les nostres necessitats. Crear xarxa és una feina molt més fàcil en espais
col•lectius com són els casals autogestionats. Aquests espais ens permeten crear consciència,
són un subjecte revolucionari de classe, de gènere, anticapitalista, a partir de la formació, la
convivència, l'okupació com a eina…
Ens trobem però, que ens falta un treball més profund, i que la consciència és un repte. Si el
present és lluita, el futur és nostre.

