
Carta pública de la Cooperativa Integral Catalana per les assemblees populars de 
pobles, barris i ciutats, sorgides i/o consolidades arrel del 15-M 

La mobilització social sense precedents que estem visquen des del 15-M ha aconseguit 
la creació de centenars d'assemblees populars a barris, pobles i ciutats. 

Ha estat impressionant viure com hem anat més enllà del que imaginàvem i fins i tot del 
que havíem arribat a desitjar. 

En el comunicat que vam fer abans del 15-M deiem: 

“donem suport i ens afegim a la manifestació convocada per DemocraciaRealYA, en la que participarem 
a partir de les 18:00h d'aquest diumenge 15. 

  

Estem convençuts/des que la transformació social no vindrà de dalt i que totxs nosaltres, si sabem 
recuperar el control de les nostres vides, tenim la clau del canvi que desitgem. 

  

Volem fer arribar el nostre agraïment a totes les persones que participaran en aquesta manifestació i 
aportar la nostra experiència, tant d'encerts com d'errors, per aquest dia i pels dies que vindran. 

La nostra/vostra intel.ligència col.lectiva ès una arma potent per a construir allò en què creiem i us 
animem a que us afegiu a l'acció col.lectiva, camí d' una nova societat. 

Estem fent ja el cami de viure sense capitalisme” 

  

Dos mesos després, ens volem comunicar amb les assemblees que omplen les places del 
nostre país: 

Som assemblearies, horizontals, descentralitzades, autònomes. 

Com moltes de vosaltres, no volem els bancs privats, ni creiem que la solució passi pel 
sistema polític institucional. Tenim clar que no ens representen i que volem treure el 
capitalisme de les nostres vides. 

  

La nostra vocació és la de construir una altra economia, una altra manera de viure, sense 
explotadores i explotades, sense dirigents i dirigits. I un altre habitatge, altres energies, 
altra educació, altra salut, altres maneres de conviure i de relacionar-nos... 

En el nostre cas, ja portem un temps de marxa i volem que després d'aquests anys de 
moltes idees i projectes, de molts aprenentatges, de moltes connexions i enxarxaments, 
el camí que portem d'encerts i errors, serveixi també per a totes vosaltres, com ho 
serveix per nosaltres. 



Els nostres recursos són els vostres, les nostres monedes socials són les vostres, els 
nostres espais col·lectivitzats són per que els useu, les nostres assemblees són les 
vostres. 

No és la nostra intenció ser una illa entre d'altres sino participar d'un procés obert per la 
transformació radical de la societat. 

Com a cooperativa integral Catalana, ens sentim partíceps d'aquest moviment 

com activistes hem estat a moltes de les acampades i estem en les vostres assemblees. 
Perquè nosaltres som vosaltres. 

Per això us proposem: 

• Que com assemblea popular del vostre poble o barri assumiu ser el nucli local 
del procés de les ecoxarxes i la cooperativa integral catalana, des de la total 
autonomia que caracteritza tant el vostre procés com el nostre. 

• Que creeu, si no la teniu ja, una comissió d'autogestió i alternatives locals (o 
similar) en la vostra assemblea 

• Que des d'aquesta comissió recolliu els contactes i les sinergies amb els 
projectes autogestionats ja existents al vostre territori. 

• Que us coordineu amb les altres comissions d'autogestió de la vostra regió i que 
juntes seguiu construint l'ecoxarxa del vostre territori i participeu del procés de 
la Cooperativa integral catalana. 

• Que us feu vostre, i milloreu i aprofiteu els espais, recursos, eines i 
coneixements que la cooperativa integral catalana facilita per construir 
alternatives al capitalisme basades en l'autogestió. 

  

Pensem que aquesta proposta pot ser compatible amb les diverses línies d'acció que 
s'estan realitzant i preparant des del moviment del 15-M 

Donat que a l'àgora hi caben moltes veus i moltes propostes, a l'àgora, les alternatives 
basades en el decreixement i l'autogestió hi han de tenir el seu espai. 

Com que la transformació de la societat comença per nosaltres mateixes, 

Comptem amb vosaltres, podeu comptar amb nosaltres.  Som 1 i la unió fa la força. 
Juntes ho podem tot! 

  

Cooperativa Integral Catalana 

http://cooperativa.ecoxarxes.cat 

Http://www.cooperativaintegral.cat 

  



 


