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/ Coordinadora llibertària i autònoma de Mallorca

Amb aquest escrit es pretén exposar el que consideram uns mínims per a començar un procés de 
coordinació de les diverses lluites mallorquines, tant individuals com a col·lectives contra 
l’autoritat, la coerció i l’explotació, avui dia exercides majorment a través del vast aparell estatal 
d’adoctrinament, control i coerció així com pel seu principal aliat, el capital “públic” i privat.

Entenem per llibertàries aquelles pràctiques amb tàctiques i estratègies que es plantegin des del 
suport mutu, la solidaritat, l’autogestió i l’horitzontalitat, de manera antagonista enfront de l’estat i 
el capitalisme, caminant cap a una ruptura revolucionària amb ells. Per això consideram important 
que les seves decisions es debatin en assemblea i s’aprovin mitjançant el consens, sense cap coacció 
sobre les minories; amb la possibilitat de donar lloc, si cap, a un federalisme no burocràtic. Cal 
ressaltar que no consideram llibertàries les pràctiques fundades i possibilitades per les subvencions 
per part de qualsevol entitat estatal o privada, ja que resulten controlades i sotmeses de manera 
efectiva als interessos d’aquestes entitats.

Entenem per autonomia el procés mitjançant el qual un grup o col·lectiu, una coordinadora de 
grups o, en definitiva, una societat, es construeix a si mateixa, sabent el que fa, no donant res per 
suposat. Un procés autònom és aquell en que els individus esdevenen protagonistes de totes les 
decisions que els concerneixen, i en el qual no s’accepta res imposat socialment des de “fora”. 
L’objectiu del procés d’autonomia és el de generar discursos propis i pràctiques d’autogovern 
col·lectiu pròpies, assegurant que existeixin els mecanismes adequats per a que aquestes pràctiques i 
discursos puguin ser permanentment posats en dubte i revisats. És un procés de llibertat en gerundi, 
contra la heteronomia de l’estat, la democràcia capitalista, i qualsevol altre sistema polític tancat 
que amenaci l’autonomia abans descrita.

Considerem bàsic el desenvolupament d’un pensament crític i autocrític basat en la pràctica, que 
doni lloc a l’enfortiment d’un discurs radical, capaç de subvertir el pensament i la consciència 
creant alternatives d’acció directa contràries a la lògica de mobilització de l’esquerra, basada en el 
dirigisme i la estatolatria. Volem incloure també la molt necessària crítica a la ideologia dominant 
del desenvolupament i el progrés tecno-científic, implicant-nos en la defensa del territori contra 
l’explotació i destrucció de la naturalesa i els seus habitants. En definitiva, caminar cap a l’equitat 
entre les persones, l’autogestió i l'auto-organització de tots els aspectes de la vida.

La lluita per l’autonomia no ha cessat mai. Nosaltres volem esdevenir part d’aquesta lluita en els 
nostres dies, i consolidar espais d’autonomia creixent per al present i per a futur que ve. No ens 
conformem amb simplement sobreviure: volem alliberar la nostra vida quotidiana de tot 
autoritarisme, mercantilització i patriarcat, per aconseguir una vida digna de ser viscuda aquí i ara.

Tàctica i Estratègia / Principis i tàctiques:

- Organització mitjançant assemblees horitzontals i per consens.
- Consolidació d’una xarxa de solidaritat, suport mutu i antirrepresiva.
- Acció directa.
- Autogestió en tots els aspectes de la vida.
- Pensament crític i autocrític.
- Discurs radical, antagonista enfront de l’estat i al capitalisme.
- Pràctiques antimilitaristes i antipatriarcals.
- Lliure associació mitjançant estructures federals no burocràtiques.



Qui entra?:

Tant col·lectius com a individualitats que les seves pràctiques es basin en les tàctiques i estratègies 
abans esmentades.

Com funciona?:

i) Eines virtuals:
- Ús d’un blog amb fòrum; es podria aprofitar el que es va crear per la Trobada.
- Creació d’una llista de correu només per a l’organització amb la idea que posteriorment només 
s'utilitzi el fòrum.

ii) Eines presencials:
- Assemblees horitzontals i per consens cada 3 o 4 mesos.
- Quant a les convocatòries d'urgència (Agressions de l'Estat i el Capital: lleis d'urgència, 
criminalització o repressió a grups o individualitats de la coordinadora, insurreccions, guerres i 
vagues.), es realitzarien a través de la llista de correu o pel fòrum. Tot col·lectiu i/o individualitat té 
autonomia per convocar. 
- En el cas que hi hagi consens, les accions es podran fer en nom de la Coordinadora.
- En el cas que hi hagi un dissens, tot col·lectiu i/o individualitat té autonomia per coordinar-se amb 
aquells col·lectius i/o individualitats que així ho desitgin; deixant clar que en aquest cas, les accions 
no es podran fer en nom de la coordinadora.
- No funcionem per representació: cap col·lectiu pot fer força pel nombre de persones en el seu 
col·lectiu que té darrere. Veure decisions per consens
Si en un cas d'urgència s'ha de votar (com a eina última), els vots són per persona assistent més un 
vot per als col·lectius que tinguin una postura consensuada prèviament. Sobre què considerem casos 
d'urgència: veure punt anterior.

iii) Actitud dels grups:
- Els grups són responsables de portar el ritme de la coordinadora (preparar-se les reunions de la 
coordinadora, portant acords previs com a col·lectius) i si no existís postura com a grup enfront de 
les ponències, punts a debatre, etc... les integrants actuarien com a individualitats.
- S’agrairia als col·lectius integrants com a tàctica de coordinació proposar-se per exercir tasques 
que consensuï la coordinadora quan estigui dins de les seves possibilitats. Ex: Contrainformació, 
actes formatius, etc...

Finalitats i objectius:

Treballar sobre la base de les tàctiques i estratègies abans descrites.
- Subvertir el pensament i la consciència mitjançant accions directes i/o tangencials (Ex: teatre de 
guerrilla, detournement, etc)
- Teixir una xarxa de solidaritat, suport mutu i antirrepressiu.
- Proposar una alternativa a la lògica de mobilització de l’esquerra: dirigistes, autoritàries, 
avantguardistes, manipulació de masses, etc.
- Participació en els espais polítics oberts, i, si es dóna, denunciar l'avantguarda, manipulació, 
autoritarisme... sempre cuidant les formes i basant-nos en les nostres pràctiques.
- Evitar el caure en dogmatismes i ideologies.
- Lliure associació i autonomia de cara a formar una estructura autònoma i fractal no burocràtica.
- Reflexió i, si pot ser, una posterior praxis sobre quins passos concrets podem realitzar, aquí i ara, 
per caminar cap a una societat lliure.


