
PROPOSTA DE CREACIÓ D’UNA COORDINADORA LLIBERTÀRIA DE 
MALLORCA. 

(Grup d’Estudis Llibertaris Els Oblidats) 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Fent una mirada al moviment llibertari mallorquí d’aquests darrers anys, ens trobem 
amb un creixent nombre de col·lectius. Però, lluny de fer grans avanços, constatem que 
gairebé no tenim ni coordinació ni ens ajudem mútuament. I molt menys tenim una 
tàctica, estratègia i forma de fer comú. És a dir, no tenim consciència de moviment. 
 
Per tot això, pensem que és imprescindible una coordinació entre col·lectius i 
individualitats. I ho fem des de la creença que només coordinats i coneixedors de l’acció 
de tots els elements que conformem el moviment llibertari, podrem anar fent camí cap a 
l’anarquia. Tenint sempre present que l’autonomia de cadascú és un element bàsic i 
imprescindible, però també sabent que l’ajuda mútua ha de ser un fet. 
 
I es també imprescindible la creació d'estructures llibertàries alternatives al sistema, la 
transformació de la realitat, a partir de la divulgació de les nostres idees llibertàries i la 
lluita per a la revolució social global, a partir de la suma de petites lluites locals, que 
puguin anar creixent i estenent-se.  
 
PROPOSTA 
 
Crear una Coordinadora Llibertària de Mallorca, composta per individualitats i 
col·lectius autònoms, autogestionats, del moviment llibertari, per tal de coordinar les 
nostres accions, convocatòries i activitats que sorgeixen dels diferents sindicats, 
col·lectius, individualitats i grups d’afinitat de Mallorca, així com per coordinar una 
resposta articulada i conjunta davant els atacs que el capitalisme i l’estat cometen contra 
les persones. 
 
Així mateix és important fer-ho respectant el caràcter federal de la Coordinadora per tal 
de tenir la màxima autonomia per part dels grups i individualitats que la composen. 
 
ORGANITZACIÓ 
 
Proposem organitzar-nos de la manera següent: 
 
- Crear un punt de trobada virtual: Pàgina web més correu electrònic o llista de correu. 
La pàgina web ha de tenir la funció de ser el punt de trobada, coneixement i difusió tant 
de les pròpies idees com dels actes que realitzem en conjunt i els que es facin des dels 
diferents col·lectius. És important implicar el màxim nombre de gent (i del major 
nombre de col·lectius) en el manteniment i actualització d’aquesta eina.  
 
- Realitzar trobades periòdiques generals almenys un cop a l’any. 
 
- Impulsar propostes que sorgeixin i que vulguin fer-se en nom de la Coordinadora. Per 
això caldrà el consens dels membres i l’implicació dels col·lectius i individualitats. 
 
PRINCIPIS 



 
Per formar part de la Coordinadora s’han d’acceptar els principis bàsics i comuns 
següents: 
 
1- 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. 
 
2- Els nostres principis són la Llibertat, igualtat econòmica i social, solidaritat i suport 
mutu.  
 
3- La nostra finalitat és aconseguir una societat basada en la llibertat, la igualtat i la 
solidaritat entre les persones.  
 
4- Pretenem un equilibri amb la natura. 
 
5- Rebutgem el militarisme i la guerra. 
 
OBJECTIUS 
 
Aquesta Coordinadora tindrà com a objectius concrets: 
 
-Volem ser un punt de trobada i comunicació de persones llibertàries de Mallorca. 
 
-Donar suport a les iniciatives d'autogestió social que es puguin fer realitat a l’Illa. 
 
-Fer difusió de les nostres idees llibertàries per tal que siguin més visibles i esdevinguin 
una alternativa clara i real al sistema.  
 
-Estimular les iniciatives de mobilització social, per tal d'estendre la lluita i aconseguir 
la participació del màxim nombre de persones possible.  
 
-Recuperar la memòria històrica llibertària, per tal de construir noves alternatives en la 
realitat actual, tenint en compte la lluita del qui ens van precedir en el temps.  
 
-Coordinar els nostres esforços amb d'altres grups i col·lectius afins, amb qui puguem 
coincidir en campanyes i activitats conjuntes, per tal de tenir una major incidència en la 
realitat local.  
 
 
 


