
PROPOSTA DE CREACIÓ D’UNA FEDERACIÓ LLIBERTÀRIA DE 
MALLORCA.

(Grup d’Estudis Llibertaris Els Oblidats)

INTRODUCCIÓ

La creació d’una Federació Llibertària es contempla des del punt de vista de crear 
vincles entre els diferents col·lectius i individualitats llibertàries de Mallorca, sense 
crear una nova càrrega de treball als militants. Volem, senzillament, que ens sentim part 
d’un moviment ample i comú, el moviment llibertari. I que així se’ns reconegui des de 
l’exterior del moviment.

PROPOSTA

1- Crear una Federació Llibertària de Mallorca, composta per individualitats i col·lectius 
llibertaris, sense òrgans directius de cap tipus, senzillament un sentiment comú de 
pertinença a un mateix moviment.
Aquesta Federació funcionarà amb caràcter assembleari i serà la mateix la que decidirà 
cap a on anar. La Federació convocarà dues assemblees anuals per coordinar els actes i 
les accions conjuntes. La Federació no és i no serà una organització supra-colectius.

2- Crear un bloc o pàgina web oberta a tots els federats perquè hi posin les seves 
activitats.
La informació serà referida a les activitats que organitza cada col·lectiu i no per 
difondre activitats alienes. Al bloc figurarà el contacte dels col·lectius, els principis i les 
activitats. 

3- Crear una llista de correu i un correu de grup per passar-nos informació
A la llista de correu participarà cada col·lectiu amb el seu correu organitzatiu i les 
individualitats que ho considerin.

4- Organitzar trobades un cop a l’any amb un objectiu concret: organització de jornades 
llibertàries, fires del llibre anarquista, etc.
La Federació farà una TROBADA amb caràcter anual i cada col·lectiu aportarà una 
persona per a participar a la comissió organitzadora, també podran participar als actes i 
a la comissió tots aquells que ho considerin.

La TROBADA pot incloure
Fireta del Llibre Anarquista
Xerrades
Jornades,...

5- Per formar part de la Federació s’han d’acceptar els principis bàsics i comuns 
següents:

a) Lluitem i combatem per un ordre no imposat, contra els Estats en totes les seves 
formes, sense propietat privada ni estatal, és a dir sense cap mena d'autoritat.

b)  Els nostres principis són la Llibertat, igualtat econòmica i social, solidaritat i 
suport mutu. 

c) La nostra finalitat és aconseguir una societat basada en la llibertat, la igualtat i la 
solidaritat entre les persones. 

d) Pretenem un equilibri amb la natura.



e) Rebutgem el militarisme i la guerra.
f) Emprarem i promocionarem el funcionament assembleari, i el seu bon 

funcionament amb rotacions de càrrecs, etc.
g) No admetem persones que al nostre interior tenguin privilegis que els permetin 

acumular poder en respecte a la resta dels membres del grup: seria el cas 
d'alliberats sindicals.

h) No admetem aquells que participen de les institucions de l'Estat i es presenten a 
eleccions ja siguin polítiques o sindicals.

A la Federació les individualitats podran funcionar ??? com cal fer-ho


