
Entenem el projecte de Centre Social Okupat i Autogestionat “La colomera” dins el marc d’uns moviments 
socials  alternatius  que dirigeixen l’esforç envers la  creació de discursos  i  pràctiques que creen contexts 
d’intervenció social fora de les vies institucionals, que posen l’èmfasi en la pràctica, en la positivitat del món 
que volem construir, en la revolució contínua i multidimensional, en l’autonomia de cada col·lectiu, en la 
transformació des de la vida quotidiana, en l’enfrontament radical contra el sistema en tots els seus fronts, en 
l’afirmació de la subjectivitat i singularitat dels diferents individus que hi formem part.

No creiem en els mecanismes que el poder ofereix per a la crítica política i social, ja que, sovint, aquestes 
normes  de  participació  ciutadana  de  la  democràcia  representativa  estan  pensades  per  la  integració 
institucional de les lluites socials, per humanitzar el capitalisme salvatge i  la globalització econòmica. Per 
això ens dotem de les nostres pròpies eines d’actuació: la solidaritat activa i conseqüent amb les persones i 
les lluites afins i en contraposició amb el silenci i la soledat que ens imposa el poder; l’acció directa i la 
desobediència  social  en  tant  que  manifestacions  visibles,  públiques  i  actives  d’uns  discursos  i  unes 
pràctiques que fomenten la transformació de l’actual  model  de relacions de dominació  que desenvolupa 
actituds autoritàries, masclistes i discriminatòries. 

La gent que pretenem tirar endavant el projecte de CSOA “La colomera” entenem que aquesta iniciativa 
comparteix amb d'altres similars el rebuig cap a una societat cada cop més adormiladaadormilada i atrapada 
a la pinça treball-consum, així com la necessitat d’anar guanyant per nosaltres mateixos espais i projectes 
d’autonomia personal i col·lectiva, fora del control institucional i de les lògiques mercantilistes. Entenem que 
aquestes  iniciatives  qüestionen  models  de  vida  i  de  relació  imposats,  alhora  que  permeten  plantejar 
alternatives col·lectives al sistema econòmic i cultural dominant.

El  CSOA possibilita  l’experimentació col·lectiva  i  la  construcció  d’una pràctica  i  un discurs  de creació 
d’alternatives  polítiques  i  de  vida.  La  proliferació  de  centres  socials  i  de  les  pràctiques  que  s’hi 
desenvolupen, permet l’encontre d’un gran nombre de gent que aposta per la transformació social i estén la 
llavor de la desobediència. Simultàniament, es va guanyant el carrer per treure-hi realitats sistemàticament 
silenciades per la democràcia autoritària i de mercat en la que vivim (exclusió social, marginació, presons, 
criminalització de la pobresa, repressió política, ...).

El  CSOA La colomera  és  un espai  i  un projecte  que hauria  de  possibilitar  la  convivència  de  diferents 
inquietuds, sensibilitats, necessitats, implicacions i projectes. Per aquest motiu és obert a totes les persones i 
col·lectius que comparteixin aquesta idea i vulguin participar-ne (en tots els seus aspectes o, simplement, 
utilitzant-lo per desenvolupar activitats).  Es tractaria  de disposar d'un espai en el  qual treballar  per tirar 
endavant  el  projecte  personal  de  cadascun/a;  intercanviar  coneixements  de  tot  tipus,  pel  gust  de 
l’aprenentatge col·lectiu i l’intercanvi, sense els diners com a motor per a fer-ho (tallers de bicicletes, joieria, 
flamenc, circ, massatge, teatre, música, clown, mecànica, cuina, ...); impulsar activitats com cinema, teatre, 
circ, música i festa... Volem convertir aquest espai en una eina per difondre realitats silenciades mitjançant la 
contrainformació, les xerrades, les jornades, les assemblees,...

El CSOA La Colomera comparteix amb altres iniciatives el  fet  que volem ser nosaltres mateixos/es qui 
decidim com volem viure i com volem fer les coses, com solventar els problemes que ens afecten, com crear 
allò  que ens  manca.  No volem entregar  l’autonomia  i  la  singularitat  de  les  nostres  vides  als  interessos 
particulars de ningú; no ens creiem que aquesta democràcia sigui sinònim de viure en llibertat i  no volem el 
que sembla que una part important d’aquesta societat no dubta a fer: dilapidar la vida per un treball, per una 
hipoteca, per més capacitat de consum, per un estatus social.

Entenem l’okupació no simplement com una forma de solventar la falta d’espais socials i d'habitatge sinó, a 
més, com una aposta política, una eina més de denúncia i confrontació que, com a tal, està fonamentada en 
unes pràctiques i discursos antagonistes que són els que ens defineixen com al subjecte polític i vital que som 
i volem ser. 

A diferència  d'altres  projectes  d'intervenció  social,  optem per  l'assemblea com a  espai  de  discussió,  de 
posada en comú de totes les inquietuds i propostes i en el consens com a forma de prendre les decisions que 
entenem ens afecten a tots i totes les que formem part d’aquest projecte. Sabem de les dificultats que aquesta 
pràctica comporta i per això pensem que no ha d’estar unida a la idea de militància clàssica, sinó que ha de 
ser fruit de la consciència individual i el compromís personal, canviant el “s’ha de fer” pel “volem fer”, des 
d’una òptica d’alliberament personal, trobant un espai propi de participació, de creació pròpia, de valoració 
de  les  diferències,  d’enriquiment  i  aprenentatge,  assumint  la  responsabilitat  directa  que tenim sobre  les 
diferents facetes de les nostres vides. 
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