
Ponència coordinació  llibertària.
-Cultura Obrera-

Nom de la coordinadora.
El nom que més ens agrada és Coordinadora llibertària de Mallorca, encara que pensam que la 
qüestió del nom és un tema en el que no ens hem d'enrocar i ens afegirem a  a qualsevol proposta 
que estigui ben proposada i que agradi a tothom. 
Altres propostes que se'ns han ocorregut són les següents:
Coordinadora mallorquina contra l'Estat i el Capital.
Moviment llibertari de Mallorca
Coordinadora de les anarquistes, llibertàries i antiautoritàries de Mallorca

També ens pareixeria bé un nom de tipus més genèric (per exemple Talaiot Korkat) sempre que 
constés un aclariment del caràcter de la coordinadora.

Llibertaris, sí o no?
Després dels debats de la primera trobada a Cura, volem manifestar que entenem que aquesta no ha 
de ser una coordinació de masses que intenti aglutinar a tothom que es mogui a Mallorca, sinó als 
col·lectius, organitzacions i individualitats que entenguin que per aconseguir la llibertat cal 
sobrepassar o destruir l'Estat i el Capital.
Aquesta línia de treball -la llibertària- fa anys que està quedant de costat, essent marginada pels 
mitjans de comunicació d'una banda, i essent minoritzada des del propi moviment per un altra. A 
més, els col·lectius més antics del moviment es troben en una fase de poca renovació i creixement 
(els cal una reflexió) mentre surten molts altres projectes a vegades molt actius i més vinculats amb 
les iniciatives populars.
Les persones i organitzacions de l'àmbit llibertari necessitam treballar de valent des del recolzament 
mutu per poder construir una alternativa social des dels nostres propis consensos. Per coordinar-nos 
amb altres moviments, ja ho farem d'altres maneres.
Per tant aquesta ha de ser una coordinadora llibertària, en què la gent no hagi d'amagar la seva 
condició anarquista. D'altra banda, entenem que cap corrent dins del moviment llibertari ha de ser 
un referent per la  coordinadora. Hi caven totes les opcions i vies a seguir i sempre s'ha d'evitar el 
dogmatisme, respectant les diferents sensibilitats i formes de lluita. Per tant, no volem una 
coordinadora que aglutini una idea del concepte llibertari, sinó un punt de trobada de tots i totes les 
que ens deim o al manco ens sentim llibertaris, sense deixar a ningú de banda ni intentar tenir 
només una idea pròpia del que és o a de ser la lluita anarquista.

Els col·lectius que participen, s'han de definir com a llibertaris?
Aquesta ha de ser la coordinadora del moviment llibertari (i perdonin les molèsties però aquella 
definició que algú va dir a Cura de que el moviment llibertari és la CNT, la FAI , la FIJL, les Dones 
Lliure i els Ateneu Llibertaris era correcta el 1936,  però avui està desfasada per la realitat).
Tots els col·lectius que hi participin han d'estar d'acord en què una societat lliure només pot 
esdevenir amb la desaparició de l'Estat i del Capital, i que cal treballar activament per la destrucció 
de tots dos. A la trobada de Cura, Els Oblidats varen presentar una llista de principis en consonància 
amb el que ara diem i les companyes de la Universitat lliure varen fer més aportacions en la mateixa 
línia. D'aquests treball han de resultar uns principis i objectius, i és això el que han d'acceptar i 
assumir tots els grups que vulguin formar part d'aquesta coordinadora.
Si hi ha col·lectius com Cultura Obrera que es defineixen com a anarquistes, hi ha d'altres que pel 
motiu que sigui no s'han definit -s'ha de definir una cooperativa de consum, una casa okupada,  un 
grup esportiu, etc.?- però que els seus membres i la seva assemblea accepten aquests principis 
acordats. Pensam que aquests grups han de tenir cabuda en aquesta coordinadora. És més, en part, 
és per l'aparició  d'aquesta diversitat de grups plens de vitalitat que ens trobem a moltes iniciatives, 



que té sentit plantejar una coordinadora.
Per tant, som de l'opinió que per participar de la coordinadora no podem demanar el carnet a ningú, 
només podem demanar el compromís amb els principis consensuats entre tots.

Qui queda fora d'aquesta coordinadora.
Com ja vàrem proposar a la I trobada de Cura, quedaran fora d'aquesta coordinadora els grups i 
organitzacions que participen de les institucions de l'Estat: les que es presenten a les eleccions 
polítiques o sindicals  o aquelles que són sufragades per l'Estat a través de subvencions.
A la primera trobada de Cura aquest punt ja es va presentar i no va obrir gens de debat, pel que 
entenem que hi ha un consens tàcit.

Per què una coordinadora llibertària? Objectius.

Abans de concretar els objectius volem dir que la dinàmica de la coordinadora ha de ser compatible 
amb la feina dels grups que la componen i no ha de significar una càrrega i una paràlisi de l'activitat 
d'aquests.

Objectius a curt i mitjà termini:

• Crear una xarxa de comunicació d'actes i projectes que es duguin a terme a l'illa (no és 
l'objectiu únic comunicar convocatòries).

• Concebre una xarxa de recolzament als projectes que vagin creant una realitat paral·lela a la 
imposada

• Coordinació d'actes puntuals conjunts i Jornades Unitàries (Fira del llibre anarquista, 
Jornades Llibertàries, jornadesantidesenvolupament, jornades culturals, etc.)

• Convocatòria de jornades de lluita (Manifestacions, accions vàries)
• Creació de xarxes de solidaritat i recolzament mutu i d'una estructura antirepressiva. Creació 

d'una caixa de resistència antirepressiva i d'un servei jurídic.
• Edició de propaganda.
• Donar visibilitat al nostre moviment treballant amb els mitjans de comunicació existents. 

(Aquesta feina també correspon a cada grup que forma la coordinadora.)

Objectiu a llarg termini. 
Creació d'un moviment llibertari unit, que sigui tot un cos -amb la seva diversitat- i que pugui dur 
endavant empreses serioses de construcció social i econòmica a través del cooperativisme i inclús la 
col·lectivització, com també pugui plantar cara al poder a través de la lluita al carrer 
(manifestacions, okupacions, boicots, etc.)

Les individualitats i la coordinadora.

La coordinadora llibertària ha de ser conscient que Mallorca és més que Ciutat i que als pobles hi ha 
molta gent que no té oportunitats per organitzar-se. Pensam que la coordinadora ha d'animar a la 
gent a organitzar-se, però també en ella també han de tenir cabuda les persones que no ho han pogut 
fer encara. La coordinadora ha de ser l'espai que arreplegui tota aquesta gent i la vinculi al 
moviment.
Aquestes persones han de poder participar dels nostres debats, movilitzacions i activitats.
D'altra banda, les individualitats han de tenir en compte que no són els apoderats ni els portaveus de 
la coordinadora a la seva zona. Que si han de fer feina de cara al carrer s'han d'organitzar (i 
nosaltres pensam que és un error fer feina només de tipus intern).



Com es prenen els acords.

La única manera de prendre acords en aquesta coordinadora és el consens. Per poder funcionar 
d'aquesta manera cal que tothom entengui el procediment i que hi hagi un interès comú i bona 
voluntat. Per això, si hi ha algun grup que no vol treballar en aquesta línia, millor que es mantengui 
al marge.
Quan no hi ha consens, cada grup actuarà segons cregui convenient i també es podran formar 
aliances entre grups que comparteixin visions sobre un tema concret.
Si no hi ha consens, ningú podrà parlar en nom de la coordinadora. 
La coordinadora aprofitarà sempre la diversitat d'opinions i punts de vista diferents per enriquir els 
acords a prendre. La diversitat d'opinions és un bé que el moviment llibertari no pot deixar de 
banda. A partir de contrastar opinions, és prendran les decisions empíriques més adients. 
La diversitat s'entendrà com un  bé i no com a un conflicte.

Com es convoquen les reunions

La data de les assemblees de la coordinadora es fixarà en l'assemblea anterior , tant per assemblees 
ordinàries (cada dos mesos) com per assemblees extraordinàries. Els punts de la ordre del dia es 
podran proposar fins que l'assemblea comenci, però per practicitat és millor que els punts es 
proposin almanco en 15 dies d'antelació i amb una proposta-explicació-ponència per escrit. 
D'aquesta manera facilitam que els altres grups tenguin temps de preparar-los.
D'altra banda, es podran convocar reunions d'urgència en resposta a fets repressius en què cal 
agilitat. En aquest cas l'assemblea només tindrà un únic punt. 

Com es desenvolupa l'assemblea.

El primer punt sempre serà l'elecció de la taula, que constarà de 3 persones. La moderadora (la seva 
funció és dinamitzar l'assemblea, proposar consensos, fer síntesis, fer que s'aprofiti el temps, etc.), 
la secretària d'actes i una persona exclusivament encarregada de donar els torns de paraula.
El segon punt serà la lectura i aprovació de l'acta anterior.
El tercer serà el tancament de l'ordre del dia i llavors vindran la resta de punts.

Sobre el debat dels punts
Hi ha dos tipus de punts. Uns són els proposats sense cap ponència ni explicació prèvia (d'almanco 
15 dies). Per aquests punts, si algun grup (alerta, no individualitat) troba que no està preparat pel 
debat o la discussió, es pot proposar que es deixi per la propera assemblea i es pot demanar un 
desenvolupament de la proposta per escrit.
L'altre tipus de punts són els que s'han proposat amb una ponència-escrit amb més de 15 dies 
d'antelació. Aquests punts es debatran i s'acordaran si hi ha consens. En cas de no haver consens, es 
tancaran i es proposaran per l'ordre del dia de la següent assemblea amb la intenció de què tots els 
grups reprenguin internament aquest punt i cerquin solucions de consens. El punt es tornarà a 
discutir en la següent assemblea de la coordinadora per prendre una decisió basada en el consens 
(aquest pot ser que no hi ha consens).

On es celebraran les assemblees:

Donat que l'àmbit d'aquesta coordinadora és l'illa de Mallorca, les assemblees es celebraran de 
forma rotativa per les diferents localitats on tenen residència els grups que la formen. 

Coordinació a través d'internet
Trobam necessària la creació d'una comunicació permanent a través d'una llista de correu. Per no 
saturar al personal i per no fer-ne un ús excessiu i innecessari, s' elegirà un representant de cada 



grup per estar a la llista, el qual seria l'encarregat d'informar al seu respectiu col·lectiu de les 
comunicacions importants. Aquesta funció, ha de recaure en gent amb capacitat i que gaudesqui de 
la plena confiança del grup.

Portaveus de la coordinadora.

En els seus actes públics, la coordinadora tindrà uns portaveus. Aquests seran portaveus consensuats 
entre tots i totes.

Secretariat de la coordinadorda.

Cal un secretariat d'almanco 3 persones que s'encarregui de les mínimes tasques necessàries per al 
funcionament de la coordinadora (per exemple: recordatoris de les assemblees, etc) i de la resolució 
dels imprevistos que sorgeixin del seu funcionament.
 
Grups de treball.

La coordinadora pot crear grups de treball que ells mateixos decidiran cada quant es reuneixen i que 
informaran de la seva feina a la propera assemblea.

Llengua Catalana:

El català serà l'idioma que utilitzarà la coordinadora en la seva projecció cap a l'exterior: 
propaganda, comunicats, rodes de premsa...

Vegetarianisme:

En qualsevol acte que s'organitzi des de la coordinadora en què hagi d'haver menjar present, aquest 
serà vegetarià.
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