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A) OBJECTIUS  

1. L'Espai Comunitari  Veïnal i Autogestionat de Can Batlló té com a
objectiu dinamitzar  la  reapropiació  col·lectiva dels  antics  espais
fabrils de Can Batlló, al barri barceloní de la Bordeta, a Sants. Així
com practicar  la  seva  autogestió comunitària en  tant  que  bens
comuns urbans, per tal d'obrir-los al barri i la ciutat, i posar-los al
servei  de  la  construcció  d'alternatives  al  model  capitalista,
heteropatriarcal i colonialista de ciutat.

2. La  recuperació  i  autogestió  de  Can  Batlló  ha  de  servir  per
desmercantilitzar  l'espai  públic  i  alliberar-lo  d'usos  especulatius,
restrictius  o  lucratius;  per  la  reapropiació  i  construcció
d’infraestructures  públiques  i  comunitàries,  per  transformar  el
barri i la ciutat per la Vida.

B) PRÀCTIQUES I PRINCIPIS IDEOLÒGICS DE CAN BATLLÓ  

1. Inspirades  en  altres  referents  i  amb  voluntat  de  reproduir-los,
promovem  processos  d'autoorganització  social,  política,
econòmica i cultural, per generalitzar poder popular al barri, a la
ciutat i les seves comunitats, així com espais de decisió col·lectiva
de  caràcter  assembleari,  horitzontal,  participatiu,  transparent,
equitatiu, feminista, antiracista, intergeneracional i de democràcia
directa, que incorpori les diversitats socials. 

2. En aquesta direcció, ens sosté la solidaritat i el  suport mutu, així
com  una  economia  plural  transformadora,  amb  diferents
modalitats  socioeconòmiques  d'utilitat  social  (militants,
mutualistes,  comunitàries  o  de  reciprocitat,  cooperatives  i
associatives, públiques-redistributives, de cures i reproductives, o
de  petit  intercanvi  monetari),  tot  i  assegurant-ne  la  diversitat  i



l’equilibri  entre  elles,  així  com  l'autogestió  dels  recursos,
l'autonomia social i la independència respecte el mercat capitalista
i les administracions estatals.

C) EIXOS DE CAN BATLLÓ: QUÈ ESTEM CONSTRUINT?

1. Cultura  popular  transformadora,  art  i  pensament  crítics,  com
alternatives a la cultura mercantilitzada i sotmesa als grans patrocinis
comercials. 

2. Economia  associativa,  cooperativa  i  comunitària,  alternativa  a
l'economia capitalista, al lucre i a l'acumulació privada de riquesa; i
accessible  al  veïnat  i  a  les  classes  populars,  especialment  aquelles
persones i col·lectius més castigats pel sistema socioeconòmic.

3. Experiències  d'educació  autogestionada  (sigui  homologada,  en  el
lleure educatiu o en la formació popular) prioritzant l'emancipació de
les persones i les comunitats, front un ensenyament acrític, doctrinari
o orientat al mercat.

4. Altres formes d'habitar en el camp de l'habitatge cooperatiu en cessió
d'ús, l'arquitectura social, l'urbanisme popular, la solidaritat contra els
desnonaments i en defensa de les ocupacions. Materialitzant l’accés i
l’ús social a l'habitatge i el dret a la ciutat, fent uns barris habitables i
dignes, amb igualtat d’oportunitats reals, especialment per aquelles
persones i col·lectius amb més necessitats d’habitatge.

5. Pràctiques transfeministes i interseccionals, per construir unes altres
relacions  personals  i  socials,  per  una  societat  sense desigualtats  ni
opressions heteropatriarcals  i  on les diverses identitats i  diversitats
sexuals es visquin amb llibertat.



6. Alternatives des de la perspectiva ecologista, promovent la transició
ecosocial en  els  camps  de  la  mobilitat  i  la  logística  sostenible,  la
sobirania  alimentària,  la  transició  energètica,  l'ecorehabilitació,
l'aprofitament de materials o el consum conscient.  

7. Construint-nos  en  la  diversitat  d’orígens  present  als  nostres  barris,
incorporant  la  perspectiva  antiracista i  decolonial  i  les  pràctiques
col·lectives de les persones migrants.

8. Recuperant i aprenent de la memòria històrica, obrera i popular dels
nostres barris, revaloritzant les vides de les lluitadores i experiències
col·lectives  emancipadores,  sindicals,  cooperativistes,  socials  o
barrials. 

9. Aprenent dels moviments revolucionaris internacionals i practicant la
solidaritat i l'intercanvi internacionalista amb els pobles originaris del
Sud Global i en procés d'alliberament. 

D) COMPROMISOS  

Ens  comprometem  a  treballar  per  millorar  les  nostres  mancances,
detectant nous eixos o complementant els existents, amb elements
necessaris i no prou aprofundits com l’antifeixisme; la salut i l’esport
comunitari;  la  solidaritat  amb  l’emergència  social;  la  tasca
antirepressiva;  l’ecologisme  i  la  transició  ecosocial  i  energètica;  la
participació de la gent jove, de la gent gran i d’aquelles persones amb
capacitats  diferents;  o  el  desenvolupament  de  tecnologies  lliures,
comunitàries i horitzontals.

Ens comprometem a aprendre d’altres formes d'organització política i
social,  que  incorporin  mecanismes  i  eines  de  presa  de  decisió
horitzontals, autogestionàries i assembleàries, per construir relacions
d'igualtat i equitat, sense explotació ni opressió. I aprofundir, a partir



de la  creativitat,  la  sensibilitat  i  la  tendresa,  en la  reflexió  crítica  i
autocrítica sobre els mecanismes de poder i els factors de desigualtat
que condicionen les relacions entre les persones i els col·lectius.

Ens comprometem a sumar i  obrir-nos,  encara més,  al  conjunt  del
barri i la ciutat, perquè aprenent de les diverses visions i realitats, i
ampliant  els  espais  de  debat,  decisió  i  acció,  ens  enriquim  com  a
col·lectivitat i aconseguim que la transformació social que pretenem
arribi més enllà.

Ens comprometem a reapropiar-nos i transformar les nostres vides; a
crear i viure uns altres barris, unes altres ciutats, uns altres mons!

Assemblea General Extraordinària de Can Batlló, 
16 de juny del 2021.


