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EL MÓN
POSTCOVID
Serà difícil sortir-nos-en
(però més difícil serà
no fer-ho)
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01. EL MÓN POSTCOVID | SERÀ DIFÍCIL SORTIR-NOS-EN (PERÒ MÉS DIFÍCIL SERÀ NO FER-HO)

El Projecte Lliures va néixer enmig de l’hivern del 2015, quan ja estàvem en un lloc
pitjor i les conseqüències de la crisi financera del 2008 deixaven una fonda escletxa
social. El túnel era llarg, no fer res no era cap
opció i tots els indicadors ens revelaven una
desigualtat estructural, cronificada i empitjorada. En aquell context, tres entitats d’àmbits
molt distints –Òmnium Cultural, en l’esfera
cultural; les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), referència en l’acció comunitària
transformadora, i Coop57, des del cooperativisme i les finances ètiques– ens trobàvem
per provar de capgirar-ho. Compartíem una
anàlisi sobre la realitat social –la cartografia
dura de cada desigualtat–, una reflexió ineludible –la necessitat urgent de noves respostes socials– i una proposta d’acció col·lectiva
–feina en comú i mans a l’obra– per posar el
nostre granet de sorra en la imprescindible
lluita contra l’auge de les desigualtats socials. És el que estem fent. Cada dia.
Malauradament, els motius que adduíem
i les raons que ens emparaven aleshores
s’han anat agreujant any rere any, fins a arribar a configurar-nos com una de les societats més desiguals d’Europa. Encara no havíem sortit d’una crisi i, plovent sobre mullat,
va arribar la pandèmia. I hi vam entrar desiguals i en vam sortir més desiguals, encara.
Crisi rere crisi –avui una guerra a Europa, una
inflació desbocada i un hivern incert–, la idea
d’un sol poble s’ha anat esquerdant. De fet, ja
som tres societats en una, on només un 33%
viu en patrons de plena integració social; un
37%, sota una precarietat ininterrompuda, i
un 30%, el màxim històric, en risc d’exclusió
social. Aquí i arreu, el cràter de la desigualtat és un detonador que corca la democràcia,
hipoteca el present i enfosqueix tot futur: segregació social, devaluació democràtica i degradació ètica. Per això volem ser part de la
solució i no del problema.

6
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Avui, ara i aquí, de les paraules als fets, durant els darrers cinc anys i arreu del territori, Lliures és sobretot un obrador, un ateneu,
un menjador, una escola, un taller de català
o una cooperativa. Una casa feminista de dones migrants a l’Eixample, un rebost solidari a
Osona, un sostre per a dones sense llar a Nou
Barris, un ateneu cultural i divers a Salt, una
escola comunitària d’adults a Sants, una xarxa d’acompanyament a la gent gran a Ciutat
Meridiana, un camp d’oliveres d’inserció sociolaboral a les Terres de l’Ebre. És impossible
fins que deixa de ser-ho, diu la dita. Set anys
després del que només era una idea, el Projecte Lliures –on estan implicades més de
tres-mil persones– és avui una xarxa social
estable i permanent, sòlida i sostinguda, autònoma i dinàmica, en la llarga lluita compartida per l’erradicació de les desigualtats
socials. La pràctica quotidiana d’una solidaritat incondicional i horitzontal, basada en el
suport mutu, l’autoorganització i la comunitat com a espai de transformació social.
Som conscients que un país mai no serà lliure si no ho és la seva gent. Hem après que, de
tota crisi, o en sortim més lliures o en sortim
més desiguals. Sabem que no serà fàcil sortirnos-en, però serà molt més difícil no fer-ho.
Què és Lliures, doncs? Xarxa, vincles i comunitat per a la transformació social. Tot un programa de futur vertebrat en el present, l’únic
lloc disponible on realment podem canviar les
coses.

“La solució sempre
és l’esperança. Una esperança,
però, que es posi a fer feina,
que sàpiga viure el dia a dia,
que miri de fer amb els altres el
treball de la justícia i de
l’alliberament”
PERE CASALDÀLIGA

Us convidem obertament, solidàriament, a
formar part del projecte. Perquè ens volem
lliures de desigualtats, pobreses i exclusions.
TERESA CRESPO, per a ECAS
XAVIER ANTICH, per a Òmnium Cultural
ANNA LÓPEZ, per a Coop57
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POBRESA,
DESIGUALTAT
I EXCLUSIÓ:
A PITJOR
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02. POBRESA, DESIGUALTAT I EXCLUSIÓ: A PITJOR

TRES POBLES
Etimològicament, com a expressió popular,
escriure passar-se tres pobles és del tot erràtic. En català correcte diríem passar-se de
rosca. És a dir, quan algú excedeix els límits,
desborda els llindars de l’acceptable o travessa ratlles infranquejables. Etimològicament ja seria això. Socioeconòmicament, no
està tant clar i la cosa canvia. I a pitjor.
En l’àmbit de les desigualtats socials s’han
rebentat els límits, hem superat (o rebaixat
miserablement) la frontera de l’inacceptable i
cada dia, com a país, ens passem de la ratlla.
Ha decaigut fa temps la vella idea —candeliana, benetiana, igualitària— d’un sol poble.
Fa moltes nits que allò és només un miratge
amb escassos oasis. I no és d’ara. Ve de lluny i
nia endins. Amb dades de desembre de 2018,
abans de l’esclat de la pandèmia de la covid,
ja s’alertava que només un 50 % de la societat
catalana vivia sota patrons de plena integració, un 33,2 % ho feia amb precarietat i un 16,8
%, sota distintes situacions d’exclusió social.

RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

INTEGRACIÓ
2018

2021

50 %

33,2 %

37,8 %

EXCLUSIÓ
2021

16,8 %

29,1 %

Font: EINSFOESSA 2018 i 2021.
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GENT GRAN (> 65 ANYS)
19,1 %

DONES
27,2 %

33,1 %

2021

2018

ATURATS
62 %

MIGRANTS
51,7 %

PRECARIETAT
2018

INFANTS (< 16 ANYS)
32,6 %

Font: Enquesta de Condicions de Vida a Catalunya 2021 (IDESCAT).

Això era fa poc menys de quatre anys. Rere
una dècada perduda i una societat que cavalca dues crisis —la financera de 2008 i
la sanitària de 2020— torna a ploure sobre
mullat, tal com retrata el nou Informe Foessa presentat fa uns mesos, massa vell en
contingut, quan aborda la radiografia més
qualitativa sobre desenvolupament i exclusió social a Catalunya. Plou sobre mullat, sí. I
plou més i a bots i barrals. El cas és que continuem sent un país triple, una societat partida
en tres i encara més esquinçada. Més polarització, més segregació i més exclusió, que ens
confirmen com una de les societats més desiguals d’Europa.

L’ascensor social, com a icona discursiva
d’una època, fa anys que està en caiguda lliure. La temuda sortida en forma de K desigual
(els de dalt més amunt, els de baix de cap per
avall i els del mig amb por) ja és aquí. Síntesi
gèlida: davalla un terç la integració plena,
s’eixampla la precarietat i es consolida com
a carril central, i creix com mai l’exclusió.
Tant que Catalunya encapçala la pitjor llista:
comparativament, és la zona de l’Estat que lidera l’exclusió social, igualada només per les
Illes Canàries i per sobre ja d’Andalusia (26,3
%). No ens escapem tampoc d’encapçalar, trist
mèrit, el rànquing de l’exclusió social severa
(15,5 %), que impacta en 1.200.000 persones.

L’informe, que cal llegir amb atenció i tot detall, parla d’un xoc sense precedents, i ens
recorda que continuem rutllant a tres terços, molt més escindits, desiguals i injustos.
Avui, hivern del vint-i-dos i aquest fred va per
llarg, només el 33,1 % de la societat catalana
viu ja en patrons de plena integració social, la
precarietat ja enxampa el 37,8 % i l’exclusió
social bat rècords històrics enfilant-se fins
al 29,1 %. 2.258.000 persones: un de cada
tres catalans.
115
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En el detall i en el parrac, l’informe destil·la i
quantifica l’atzucac: 248.000 llars amb tots
els membres de la família a l’atur i 396.000
llars més on el sustentador principal pateix
una inestabilitat laboral greu; 1.301.200
persones vivint en un habitatge inadequat i
584.000 llars amb despeses excessives en
habitatge; un impacte rebrotat en una salut
mental que també opera per codi postal i
que impacta en joves, dones, migrants i gent
gran. La distància entre els ingressos de la
primera planta i la cinquena planta d’un edifici que trontolla augmenta un 40 %. I això té
múltiples traduccions quotidianes. I dades poc
narcòtiques: 15.000 llars on algú no té ni cobertura sanitària, 268.000 persones que en
la darrera dècada han sabut què és passar
gana sovint i 199.000 llars pobres afectades
per maltractaments físics o psicològics. En
la societat més tecnològica, la bretxa digital
afecta un milió de persones. I en les respostes oficials, la insuficiència treu cap i mostra
els seus límits: l’anunciat ingrés mínim vital
només arriba al 13 % de les persones en pobresa severa a Catalunya, mentre que la renda
garantida de ciutadania arriba al 28 %.

Continuem passant-nos tres pobles. Però la
clau és ser-ne només un.

29,1 %

2.258.000 PERSONES
EN RISC D’EXCLUSIÓ
A CATALUNYA

248.000

584.000

396.000

400.000

59.000

268.000

LLARS AMB TOTS ELS MEMBRES DE
LA FAMÍLIA A L’ATUR

LLARS ON EL SUSTENTADOR
PRINCIPAL PATEIX UNA
INESTABILITAT LABORAL GREU

PERSONES SENSE UNA LLAR DIGNA

LLARS AMB DESPESES EXCESSIVES
EN HABITATGE

PERSONES EN SITUACIÓ DE POBRESA
ENERGÈTICA

PERSONES HAN PASSAT GANA
HABITUALMENT EN ELS ÚLTIMS DEU ANYS

Font: EINSFOESSA, Exclusió i desenvolupament social a Catalunya, 2021, Pla contra el sensellarisme
del 2022 al 2025 (Generalitat de Catalunya) i 2n Congrés Català de Pobresa Energètica.
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RESUM
EXECUTIU

Un país no és lliure
si no ho és la seva gent

155

VUIT ANYS DESFENT
DESIGUALTATS.

2017

03. RESUM EXECUTIU | NINGÚ VIVINT ALS MARGES DEL CAMÍ

1.ª CONVOCATÒRIA
Quinze iniciatives socials s’inscriuen
a la primera crida de Lliures i els
comitès d’avaluació en seleccionen
quatre que rebran suport econòmic
i acompanyament tècnic:

CRONOLOGIA 2014-2022

JULIOL
S’INICIA L’ACOMPANYAMENT DELS
PROJECTES
La campanya de finançament “4x200mil”
compta amb 178 mecenes que aporten
prop de 40.000 € destinats a les quatre iniciatives socials seleccionades.

• Mujeres Pa’lante (l’Hospitalet de
Llobregat, Barcelonès)
• Ateneu Coma Cros (Salt, Gironès)
• Escudella Solidària (Girona, Gironès)
• Lola no estàs sola (Nou Barris, Barcelona, Barcelonès)

LES PRIMERES PASSES
El 2014 les tres organitzacions impulsores
del projecte Lliures comencen a caminar plegades: Les Entitats Catalanes d’Acció Social
(ECAS) en l’acció social, comunitària i transformadora; Coop57 en les finances ètiques, el
cooperativisme i l’economia social, i Òmnium
Cultural en l’esfera civil, social i cultural. El
novembre de 2016 se signa el conveni de
col·laboració i es fa la primera crida per rebre
aportacions.
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2018-2019

2014-2016

FEBRER

UNA ATURADA PER DEFINIR NOUS
HORITZONS
Després d’una aturada per combatre la repressió política, s’inicia un procés de reflexió per a l’elaboració d’un nou pla de treball que permeti la perdurabilitat de Lliures
en el temps.

175
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GENER
LA NOVA ETAPA S’ADAPTA A L’IMPACTE DE
LA PANDÈMIA
Dues-centes persones omplen la Nau Bostik
de Barcelona en la presentació de Lliures.
També s’anuncia la campanya de captació
de fons “Lliures de pobresa, d’exclusió i de
desigualtats”, que vol consolidar els projectes del 2017 i que acabarà recollint 40.000 €.

MAIG
L’IMPACTE DE LA PANDÈMIA
L’emergència social provocada per la Covid-19 és el context de la campanya “Plou
sobre mullat”.
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JUNY
2.ª CONVOCATÒRIA
S’anuncien les nou iniciatives seleccionades
de les noranta-set propostes rebudes a la
segona convocatòria de projectes.
En total, es distribueixen 202.898 € recollits
entre el maig i l’octubre de 2020 per impulsar una resposta col·lectiva a les desigualtats aguditzades per la pandèmia:

NOVEMBRE
LA SOLIDARITAT PER FRENAR LES
CORBES DE LA DESIGUALTAT
“De la pobresa i l’exclusió social, no te’n
rentis mai les mans” és la quarta campanya
econòmica. Hi participen més de mil persones que aporten 62.443 € per tancar l’any
amb 282.479 € dedicats al finançament de
projectes i 50.000 € en concepte d’estructura.

• “Contra la Soledat, un SOL a casa”, de Ser Barri, SCCL.
(Barcelona, Barcelonès)
• “Top Manta”, d’Asociación Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona (Barcelona, Barcelonès)
• “Llars cooperatives per a jovent extutelat”, de Sostre Cívic
i Punt de Referència (Barcelona, Barcelonès)
• “Espai Món Banyoles”, de Món Banyoles (Banyoles, el Pla
de l’Estany)
• “Xarxa d’Estructures Populars i Comunitàries de Manresa” (Manresa, Bages)
• “Enfilant el futur”, de La Troca: escola comunitària de formació permanent (Sants, Barcelona, Barcelonès)
• “Casa feminista autogestionada”, de Mujeres Migrantes
Diversas (Barcelona, Barcelonès)
• “Llars del seminari”, de la Fundació Entre Tots i per al Bé
de Tothom (Lleida, el Segrià)
• “Més feina, menys uberització”, de Mensakas SCCL (Barcelona, Barcelonès)

195
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MAIG
3.ª CONVOCATÒRIA
D’entre les cent propostes rebudes al llarg
de la primavera, se seleccionen set noves
iniciatives:
• “Consolidem les estructures populars del Baix Maresme”,
de la Xarxa d’estructures populars del Baix Maresme (Maresme)
• “Comunitats Alimentàries”, de la Xarxa d’Economia Solidària
de l’Hospitalet (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès)

• “Recuperem el rebost i l’armari”, de l’Associació Casal Claret
(Vic, Osona)
• “Obrint Portes”, de l’Associació Obrint Portes per l’Habitatge
Social (Lleida, el Segrià)
• “L’Osada de Metzineres”, de la cooperativa Metzineres (el Raval,
Barcelona, Barcelonès)
• “Cooperativa Micaela”, del Col·lectiu Micaela (Maresme)
• “Drets energètics en mans de la infància”, de l’Associació
Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (Ciutat Vella, Barcelona)

SETEMBRE
1.ª TROBADA DE PROJECTES
Més enllà del finançament econòmic, Lliures
acompanya tècnicament les iniciatives seleccionades en les seves necessitats a través
d’assessories específiques i de la promoció
del contacte i les sinergies entre elles. Amb
aquest objectiu s’organitza la primera trobada de projectes de la família Lliures a
L’Ateneu Popular La Sèquia, on s’articula
gran part de la Xarxa d’Estructures Populars
i Comunitàries de Manresa.

• Estratègies per a l’emancipació: fonts de finançament,
economia social i solidària, cooperativisme…
• El treball comunitari i el paper del voluntariat en les
entitats.
• La comunicació i la difusió dels projectes com a eines
per fer-los créixer.

Entre les conclusions de la jornada, a partir
del testimoni de les persones assistents, destaquen:
• La necessitat de mantenir una revisió constant de l’origen del finançament perquè estigui en harmonia amb la raó
de ser de cadascú. Es destaca la facilitat i adaptabilitat que
brinda Lliures per abordar aquesta necessitat.
• La necessitat del contacte humà i de la dimensió comunitària que fa falta per revertir les dinàmiques excloents del
sistema en el qual vivim, especialment després d’un període
d’aïllament forçat per la pandèmia en què s’han agreujat les
desigualtats i les distàncies.
• El benefici de poder mantenir un paper actiu en la
xarxa de Lliures i el contacte amb la resta de projectes per
generar aliances i complicitats.
• La inspiració per imaginar noves possibilitats a partir
d’experiències que, en altres parts del territori, connecten
amb les mateixes desigualtats.

“És impressionant veure avui tots els projectes cara
a cara, i més encara després d’una època on hem
hagut de tancar-nos i aïllar-nos, perquè dies com els
d’avui evidencien la necessitat del contacte humà i de
la dimensió comunitària que fa falta per revertir les
dinàmiques excloents del sistema en el qual vivim”,
Mujeres Migrantes Diversas.
“Quan coneixes iniciatives d’altres parts del territori
que, des d’altres perspectives, connecten amb les
mateixes injustícies a les quals fa front el teu projecte, imagines com seria si poguessin replicar-se
també a casa teva”, Llars del Seminari.

La jornada reuneix una quarentena de persones en representació dels projectes de
les diferents convocatòries, així com part de
l’equip tècnic i del comitè directiu de Lliures per compartir coneixements i debatre
temes com:

20 MEMÒRIA 2021 i +

215

OCTUBRE-DESEMBRE
CICLE DE CONVERSES “SUPORT MUTU I
AUTOOCUPACIÓ PER A L’EMANCIPACIÓ”
Durant la tardor s’organitzen fins a vuit trobades arreu del territori català per conèixer de primera mà els projectes de la família Lliures, parlar amb les persones que
els impulsen i veure en quines accions i resultats concrets es tradueix el suport rebut.
Hi participen catorze projectes de Lliures i
també es compta amb altres iniciatives socials de cada territori. En el conjunt de converses, hi van assistir més de quatre-centes
persones.
• Tàrrega (Segarra-Urgell) amb l’Associació Alba, la direcció general de Serveis Socials i la conselleria d’Acció
Social al Consell Comarcal de l’Urgell per parlar de les
desigualtats socials al territori i com fer-hi front.
• Premià de Mar (Maresme) amb el Colectivo Micaela i la
Xarxa d’Estructures Populars del Baix Maresme, que van
parlar del suport mutu a la comarca.

NOVEMBRE
• Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès) amb Metzineres, Mujeres
Migrantes Diversas i Lola, No Estàs Sola, que van centrar-se
en les iniciatives de dones per fer front a la feminització de la
pobresa des de l’autoorganització i el feminisme.
• Sants (Barcelona, Barcelonès) amb Sostre Cívic, Punt de Referència, La Troca i Enginyeria Sense Fronteres com a exemples
de suport mutu.
• Nou Barris (Barcelona, Barcelonès) amb Mensakas, Sindicat
Popular de Venedors Ambulants de Barcelona – Top Manta i Ser
Barri, tots ells exemples d’èxit d’autoocupació de col·lectius
en situació de vulnerabilitat.
• Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) amb la Fundació Isidre Esteve, Sostre Cívic, Punt de Referència i la Floresta
contra fronteres per abordar el paper de les entitats en l’emancipació i la justícia social.
• Rubí (Vallès Occidental) amb l’Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal, el CEE Ca n'Oriol i l’Escola Montessori per parlar sobre
el repte pendent de la igualtat d’oportunitats en la infància.
• Blanes (Selva Marítima) amb l’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge i SOCIALESPORT com a exemples de projectes socials a
la comarca.

UNA CAMPANYA QUE EMFASITZA EL
SUPORT MUTU
El lema “No és una xarxa social, és la xarxa
més social” defineix el caràcter de Lliures:
una xarxa quotidiana aixecada des de baix on
compten les persones, més enllà dels likes
de les xarxes socials. Aquesta és la quarta
campanya de captació de fons impulsada
amb la voluntat de continuar sumant complicitats per sostenir els projectes.

2022
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JULIOL
4.ª CONVOCATÒRIA
A la darrera convocatòria de Lliures s’hi
presenten fins a seixanta-cinc iniciatives
socials. La resposta té un caràcter marcadament repartit arreu del territori català,
i l’essència dels projectes, impulsats col·lectivament des de la base i l’autoorganització,
posa de manifest la vigència i necessitat d’un
model com el de Lliures per fer front a la pobresa i a les desigualtats socials. Tanmateix,
també mostra com aquest plantejament és
cada cop més comprès en el marc de l’acció
social.

• “Supercoopera” (Sabadell, Vallès Occidental)
• “Taller vivencial de català per a persones adultes” de l’Ateneu
Popular Sa Fera Ferotge (Blanes, la Selva)
• “Escola Popular Balàfia” (Lleida, el Segrià)
• “Cooperativa Terram” (La Sénia, Montsià)

OCTUBRE
A LA TARDOR, UNA NOVA CRIDA

Els comitès d'avaluació en seleccionen set
que s’anuncien el juliol, entre les quals es
distribueixen els 120.000 € recollits el darrer any:

A partir del 17 d'octubre i coincidint amb la
Diada Internacional per a l'Erradicació de la
Pobresa, encetarem una campanya més permanent, que cristal·litzarà en una campanya
el mes de març de 2023. Tornarem a convidar
• “Obrador Mancomunat de Sants” de la cooperativa Abarka a realitzar aportar econòmiques, bé puntuals
(Sants, Barcelona, Barcelonès)
però especialment recurrents, que ens perme• “Xarxa de Dones Cosidores” (Horta, Barcelona, Barcelonès) tin continuar impulsant iniciatives socials co• “#ACTFEM” de Plàudite Teatre (l’Hospitalet de Llobregat, munitàries per revertir massa pobresa, massa
Barcelonès)
exclusió i massa desigualtats.
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235

SOM XARXA
27

INICIATIVES SOCIALS

Els projectes acompanyats des del 2017 s’emmarquen en quatre àmbits concrets, tot i que
en molts casos s’interrelacionen:

18

POBRESA CRONIFICADA I EXCLUSIÓ
AGREUJADA PER L’ATUR

4 MANCA D’UNA LLAR DIGNA
I JOVES EN SITUACIÓ DE
3 INFANTS
VULNERABILITAT I RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

33 %

EL
DELS PROJECTES FAN
FRONT A LA FEMINITZACIÓ DE LA
POBRESA

37 %

EL
TREBALLEN PELS DRETS
DE LES PERSONES MIGRADES

MÉS DE
MÉS DE

4.000 PERSONES DONANTS
470.000 € RECOLLITS

Impulsar i enfortir els projectes Lliures només
és possible gràcies a la comunitat de persones donants que hi ha darrere i que articulen
i sostenen aquest fons econòmic democràtic,
autogestionat i transparent.

El 27,8 % de les dones catalanes pateixen exclusió, i el risc de ser pobre és més alt si ets
dona, tens entre 45 i 54 anys, ets immigrant, estàs a l’atur i formes part d’una família nombrosa
o monoparental, tal com es dibuixa el perfil que
recull l’Enquesta de Condicions de Vida 2020
(Idescat). Trencar aquesta tendència és un objectiu present en els projectes que acompanyem.

13 MUNICIPIS
Enguany arribem a les Terres de l’Ebre, el Vallès
Occidental i la Selva Marítima; reforcem l’Àrea
Metropolitana de Barcelona amb iniciatives a
Horta, Sants i l’Hospitalet de Llobregat, on ja
hem acompanyat dues iniciatives més, i repetim
a Lleida. En tots els casos, els projectes actuen
des d’un arrelament i una raó de ser d’acord
amb la realitat específica de cada territori:
D’aquesta manera, abracem un conjunt de nuclis diversos —des dels poc més de cinc mil habitants de la Sénia fins als més de dos-cents mil
de Sabadell—, que, en el seu conjunt, sumen
més de tres milions d’habitants:

ALIMENTÀRIA I DE
2 EMERGÈNCIA
NECESSITATS BÀSIQUES

BANYOLES

En el seu conjunt, els projectes es defineixen
per:

VIC

• Un caràcter col·lectiu i horitzontal
• Una base i una perspectiva comunitària, feminista i antiracista
• Un arrelament al teixit social i territorial
• Un enfocament que defuig de l’assistencialisme per promoure la
participació, l’autoorganització i el suport mutu
• Una mirada que posa la persona i la vida al centre
• Una acció per abordar necessitats socials no cobertes detectades
per les mateixes persones que les pateixen i que, alhora, són les
que impulsen els projectes.

LLEIDA

MANRESA
SABADELL
L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT

LA SÉNIA
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SALT GIRONA
MATARÓ BLANES
*BAIX MARESME
BARCELONA

*Premià de Mar, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, El Masnou
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PROTAGONISTES
QUOTIDIANS
En primera persona
del plural: els projectes
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PRIMERA
CONVOCATÒRIA
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2017

“Lliures de pobresa,
d’exclusió i de desigualtats”
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COOPERATIVA
MUJERES
PA’LANTE

ATENEU
COMA CROS

ESCUDELLA
SOLIDÀRIA

LOLA NO
ESTÁS SOLA

Dones migrades dignificant
les seves condicions laborals

La cultura com a eina
de transformació social

Aliances per la interculturalitat
i la cohesió social a Girona

Acompanyant les dones sense
llar en la represa de l’autonomia

ENTITAT IMPULSORA		
LÍNIA D’ACTUACIÓ

POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Mujeres Pa’lante
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió
agreujada per l’atur.
L’Hospitalet de Llobregat
30.000 € + 7.500 €
2017-2020

La cooperativa de treball Mujeres Pa’lante sorgeix de l’associació del mateix nom, que cada
any dona suport a més de cinc-centes dones en
el seu procés de migració, acollida i arrelament
a Catalunya. Amb el suport del projecte Lliures
es va constituir i posar en marxa la cooperativa, amb tres línies d’activitat: atenció domiciliària a persones amb necessitats de cura, que
ocupa dues dones a temps complet amb salaris
que quadrupliquen els habituals al sector i dignifiquen les condicions de treball de les treballadores; càtering per a entitats socials, que ocupa
puntualment dues persones, una d’elles refugiada, i, finalment, costura i confecció, amb la qual
quatre dones fan feines a peça i creen una línia
pròpia de roba a partir del reciclatge i la personalització de peces reutilitzades. A més, fan formacions sobre atenció sociosanitària, auxiliar
de cuina, costura nivell bàsic, llei d’estrangeria i
economia social i solidària.
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ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ

POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Ateneu Coma Cros
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió
agreujada per l’atur.
Salt, Girona
7.968 € + 10.000 €
2017-2020

L’Ateneu Coma Cros és una experiència capdavantera en gestió comunitària d’equipaments municipals a la comarca del Gironès.
De fet, n’és el primer exemple i té com a objectiu promoure la transformació social i la cultura popular a través de la participació i implicació de la ciutadania.
La Federació d’Entitats de Salt, formada per
nombroses organitzacions de gent migrant i
en situació d’exclusió, i altres vulneracions de
drets, reivindicava des de l’any 2013 l’espai
municipal de la Coma Cros. Des del 2017, gestionen una part de l’espai. El suport del projecte
Lliures va contribuir a l’impuls i l’autonomia
econòmica per tal de consolidar el projecte.
Així, es va poder contractar una educadora a
mitja jornada encarregada de la gestió diària
de l’Ateneu i de promoure la participació del jovent com a línia transversal de treball.

ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ

POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Escudella Solidària
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió
agreujada per l’atur.
Girona
2.000 € + 7.500 €
2017-2020

Escudella Solidària és una associació integrada per divuit entitats i prop de dues-centes persones del barri de Santa Eugènia de
Girona. Juntes, treballen a favor del benestar
comú en un espai autogestionat.
Amb la participació de més de tres-centes
persones l’any, donen suport col·lectiu a
l’emprenedoria, la generació d’oportunitats
laborals, la vida comunitària i la cohesió
social, tot promovent la participació, la col·
laboració, la cooperació, l’equitat i la sinergia.
El suport del Lliures va garantir la continuïtat d’un espai obert a tothom, on es duen
a terme les activitats formatives i de lleure
amb infants i adults: reforç escolar, aprenentatge lingüístic en català, àrab i altres llengües familiars, i espai de trobada amb dones
musulmanes.

ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ

POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Lola no estás sola
Persones amb dificultats
d’accés a un habitatge digne o
persones sense llar.
Nou Barris, Barcelona
15.000 €
2017-2020

Lola, no estás sola és una associació creada el
2017 per promoure l’empoderament personal,
grupal i comunitari de les dones sense llar a Nou
Barris. Amb el suport del projecte Lliures, va
donar visibilitat i forma al seu projecte, que des
d’aleshores ha acompanyat al voltant d’un centenar de dones. L’associació gestiona dos pisos per
a dones que han viscut al carrer, que funcionen
amb la metodologia housing first (‘habitatge primer’) i ofereixen una estada sense límit temporal
durant la qual les habitants lideren el seu propi
procés de recuperació de l’autonomia; el Lokal
per a la Lola, un espai d’atenció i suport mutu per
a dones sense llar, i un centre de dia per a dones
sense llar al barri de Verdum, on poden fer servir
les dutxes i el rober. També fa rutes per identificar dones que dormen al carrer a Nou Barris. A
més, Lola no estás sola manté una tasca constant de sensibilització, formació, recerca i treball
en xarxa sobre el #sensellarismefemení.
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SEGONA
CONVOCATÒRIA
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2020

“Plou sobre mullat”
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LA PORTA
DEL MÓN

LLARS DEL
SEMINARI

Projecte de restauració impulsat
per dones banyolines

Més que reconstruir pisos,
reconstruir famílies

ENTITAT IMPULSORA		
LÍNIA D’ACTUACIÓ

POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Món Banyoles
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió
agreujada per atur
Banyoles
18.000 €
2020

Món Banyoles és una entitat creada el 2018
per dones banyolines de diversos orígens
culturals i socials amb l’objectiu de crear
ponts i diluir les bombolles d’aïllament.
La pandèmia de la covid-19 va frenar l’obertura de La Porta del Món, un restaurant en
forma de cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que l’entitat havia ideat per
tal d’inserir laboralment aquelles dones en
situació de vulnerabilitat. Un cop passats els
mesos més durs del confinament, el suport
del projecte Lliures va permetre posar-la
en marxa. Des d’aleshores, ha donat feina a
sis dones i més d’una desena participen en
la programació d’activitats culturals i socials
impulsades per la mateixa entitat i també per
altres grups d’arreu de la comarca que també
treballen per la cohesió i la justícia social, el
feminisme i l’antiracisme.

34 MEMÒRIA 2021 i +

ENTITAT IMPULSORA 		
Fundació Entre Tots i per al Bé
			de Tothom
LÍNIA D’ACTUACIÓ
Persones amb dificultats
d’accés a un habitatge digne o
persones sense llar
POBLACIÓ/TERRITORI
Lleida
FINANÇAMENT LLIURES		
18.500 €
ANY			
2017-2020

Les Llars del Seminari són un conjunt de divuit habitatges socials impulsats pel Bisbat
de Lleida i la PAH que acull i acompanya famílies en situació de vulnerabilitat social en
la reconstrucció de la seva autonomia. Així,
amb una temporalitat màxima de tres anys,
les famílies tenen un espai per viure i un full
de ruta personalitzat alhora que participen
d’espais col·lectius i relacionals amb la resta
del veïnat dels altres habitatges.
El suport de Lliures va permetre millorar
la qualitat dels tallers amb infraestructura
tècnica i pressupost per a la contractació de
personal expert. Al llarg del 2021 es van treballar temes com la costura, la criança positiva, el reforç escolar, les classes de català, l’alimentació saludable o la inserció laboral, entre
d’altres, en espais que permeten adquirir coneixements i generar vincles comunitaris.

CASA FEMINISTA
AUTOGESTIONADA
Un espai segur per a
treballadores de la llar
i les cures
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ

POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Mujeres Migrantes Diversas
Persones amb dificultats
d’accés a un habitatge digne o
persones sense llar
Barcelona
18.000 €
2020

CONTRA LA
SOLITUD, UN SOL
A CASA
Acompanyament emocional
entre veïnes que crea llocs de
treball estables i dignes
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ

POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Ser Barri SCCL
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió
agreujada per l’atur
Barcelona
18.000 €
2020

Mujeres Migrantes Diversas és una associació
creada per dones que treballen en el sector
de la llar i les cures amb base feminista comunitària, antiracista, pro-LGBTI+ i transformadora. Té per objectiu acompanyar-se
des del respecte per les seves diversitats i
pluralitats de cadascuna.

Ser Barri SCCL és una cooperativa creada a
partir del projecte A-Porta impulsat per la
CONFAVC que detecta necessitats del veïnat
a través del porta a porta. Després, per tal de
donar-hi resposta, involucra tant a les diverses administracions com al veïnat del territori
a través de generar xarxes de suport mutu.

El 2021, després de superar molts obstacles,
entre els quals el racisme immobiliari, l’Associació va inaugurar una residència temporal
per atendre les dones amb necessitat urgent d’habitatge i d’espai segur que queden
desprotegides per la precarietat i la manca de
drets laborals. El suport de Lliures va permetre sufragar el lloguer del pis en la seva fase
inicial, fet que va permetre poder centrar-se
en altres necessitats: cura emocional, tallers
formatius i d’emprenedoria, alimentació sana,
recuperació de vincles socials...

Ofereix acompanyament emocional i de cures a persones que viuen soles als barris de
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, i genera llocs de treball estables i dignes per
al mateix veïnat que pateix situacions d’atur
prolongades, treball precari o treball en l’economia submergida. El suport de Lliures va
contribuir en el finançament dels espais formatius per a les treballadores i dels sous,
tant de les treballadores com de la persona
coordinadora. Actualment, el projecte A-Porta
s’ha estès a més de tretze barris i municipis.
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ENFILANT
EL FUTUR

LLARS COOPERATIVES MÉS FEINA,
PER A JOVENT
MENYS
EXTUTELAT
UBERITZACIÓ

TOP
MANTA

Una escola comunitària de
formació permanent

Una aliança entre entitats per
promoure la inclusió social
amb l’habitatge

El ‘delivery’ responsable en
bicicleta

Una marca de roba per a la
dignificació laboral i social
de les persones migrants

Punt de Referència i Sostre 		
			Cívic
LÍNIA D’ACTUACIÓ
Infants i joves en situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió
social
POBLACIÓ/TERRITORI
Barcelona
FINANÇAMENT LLIURES		
18.000 €
ANY			
2020

ENTITAT IMPULSORA 		

Sostre Cívic és una cooperativa que promou
l’habitatge cooperatiu com a model més just,
accessible i no especulatiu. Amb l’entitat Punt
de Referència va impulsar un projecte pilot
per permetre l’accés a un habitatge digne a
dos joves extutelats. Aquest és un col·lectiu
especialment vulnerable que ha d’emancipar-se en un temps rècord i des d’un punt de
partida molt fràgil: se’ls obliga a fer-ho a l’edat
de divuit anys, mentre que l’edat mitjana a Catalunya és de vint-i-nou, generalment sense
feines dignes i davant un mercat immobiliari
del tot hostil.

Mensakas, SCCL és una cooperativa de delivery i repartiment d’última milla que neix
a Barcelona l’any 2018 per esdevenir una alternativa a les plataformes que precaritzen el
sector amb la figura dels falsos autònoms. El
consum responsable i de proximitat, la cooperació i el bé comunitari són els punts clau
per al seu desenvolupament. A més, vetlla
per oferir feina digna a les persones associades a la cooperativa.

ENTITAT IMPULSORA		
LÍNIA D’ACTUACIÓ

POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

La Troca
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió
agreujada per l’atur
Sants, Barcelona
15.000 €
2020

La Troca és una escola comunitària de persones adultes del barri de Sants on participen unes cinc-centes persones, majoritàriament dones i d’orígens diversos. Davant
l’augment de la precarietat i l’exclusió que va
causar la pandèmia de la covid-19, el projecte
va apostar per facilitar l’adaptació dels cursos
formatius en cada cas i de reforçar la xarxa
d’assessorament i suport mutu que l’envolta.
En aquest sentit, el suport de Lliures va contribuir en l’acompanyament en la sol·licitud
d’ajudes i prestacions en famílies sense referents a Serveis Socials, el suport en la millora
de l’ocupabilitat per a persones en situacions
d’especial vulnerabilitat socioeconòmica, i
en l’orientació i formació perquè les persones
adultes puguin millorar l’acompanyament en
l’escolaritat dels seus infants.
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ENTITAT IMPULSORA 		

Amb el suport del projecte Lliures es va sufragar el 60 % del cost del capital social inicial i superar, així, aquesta barrera econòmica.
D’aquesta manera, l’ús social del pis està assegurat durant setanta-cinc anys.

LÍNIA D’ACTUACIÓ

POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Mensakas SCCL
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió
agreujada per l’atur
Barcelona
10.500 €
2020

El suport de Lliures va ajudar a la digitalització dels seus serveis amb la integració a
Coopcycle, una plataforma de creació mancomunada que suma esforços i recursos amb
altres cooperatives. A més, amb l’adquisició
d’una nova cargobike (bicicleta de càrrega)
van poder ampliar l’equip amb dues persones
treballadores més.

Sindicat Popular de Venedors
			Ambulants de Barcelona
LÍNIA D’ACTUACIÓ
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió
agreujada per l’atur
POBLACIÓ/TERRITORI
Barcelona
FINANÇAMENT LLIURES		
19.800 €
ANY			
2020
ENTITAT IMPULSORA 		

Top Manta va néixer com a projecte del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de
Barcelona, organització que busca demostrar
les capacitats i aportacions de les persones
migrants en l’economia global i de Barcelona. Així, des del 2015 ha esdevingut una eina
per regularitzar la situació administrativa
de moltes persones i alhora fer d’altaveu de
l’antiracisme.
El suport de Lliures es va adaptar a les circumstàncies canviants del projecte marcades
pel desallotjament de La Caracola, on tenien el
taller de costura. Després de molts obstacles,
entre els quals hi ha el racisme immobiliari,
Top Manta va instal·lar-se a Can Batlló i Lliures va contribuir a sufragar part del lloguer
i dels costos de condicionar els espais de la
cuina, les oficines i l'administració.
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XARXA DE
SUPORT MUTU
DE MANRESA
Participació, suport mutu i
empoderament popular
per a l’emancipació
Xarxa de Suport Mutu de
			Manresa
LÍNIA D’ACTUACIÓ
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió
agreujada per l’atur
POBLACIÓ/TERRITORI
Manresa
FINANÇAMENT LLIURES		
15.000 €
ANY			
2020
ENTITAT IMPULSORA		

La Xarxa d’Estructures Populars i Comunitàries de Manresa (XEPC) integra vuit col·
lectius que comparteixen objectius, enfocaments i estratègies d’incidència en àmbits
com l’habitatge digne, l’assessorament en
estrangeria, la violència masclista, l’acompanyament a joves migrades, la sororitat, l’educació popular d’infants i joves, l’acció sindical
i l’empoderament polític. El fet d’unir-s’hi va
permetre fer-se més visibles a la ciutat i sumar esforços.
Conscients de la verticalitat de les dinàmiques
establertes per l’assistencialisme, la XEPC
aposta per generar comunitat entre el veïnat,
suport mutu i processos d’empoderament col·
lectiu cap a una vida digna i autònoma. El suport de Lliures va destinar-se a sufragar els
costos d’infraestructura, material, formació i
recursos de caràcter no fungible, i va contribuir tant a la consolidació de l’acció coordinada com a les finalitats de cada col·lectiu.
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TERCERA
CONVOCATÒRIA
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2021

“De la pobresa i l’exclusió
social, no te’n rentis
mai les mans”
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COMUNITATS
ALIMENTÀRIES
DE LA VULNERABILITAT A LA SOBIRANIA. XESLH I XASACC

De l’assistencialisme a la sobirania per garantir el dret
a l’alimentació i reforçar el sector agroecològic i de proximitat
ENTITAT IMPULSORA

		
LÍNIA D’ACTUACIÓ
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES
ANY

Xarxa d’Economia Solidària de l’Hospitalet (XESLH)
i Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central (XaSACC)
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per atur
L'Hospitalet de Llobregat
16.816 €
2021

La Xarxa de Suport Veïnal de l’Hospitalet volia donar continuïtat i consolidar els vincles
que s’havien generat durant el confinament
provocat per la pandèmia de la covid-19. El
seu objectiu era garantir el dret a l’alimentació a través d’un model d’acció comunitària que trenqués la dimensió assistencialista
dels bancs d’aliments per organitzar-se des
de l’acció comunitària i la participació de les
mateixes persones afectades, apostant per la
desestigmatització i la convivència per consolidar vincles i estructures populars als barris.
A més, l’aposta també comptava amb el sector productiu agroecològic i de proximitat
com a proveïdor per fugir dels grans super-
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de producte ecològic de proximitat. A partir
d’aquí, s’ha pogut articular una comunitat diversa, en primer lloc, a Can Serra, a la Casa de
la Reconciliació, i, posteriorment, a La Florida,
on des del febrer s’ha pogut recuperar l'activitat que s'havia hagut d'aturar per manca
d'espai. Provisionalment, el veïnat implicat al
barri havia de traslladar-se fins al punt de Can
Serra i això dificultava la generació de vincles
més enllà del repartiment d'aliments. Des del
gener de 2022, amb el naixement de l’espai
comunitari Pomezia, això s'ha resolt.
Aquesta estabilitat ha permès que l’alimentació sigui un element central de l’articulació
comunitària de la zona, no només pel fet de
tenir a disposició aliments saludables per a
aquelles veïnes que tenen dificultats per assegurar el seu dret a l’alimentació, sinó perquè s’han consolidat un conjunt d’espais de
participació i accions vinculades, com l’horta, la cuina política, la cooperativa de consum,
la compostera…, que han facilitat que l’espai
sigui un punt d’acollida de les diferents necessitats i interessos de les veïnes.

EN QUIN PUNT ES TROBA I CAP ON CAMINA
EL PROJECTE?
Els divendres d’economat s’han anat alternant amb els divendres dedicats a altres activitats lligades a la cultura de l’alimentació
per promoure els vincles comunitaris: sortides al camp, jornades d’adequació de l’espai
o sessions de cuina, entre d’altres. Això ha
permès vincular l’economat a la cooperativa
de consum Keras buti, a l’espai comunitari Pomezia de La Florida, creant un espai heterogeni que trenca l’estigma vinculat a la recollida
d’aliments.
Al projecte inicial hi havia una partida pensada
per a l’activació d’una rèplica a un municipi
petit de la Catalunya Central en col·laboració
amb la XaSACC, que es va concretar el juny del
2022 a Navàs. Així, aquest finançament s’invertirà en la compra de producte ecològic fins
a exhaurir-lo. Després, la continuïtat de les accions està assegurada a l’Hospitalet a través
de la Comunalitat La Florida s’Aveïna i de la
XESLH a l’espai Pomezia.

mercats que, en molts casos, precaritzen la
pagesia.
D’aquesta manera, va sorgir el projecte “Comunitats Alimentàries”, que vinculava la
Xarxa d’Economia Social i Solidària de l’Hospitalet (XESLH), la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central (XaSACC) i
ALTERBANC.

QUIN IMPACTE HA TINGUT EL SUPORT DEL
PROJECTE LLIURES?
D’una banda, el finançament de Lliures ha permès l’acció continuada i estable de la Xarxa
de Suport de la Zona Nord de l’Hospitalet a
través de la compra freqüent i sostinguda
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DRETS ENERGÈTICS EN
MANS DE LA INFÀNCIA
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES

Apoderar els infants dels seus drets energètics
amb la seva participació activa
ENTITAT IMPULSORA		
ALTRES ENTITATS VINCULADES

			
LÍNIA D’ACTUACIÓ
POBLACIÓ/TERRITORI		
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY 			

Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
Aliança contra la Pobresa Energètica, Resistim al Gòtic, Raval Rebel, Raval Sense Llum,
Casal d’Infants, Escola Popular del Raval
Infants i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social
Ciutat Vella
17.816 €
2021

A Catalunya són unes 380.000 les famílies
que destinen més d’un 10 % dels ingressos
familiars a la despesa energètica. A la ciutat
de Barcelona, el 15 % de les llars amb infants
no es poden permetre mantenir una temperatura adequada a l’habitatge durant els mesos
més freds, xifra que supera el 30 % a Ciutat
Vella i Nou Barris, segons l’estudi “Precarietat energètica i infància a la ciutat de Barcelona”. que l’Associació Catalana d’Enginyeria
Sense Fronteres (ESF) va elaborar el 2020.
Entre d’altres qüestions, l’estudi també posa
en relleu les diferents dimensions que aquesta situació implica per als infants: una salut
física ressentida per la manca d’àpats calents
i escalfor, o per les malalties respiratòries; un
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coneixements per fer-hi front. Així, juntament
amb l’APE, va sorgir “Drets energètics en mans
de la infància”, que, amb el suport de la 3a convocatòria de Lliures, ha acompanyat durant un
any un grup de nens i nenes d’entre sis i set
anys del Casal dels Infants del Raval, entitat que des del 1983 acompanya, de manera
holística, infants i joves en risc d’exclusió.

i nens des d’una perspectiva de drets.
• Creació de tallers amb els infants que hagin mostrat interès a participar-hi.
• Posada en marxa de tallers adreçats a professionals del món de la infància.
• Elaboració d’un policy paper que permeti la
replicabilitat de la proposta i en multipliqui
l’impacte.

D'aquesta manera, els i les participants han
pogut millorar les seves condicions de vida
mitjançant la seva visibilització i espais de
participació real, on han pogut elaborar les
experiències viscudes.

EN QUIN PUNT ES TROBA I CAP A ON
CAMINA EL PROJECTE?

El suport de Lliures ha contribuït al finançament de la infraestructura tècnica i de recursos humans per dur a terme les següents
accions:
• Representació teatralitzada —contacontes— d’un conte infantil que tracta dels impactes de la precarietat energètica en nenes

El projecte va concloure el juliol de 2022, i el
13 de setembre es va celebrar una jornada
per fer el tancament amb les famílies implicades i, alhora, presentar les conclusions que se
n’han extret, interpel·lar a les diverses administracions per tal de promoure polítiques
garantistes amb els drets dels infants i posar
a disposició pública una guia que permeti replicar l’experiència a altres indrets. A més
d’ESF i l’APE, també hi van participar l’Institut
Infància i Adolescència de Barcelona.

major risc de patir problemes de salut mental,
sobretot pel que fa als i les adolescents, i una
educació en risc de fracàs, ja que la inestabilitat del subministrament de llum a les llars té
conseqüències en la realització de les tasques
escolars i en la higiene, que pot arribar a crear
situacions d’assetjament escolar.

QUIN IMPACTE HA TINGUT EL SUPORT DEL
PROJECTE LLIURES?
Un cop presentat l’informe, l’entitat va creure
necessari anar més enllà i posar el focus en
les vivències dels infants i adolescents afectats, per crear, a partir de propostes adequades a la seva edat, un espai perquè poguessin
elaborar la seva experiència i adquirir eines i
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XARXA D’ESTRUCTURES
POPULARS DEL BAIX
MARESME
XARXA D’ESTRUCTURES POPULARS DEL BAIX MARESME

Una aliança d’iniciatives per respondre col·lectivament
a les necessitats veïnals
ENTITAT IMPULSORA		
LÍNIA D’ACTUACIÓ
POBLACIÓ/TERRITORI		
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY 			

Xarxa d’Estructures Populars del Baix Maresme
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur
Baix Maresme
16.816 €
2021

Des de la Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme fa anys que es detectaven altres necessitats més enllà de l’habitatge, i el contacte amb
altres col·lectius i moviments populars cada
cop era més habitual. Va ser el juliol de 2020
quan tot aquest entramat de la comarca es
va trobar per redefinir la seva estratègia
i les seves pràctiques, i definir-se com a estructures populars, posant nom a allò que ja
passava.
Aleshores, eren la xarxa d’aliments i menjador social Vatua l’Olla, una escola popular,
un grup de joves migrades, un grup d’estrangeria, un gimnàs popular, un grup de tabalers, un grup de dones…
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Per a les persones implicades, l’articulació a
partir d’estructures populars ha portat una
nova manera d’entendre la militància, organitzant-se per cobrir les necessitats més bàsiques i per defensar les condicions de vida
de les classes populars. En definitiva, trencar
la dinàmica de moviments socials parcials i
autoreferencials, i generar un punt de trobada i acció conjunta de tota la comunitat.

sivament autofinançades de forma precària
a partir d’activitats autogestionades i aportacions solidàries. D’aquesta manera, al llarg
d’aquest any s’ha abastit de materials fungibles i didàctics l’escola popular d’infants i
joves, s’ha comprat un tatami per al gimnàs
popular i s’han pogut cobrir les despeses de
difusió de les estructures populars, materials
per a la cuina comunitària, la compra d’una
furgoneta per facilitar la logística de tots els
col·lectius, aparells per dotar de xarxes wifi
els espais i part dels costos de l’assessoria en
matèria d’estrangeria.

membres, amb un procés de lluita que s’ha
allargat fins a l’estiu. Tot i que s’han fet molts
avenços en la negociació amb l’Ajuntament de
Premià de Mar i de moment no s’ha produït el
desallotjament, el perill sobre l’espai continua.

EN QUIN PUNT ES TROBA I CAP A ON
CAMINA EL PROJECTE?

Així mateix, la xarxa també ha hagut d’afrontar altres canvis conjunturals amb un exemple destacat: l’estancament del projecte de
joves migrants a causa del tancament progressiu dels centres de menors tutelats a la
comarca i la dispersió dels joves per altres
territoris. Això ha suposat un fre important
per al projecte, que ha perdut a la seva base
social i ara mateix s’està replantejant el seu
funcionament.

Al llarg de la tardor del 2021, amb una assemblea definitiva celebrada el mes de desembre, els diferents col·lectius van treballar
la concreció de les partides pressupostàries
disponibles amb el finançament de Lliures. No
obstant això, les tasques de reforç material
del moviment popular s’han vist molt determinades per una situació sobrevinguda: el 10
de gener de 2022 va iniciar-se de nou la data
oberta de desallotjament de Can Sanpere,
espai principal de la majoria de col·lectius

Tot plegat ha suposat un replantejament de
les partides pressupostàries inicials plantejades amb el suport de Lliures i que no totes
s’hagin executat encara. Paral·lelament, també s’està treballant en el disseny de protocols
per a l’ús d’aquelles infraestructures comunes
i compartides pels diversos col·lectius, com,
per exemple, la furgoneta, la cuina que gestiona el menjador social Vatua l’Olla, però que
està a disposició de tot el moviment, i l’equip
de sonorització gestionat per Sons Rebels.

QUIN IMPACTE HA TINGUT EL SUPORT DEL
PROJECTE LLIURES?
El suport de Lliures ha suposat un motor per
enfortir i abastir les infraestructures de la
Xarxa que fins aleshores havien estat exclu-
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COOPERATIVA
MICAELA
MICAELA

Projecte d’autoocupació del col·lectiu de dones migrants
treballadores de la llar i de les cures del Maresme
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ		
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Micaela, col·lectiu de dones migrants treballadores de la llar i les cures del Maresme
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur
Maresme
20.816 €
2021

Davant la situació d’exclusió social, pobresa i
invisibilitat aguditzada per la pandèmia, el col·
lectiu de dones migrants treballadores de la
llar i de les cures Micaela decideix autoorganitzar-se i emprendre un projecte d’autoocupació creant una cooperativa d’iniciativa
social, la Cooperativa Micaela.
Amb aquesta iniciativa es vol posar en valor i
cooperativitzar el seu treball, així com oferir
una alternativa social a la contractació i gestió
de les cures. La proposta de cooperativa presentada a Lliures busca complir els objectius
següents:
• Oferir una alternativa als serveis mercantilitzats de les cures, brindant un servei que
posi la persona en el centre, que sigui més
humà i dignifiqui la treballadora.

• Cobrir de manera integral els drets de les
dones migrants i facilitar-los la inserció laboral.
• Professionalitzar i empoderar les dones
migrants amb fonts d’ocupació digna i estable, i que assegurin la seva independència
econòmica.
• Promoure la cohesió social i la corresponsabilitat social en les cures.
• Oferir la possibilitat de creixement personal i professional a les dones migrants.

de les treballadores. A més, s’ha dut a terme
un acompanyament tècnic per a la posada
en marxa de l’activitat econòmica amb l’objectiu de generar una regularitat d’ingressos
propis per garantir la viabilitat i sostenibilitat.
El primer objectiu s’ha assolit i l’activitat de
la cooperativa ha començat a caminar. Durant aquest any s'han donat a conèixer, han
participat i col·laborat amb entitats de l'economia social i solidària, i han començat a
treballar per a particulars i organitzacions
com Esberla o el Col·lectiu Ronda. Així, les seves membres valoren positivament aquesta
evolució, malgrat que també assumeixen que
encara no és suficient per consolidar-se i garantir una estabilitat, i que els cal continuar
explorant noves aliances.
D’una banda, algunes desviacions dels objectius inicials han estat causades per les
demores generades per les administracions
de registre de cooperatives. Una de les rectificacions invalidava els permisos de residència
de les sòcies estrangeres, i feia una discriminació entre les sòcies que compten amb nacionalitat espanyola i les que no la tenien.

Es va rebre assessorament legal per respondre-hi i, finalment, el conflicte es va ser resoldre favorablement per a la cooperativa.
D’altra banda, els conflictes interns que s'han
tancat amb les baixes voluntàries de quatre
sòcies pel fet de no alinear-se amb els objectius comuns de la cooperativa, i s’ha procedit
al canvi del consell rector. Des de Lliures hem
acompanyat aquest procés a través d’una
mediació per tal de reconduir la situació.

EN QUIN PUNT ES TROBA I CAP A ON
CAMINA EL PROJECTE?
L'aposta continua passant per estendre els
vincles amb el teixit cooperatiu i de l’economia social i solidària del Maresme. A més, la
cooperativa està treballant per potenciar el
vessant comunicatiu i de difusió del projecte
per tal d'incrementar la clientela, el nombre
de contractacions de treballadores i el de sòcies membres. Així, volen fer créixer els recursos propis perquè el finançament de Lliures i
el premi Pepa Maca que van rebre el 2021 han
estat un impuls, però encara no han assolit la
sostenibilitat econòmica.

QUIN IMPACTE HA TINGUT EL SUPORT DEL
PROJECTE LLIURES?
El suport econòmic de Lliures ha estat destinat
a les despeses de constitució i estructurals
del primer any de la cooperativa, part del
lloguer del local per a l’oficina i dels salaris
FOTO: Sara Aminiyan
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OBRINT
PORTES

obres per condicionar l’habitatge, hi van començar a viure a un preu assequible i amb
una carència de lloguer com a contrapartida a
les hores invertides en les rehabilitacions.

OBRINT PORTES PER L’HABITATGE SOCIAL

Accés a un habitatge digne per a joves a través
de la masoveria urbana
ENTITAT IMPULSORA		
LÍNIA D’ACTUACIÓ
POBLACIÓ/TERRITORI		
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY 			

Obrint Portes per l’Habitatge Social
Persones amb dificultats d’accés a un habitatge digne o persones sense llar
Lleida
15.816 €
2021

Tres de cada deu persones tenen dificultats
per aconseguir un sostre a casa nostra, i la
precarietat és encara més present en el cas
de les persones joves: una de cada quatre
no troba feina i el 26 % no pot emancipar-se
per qüestions econòmiques. No obstant això,
a Lleida, segons dades de l’Ajuntament, hi ha
uns 1.563 pisos buits, dels quals uns 600 ja
estarien disponibles.
Mitjançant la masoveria urbana, Obrint Portes vol rehabilitar habitatges buits que seran destinats a oferir un lloguer assequible
a persones joves amb dificultats d’accés a
l’habitatge. Aquesta fórmula facilita l’obtenció d’un habitatge digne, aporta formació a les
persones participants a través de professionals de cada àmbit que s'hi impliquen i mobilitza part del parc de l’habitatge en desús.
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Tot i que l’únic criteri inicial per formar part
del procés és ser de la franja d’entre els divuit
i els trenta anys, no és casualitat que la majoria de participants siguin joves extutelats,
perquè, tot i que qualsevol jove té dificultats
per accedir a un habitatge, els joves d’aquest
col·lectiu es veuen abocats a un precipici quan
arriben a la majoria d’edat: amb pocs recursos, sense sostre i patint el racisme immobiliari.

El finançament de Lliures s’ha destinat als
materials necessaris per a les obres i als
honoraris tècnics dels professionals vinculats al projecte, que, a un preu responsable i
amb una voluntat social, aporten el seu coneixement als participants per tal que adquireixin
experiència professional que els pugui servir
per al seu futur i, alhora, perquè siguin ells els
qui més endavant formin part de l’equip tècnic
de futurs habitatges rehabilitats per la cooperativa.
Obrint Portes ha assolit els objectius establerts amb el projecte presentat. D’una banda,
ha sumat un habitatge de lloguer assequible
a la ciutat de Lleida que ha estat cedit a persones de col·lectius amb dificultats d’accés
a l’habitatge. De l’altra, ha donat una segona
oportunitat a un habitatge que estava en desús des de feia quinze anys, li ha retornat la
seva funcionalitat i n’ha evitat la degradació.

EN QUIN PUNT ES TROBA I CAP A ON
CAMINA EL PROJECTE?
Tres anys després de fer les primeres passes,
el projecte que inicialment es va engegar des
d’una estructura legal d’associació ha evolucionat cap a cooperativa social sense ànim de
lucre per desenvolupar-se dins els valors de
l’economia social i solidària.
Actualment, Obrint Portes compta amb set
habitatges cedits en ús i dos més en fase de
rehabilitació i treballa amb una vintena de
joves en risc d’exclusió social. Aquestes xifres inclouen els projectes tant de Lleida com
d'Igualada, on han aterrat recentment.
El pis rehabilitat amb el suport de Lliures ha
estat el primer procedent de la petita propietat privada i ha esdevingut un cas d’èxit que
serveix d’exemple per replicar el model a altres habitatges en desús. De fet, els dos pisos
següents que ha rehabilitat Obrint Portes van
ser cedits per propietaris que van conèixer la
iniciativa a través d'aparicions a la premsa del
projecte finançat per Lliures.

QUIN IMPACTE HA TINGUT EL SUPORT DEL
PROJECTE LLIURES?
Després de sis mesos de feina, el desembre
de 2021 va concloure el procés de rehabilitació d’un pis a Lleida amb el suport de Lliures. D’aquesta manera, els quatre joves en
risc d’exclusió que es van encarregar de les
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L’OSADA
DE METZINERES
METZINERES

Incorporació laboral de dones i persones no binàries
en múltiples situacions de vulnerabilitat
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ		
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Metzineres
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur
Barcelona
16.816 €
2021

Les dones i persones no binàries que usen
drogues i sobreviuen a múltiples violències, difícilment entren o s’adhereixen als
sistemes d’atenció sociosanitària i, sovint,
són excloses de serveis especialitzats, tant
en drogues com en violències masclistes. La
manca d’alternatives òptimes, barreres d’accés i buits institucionals agreugen mecanismes de control, desigualtats, injustícia social
i exclusió: prejudici, estigma i discriminació
que tenen com a impacte una vulneració sistemàtica dels drets.
El projecte L’Osada de Metzineres acompanya de manera integral la seva incorporació laboral a través de diversos tallers
artesanals, la producció dels quals es comercialitza per tal de generar ingressos per a les
participants, a més d’experiència i formació.
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Així mateix, L’Osada aposta per l’engranatge
d’iguals amb una formació i inserció laboral dins dels altres entorns d’aixopluc del
projecte de Metzineres de les anomenades DIRD, Dones Impulsores de Reducció de
Danys, que han rebut directament l’impacte
de múltiples situacions de vulnerabilitat i que
ara acompanyen altres dones.

La valoració per part de les participants a
L’Osada és molt positiva, però sempre són
opcions sense contracte i això dificulta la justificació d’aquesta remuneració. En aquest
sentit, l’adaptabilitat del projecte Lliures
ha permès fer avançar el projecte fins al
punt actual, en què dues participants estan
al càrrec de dos dels tallers que es duen a
terme: un de maquillatge i un altre de perruqueria. Aquests són dos exemples de la
vintena que se n’han realitzat. D’altra banda,
actualment dues participants a L’Osada han
estat contractades per Metzineres a jornada
completa, una d'elles, com a personal de neteja i l'altra, com a tècnica comunitària.
Per tal de dur a terme un acompanyament
holístic i integral a les participants en la
incorporació al món laboral, Metzineres
participa en accions comunitàries tals com
els actes comunitaris de caràcter festiu del
Raval, com la Festa Major o el Flea Market

del Raval, i actes d’incidència social amb
l'Ateneu del Raval. Alhora, impulsa accions
per promoure el trencament de l’estigma
en dies específics, com el Dia Internacional
de Reducció de Danys o el Dia Internacional
de la Visibilitat Trans, per exemple. A més,
desenvolupa accions comunitàries com l’aliança Xarxa de Donxs que Usen Drogues (XADUD) i la paella comunitària oberta a tot el
barri, cada divendres, a l’Àgora Juan Andrés
Benítez.

EN QUIN PUNT ES TROBA I CAP A ON
CAMINA EL PROJECTE?
Metzineres valora positivament el desenvolupament del projecte de L’Osada quant a les
activitats executades i els resultats esperats,
al mateix temps que detecta nous reptes,
com, per exemple, el procés de reglamentació dels productes cosmètics per tal de poder
comercialitzar-los o consolidar els tallers ja
iniciats, com el de reciclatge de roba, a més
de començar-ne de nous.

QUIN IMPACTE HA TINGUT EL SUPORT
DEL PROJECTE LLIURES?
El finançament rebut per part de Lliures s’ha
destinat a la contractació de dues persones
per a les tasques de comunicació i informàtica de L’Osada. D’aquesta manera, s’ha
pogut fer un salt qualitatiu en la difusió tant
d'aquesta iniciativa com del conjunt d'entorns d'aixopluc que ofereix Metzineres.
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RECUPEREM
EL REBOST I L’ARMARI
CASAL CLARET

Gastronomia i costura: oportunitats formatives
i laborals per a dones migrants
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ		
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Casal Claret
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur
Vic
15.101 €
2021

L’any 2015, el Casal Claret de Vic va posar
en marxa el projecte Recuperem el Rebost
i l’Armari per donar resposta a les inquietuds i necessitats de creixement formatiu i
prelaboral de moltes dones, específicament
migrants i en situació de vulnerabilitat i exclusió social, que participaven en els tallers
setmanals.
Així, d’una banda, va néixer el projecte de costura Cosidor Pas a Pas, on es confecciona a
petita escala col·laborant amb empreses, entitats i dissenyadors emergents de la comarca, s’arrangen peces de tota mena i es creen
productes propis amb llarga vida útil i criteris ecosocials. De l’altra, es va iniciar l’espai
prelaboral Cuina a l’Abast, que ofereix l’àpat
comunitari Dinem Plegats, a més de càtering
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per encàrrec, pans marroquins, dolços àrabs i
tallers de cuina.

als menús per endur-se, i l’aposta no només
va permetre adaptar-se a una situació imprevista, sinó que va disparar-ne l’abast: la resposta de la gent va ser tan alta que ja cuinen
una setantena de menús per encàrrec cada
dimecres. A més, han impartit tallers a centres cívics i han cuinat en activitats de ciutat
com la Festa Major o el primer Iftar comunitari, ampliant, així, la interacció social.
Així, a través de la costura i els fogons, el Casal Claret no només continua promovent
amb èxit la inserció sociolaboral de dones,
sinó que facilita que es generin espais per a
la diversitat, el diàleg i el vincle entre tota la
ciutadania de Vic. Més enllà de les deu dones
involucrades en els dos projectes, l’enfocament comunitari amb el qual està reconfigurant la seva tasca el Casal Claret ha generat
una assemblea mensual de dones oberta a
les participants de tots els espais que promou.
D’aquesta manera, es genera un espai de cures per abordar les inquietuds col·lectivament.

EN QUIN PUNT ES TROBA I CAP A ON
CAMINA EL PROJECTE?
Amb l’estructura consolidada, el Cosidor
Pas a Pas vol aprofundir en la comunicació
i difusió del projecte per posar en relleu els
criteris ecosocials amb els quals treballa, i
així obrir nous mercats que permetin donar
feina a més dones i generar ingressos més
estables. D’aquesta manera, aposten per fer
créixer la línia de productes propis i alhora potenciar tant el servei d'arranjaments com els
encàrrecs.
Davant el creixement que ha experimentat i la
limitació de la cuina del Casal, el projecte de
la Cuina a l'Abast ha obert un període de reflexió per tal d’establir nous horitzons sense
perdre l’essència d’espai prelaboral amb finalitat formativa i d’acompanyament a dones i
de promoció de la diversitat a Vic. D'aquesta
manera, vol explorar referències i teixir aliances amb iniciatives afins de la comarca.

QUIN IMPACTE HA TINGUT EL SUPORT DEL
PROJECTE LLIURES?
El suport de Lliures s’ha destinat a contractació de personal, publicitat i serveis professionals especialitzats en els àmbits de
formació. D’aquesta manera, tant el grup de
costura com el de cuina han pogut consolidar
les seves apostes.
Concretament, el Cosidor Pas a Pas ha dedicat aquest any a la gestió interna per consolidar la seva estructura i fer-la funcionar.
Pel que fa a la Cuina a l’Abast, la pandèmia va
redirigir el projecte del Dinem Plegats cap
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2022

“No és una xarxa social,
és la xarxa més social”
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COOPERATIVA
TERRAM
COOPERATIVA TERRAM

Una solució conjunta a l’abandonament de terres
i a l’exclusió provocada per l’atur
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ		
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Cooperativa Terram
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur
la Sénia
8.600 €
2022

La Sénia, un poble de 5.000 habitants situat a
les Terres de l’Ebre, viu un procés de despoblament provocat per la forta crisi del sector
del moble, tradicional del territori, i la poca
diversitat i quantitat d’oportunitats laborals
alternatives. A aquesta situació s’hi afegeix
la manca de recursos d’acció social i atenció a les persones, que obliga les persones
aturades i amb dificultats per inserir-se laboralment a marxar per ser ateses, la qual cosa
provoca desarrelament familiar i social.

Davant d’aquest panorama multifactorial, un
grup de cinc joves de la Sénia que comparteixen un compromís amb el territori i la seva
gent, han creat la cooperativa Terram per tal
de vincular el sector agrari i el sector d’atenció a les persones i així aportar solucions a
les dues necessitats del territori: abandonament de terres i exclusió provocada per
l’atur.

D’altra banda, la pagesia no troba relleu generacional, i cada any creix el nombre de camps
d’oliveres abandonats. Aquest patrimoni característic de la zona també es veu amenaçat
per l’espoli: les oliveres monumentals són arrencades i transportades a altres espais per
ser exposades.

A través del conreu d’oliveres que els propietaris posen a disposició de la cooperativa, Terram ofereix oportunitats i acompanyaments
d’inserció sociolaboral a persones en risc
d’exclusió: joves, persones amb diversitat
funcional o persones amb trastorns de salut
mental, entre altres perfils.
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D’aquesta manera, es frena l’abandonament
de terres alhora que es promouen els vincles
entre persones i territori, i es genera una autonomia social i laboral a les persones participants. A més, Terram es posiciona a revertir
les desigualtats econòmiques a través d’oferir
feina amb salaris dignes i potenciar la importància del sector agrari i els models de conreu
tradicionals i sostenibles.
El suport de Lliures permetrà sufragar part
dels costos inicials de producció, maquinària i comunicació per posar en marxa les quatre línies de treball amb les quals el projecte
ha iniciat la seva activitat:
• Conreu de camps d’oliveres.
• Conreu de plantes aromàtiques i plantes
medicinals.
• Tasques d’etiquetatge i embotellament
d’oli d’oliva i olis essencials.
• Màrqueting i comercialització.

QUINES ENTITATS HI HA AL DARRERE?
Terram és una cooperativa recentment impulsada per professionals joves de la Sénia de camps professionals diversos com
l’agricultura, l’economia, l’educació social, la
psicopedagogia o les finances. Des del coneixement del territori i de la seva realitat, que
també els afecta en tant que persones joves,
s’uneixen per donar una resposta col·lectiva
a les necessitats d’atenció a les persones i
l’abandonament de terres.
El projecte participa i s’acompanya de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre, que
promou l’economia social, circular i de quilòmetre zero, i s'ha creat des d'una visió territorial en contacte amb altres entitats i administracions locals per tal d’incloure els seus
diagnòstics i, alhora, contribuir a generar una
xarxa d'agents socials d'atenció a les persones i també de la cura del patrimoni natural.

QUÈ ES FARÀ AMB EL SUPORT DE LLIURES?
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TALLER VIVENCIAL
DE CATALÀ PER A
PERSONES ADULTES
ATENEU POPULAR SA FERA FEROTGE

Inclusió de les veïnes que queden al marge amb un espai
lingüístic enfocat des de les cures
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ		
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Ateneu Popular Sa Fera Ferotge
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur
Blanes
17.600 €
2022

A conseqüència de la crisi econòmica que va
començar el 2008 arran de les subprimes, a
Blanes va sorgir una resposta des de l’autoorganització veïnal per fer front a l’emergència social. En aquest context, els diversos
col·lectius del municipi tenien la necessitat de
disposar d’un espai físic on trobar-se i organitzar les seves lluites.
Amb l’impuls de la Plataforma d’Activistes per
l’Habitatge i Contra el Capitalisme de Blanes
(PAHC-Blanes), que ja feia un parell d’anys que
s’havia organitzat arran del creixent nombre de
desnonaments, el 2014 es va obrir el primer
centre social autogestionat i assembleari de
Blanes: l’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge.
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i la cohesió social, aquest taller vol promoure
els vincles veïnals, fer xarxa i millorar les
oportunitats de les persones participants.
Des del convenciment que el coneixement de
la llengua és imprescindible per a la socialització i el camí cap a una vida digna, i amb l’aposta per un aprenentatge integrat a la vida i lluny
de l’academicisme, l’Ateneu Sa Fera Ferotge
aposta per aquest espai innovador que vincula l’aprenentatge de la llengua a través d’experiències pràctiques i útils per a la vida amb
una atenció especial al fet que les participants
se sentin acollides i apreciades. Així, es genera
un espai de cura grupal, de prevenció de la soledat, de suport mutu, d’integració i, alhora, de
respecte cap a les diverses cultures d’origen.
D’altra banda, Lliures també significarà un
impuls per a la cooperativa de treball que
s’està gestant a partir dels diversos col·lectius de l’Ateneu: Es vol garantir el nombre necessari de persones per a la coordinació de
l’equip de voluntariat, l’horari diari d’obertura,
la continuïtat dels serveis oferts fins ara i el
desplegament de l’esmentat taller de català.

QUINES ENTITATS HI HA AL DARRERE?
Amb vuit anys de funcionament, l’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge és el punt de referència per a la trobada i el suport mutu a Blanes,
i agrupa diverses iniciatives que volen cobrir
necessitats bàsiques com el dret a l’habitatge,
l’alimentació, la roba, l’educació o el lleure, per
exemple, des de la coordinació, la implicació,
la participació i el treball en xarxa de totes les
participants:
• La Plataforma d’Activistes per l’Habitatge i Contra el Capitalisme de Blanes (PAHC-Blanes).
• Les Espigoladores. Grup per a la recuperació d’aliments per a
l’autoconsum.
• Blanes Solidari. Grup de suport al col·lectiu de persones migrades usuàries.
• Llibres en Lluita. Associació que té per objectiu donar suport
econòmic a lluites socials pels drets humans.
• Teràpies gratuïtes René May. Grup que promou el benestar
emocional i físic.
• Banc de roba i grup de recuperació de joguines.
• Casal d’Amistat Català - Cubà Julio Trigo de Blanes. Grup
d’amistat entre Cuba i Catalunya que fa ús de l’espai, malgrat que
no participa en l’organització i el funcionament de l’Ateneu.

Actualment, un dels objectius prioritaris de
l’Ateneu és treballar per incloure a la societat
les veïnes que, per qüestions econòmiques,
socials o lingüístiques, en queden al marge.
Per aconseguir-ho, ha dut a terme una prova
pilot de taller de català per a persones adultes que ara vol desenvolupar.

QUÈ ES FARÀ AMB EL SUPORT DE LLIURES?
D’una banda, el suport de Lliures permetrà
disposar dels recursos necessaris per desplegar el Taller vivencial de català per a persones adultes. A través d’un enquadrament
multidisciplinari, que inclou l’educació, la cultura popular, la mediació social i comunitària
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SUPERCOOPERA

amb el qual hi ha una relació directa de compra de productes i també d’espigolades per
aprofitar els excedents de les collites.

necessitats i d’aportacions materials i econòmiques del teixit social i els diversos grups de
suport de la ciutat de Sabadell.

SUPERCOOPERA

A més, es fa una aposta per l’aprofitament
alimentari a través de convenis amb supermercats locals, que permeten aprofitar els
seus excedents i reduir el malbaratament i el
mateix mecanisme amb les fruites i verdures
dels majoristes de Mercavallès dins del programa Mercat Circular.

El suport de Lliures ajudarà a assolir aquests
objectius a través del finançament de les
despeses de personal, gestió i transport.

Un supermercat cooperatiu per garantir el dret a l’alimentació
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ		

			
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Supercoopera
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur / Persones amb
necessitats d’emergència alimentària i de necessitats bàsiques
Sabadell
18.700 €
2022

En els darrers anys, moltes persones han vist
com el dret a una alimentació equilibrada i
saludable s’ha limitat per haver de prioritzar
el pagament del deute hipotecari. A Sabadell,
un grup de persones provinent de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la Crisi
(PAHC) va engegar un projecte per donar resposta a aquesta situació i a l’accés a altres
necessitats bàsiques que també es van veure
afectades.
Amb el pas dels anys, i amb el plantejament
d’anar més enllà d’un repartiment de caràcter assistencialista, el projecte ha evolucionat tant en el funcionament, que inclou la
participació de les persones afectades, com
en l’increment de la varietat, la quantitat i la
qualitat d’aliments.
Ara vol fer un altre pas endavant, al qual s’hi
suma el projecte Lliures per fer-ho possible.
Així ha nascut un supermercat cooperatiu
per garantir el dret a una alimentació sa-
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A més, el projecte compta amb donacions
periòdiques de productes per part d’alguns
supermercats i petits comerços, segons les

QUINES ENTITATS HI HA AL DARRERE?
Supercoopera és l’evolució d’un projecte iniciat per la PAHC-Sabadell per fer front a la
vulneració del dret a l’alimentació saludable i
equilibrada, i fer possible la sobirania alimentària des de l’autoorganització.

ludable i equilibrada a aquelles persones
excloses, a través de la participació veïnal
i desmarcant-se de l’assistencialisme dels
bancs d’aliments.

QUÈ ES FARÀ AMB EL SUPORT DE LLIURES?
Supercoopera s’ha constituït en forma de cooperativa, on s’associen tant les persones
voluntàries com les mateixes persones beneficiàries que també participen en l’organització. L’objectiu és posar en marxa un supermercat per fer front a la cronificació de la pobresa
alimentària des dels plantejaments de la sobirania alimentària per garantir l’accés a una
alimentació saludable i equilibrada. Així, donarà la possibilitat de dignificar l'accès a l'alimentació segons les necessitats de cadascú,
perquè les persones afectades esdevindran
membres de ple dret de la Cooperativa.
Per fer-ho possible, es compta amb la complicitat del teixit agroecològic del territori
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XARXA DE DONES
COSIDORES DE
BARCELONA
XARXA DE DONES COSIDORES DE BARCELONA

Deu grups de costura arrelats als barris s’autoocupen
posant les persones al centre
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ		
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Xarxa de Dones Cosidores de Barcelona
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur
Barcelona
22.800 €
2022

A la ciutat de Barcelona hi ha una vintena de
grups de costura que agrupen al voltant de
dues-centes cinquanta dones dels barris
amb condicions socioeconòmiques més desfavorables. Aquests grups s’organitzen entre
la formalitat i la informalitat, i han nascut autònomament, generalment precedits per tallers o accions formatives de costura. Els mou
la necessitat de tenir espais de trobada per
guarir-se de la duresa de l’exclusió del mercat
professional.

te i de l’espai relacional i de cures, així com una
sortida professional per a les seves membres.

En aquest sentit, la dinàmica d’aquests tallers
és de caràcter relacional i associatiu, alhora
que també compleix objectius productius que
permeten mantenir la sostenibilitat del projec-

Els col·lectius s’autoidentifiquen en les seves
situacions de vulneració de drets i aquest element identificatiu permet generar una entesa
comuna que ha estat la principal estratègia
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d’intervenció en els diferents processos d’apoderament. A més, l’experiència vital de les dones s’ha mostrat altament compartit, fet que
genera una potencialitat de múltiples aprenentatges i col·laboracions entre els grups.

QUÈ ES FARÀ AMB EL SUPORT DE LLIURES?
L’impuls de la Xarxa de Dones Cosidores vol
continuar promovent el paper actiu de les dones al mercat econòmic i social. Així, el projecte inclou un acompanyament en el procés
emprenedor dels diversos grups per tal de
garantir l’estructura productiva i la seva sostenibilitat econòmica, alhora que des dels enfocaments de l’Economia Social i Solidària es
manté la cura de l’esfera reproductiva. De fet,
el taller inaugurat el darrer any al barri d’Horta, on els diferents grups tenen màquines de
treball a la seva disposició, ha estat un impuls
tant per a l’aspecte productiu com relacional.
En aquest sentit, es planteja com a projecte
orientat cap a l’interès general i al bé comú,

entenent l’economia des de la vinculació entre
les persones i no al capital. Contempla sistemes de governança democràtics en la decisió
i en la participació, que incorpora els diferents
col·lectius que conformen la Xarxa, i treballant per a la transformació social feminista i
d’igualtat de gènere a partir de generar ocupació i relacions laborals justes i amb compromís
mediambiental.
El suport econòmic de Lliures es destinarà a
material tècnic i de producció, transport, comunicació i difusió, i beques de formació.

QUINES ENTITATS HI HA AL DARRERE?
La Xarxa de Dones Cosidores està formada
per deu grups de costura d’arreu de Barcelona que comparteixen l’arrelament al territori,
la voluntat d’autoocupar-se en el sector tèxtil
i crear un model productiu que posi les persones al centre. Rep el suport de la Cooperativa
Etcèteres i de la Fundació Pare Manel en aspectes formatius, jurídics i de gestió.

El contacte entre els diferents grups s’ha fet
més estret en els dos darrers anys, i això ha
permès compartir i intercanviar idees, crear un imaginari col·lectiu de reivindicacions i
denúncies per fer front a l’exclusió laboral i
iniciar la Xarxa de Dones Cosidores per tal
de consolidar els diversos projectes d’autoocupació.
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ESCOLA POPULAR
BALÀFIA

Actualment, l’Escola Popular Balàfia desenvolupa aquestes línies d’intervenció:

ESCOLA POPULAR BALÀFIA

Un projecte assembleari d’educació i lleure
que crea vincles i estructures populars
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ		
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Escola Popular Balàfia
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur
Balàfia, Lleida
9.500 €
2022

Balàfia és un barri perifèric de la ciutat de
Lleida amb una distribució segregada en
dues parts: la Balàfia nova i la Balàfia vella.
A la part vella hi ha els habitatges més antics
i en pitjors condicions, i és on els índexs, tant
de pobresa com de diversitat de procedència,
superen amb escreix la mitjana de la ciutat.
Concretament, la població d’origen estranger
és del 35 %, mentre que en el conjunt de la
ciutat baixa fins al 20 %. D’aquesta manera,
les barreres econòmiques i administratives
dificulten l’accés a l’aprenentatge del català
i el castellà, i això obstaculitza les relacions
veïnals.

QUÈ ES FARÀ AMB EL SUPORT DE LLIURES?
És en aquesta zona i en aquest context que la
Biblioteca Anarquista Maria Rius va obrir les
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jecte perquè permetrà l’accés a recursos que
ara són inassumibles econòmicament, com,
per exemple, el cost de formacions específiques en els diferents àmbits d’intervenció, la
contractació de professionals per a activitats
puntuals, materials pedagògics i altres infraestructures.

portes fa cinc anys, i, a través d’aquest projecte, diferents persones implicades en els moviments socials han entrat en contacte amb la
realitat del barri i amb persones, en la majoria
dels casos en situació administrativa irregular
i amb dificultats per parlar català i castellà,
que s’han acostat per resoldre els seus problemes quotidians.

• Escoleta: grup de reforç escolar i lleure per a infants i joves dels
quatre als setze anys.
• Escola d’adultes: classes de català i castellà.
• Espai de treball autònom: els dimarts i dimecres les participants del projecte poden anar a la Biblioteca Anarquista Maria
Rius.
• Classes d’àrab: classes per a infants.
• Tallers puntuals: espais per treballar les motivacions i necessitats de les participants.
• Ludoteca PAH: espai per permetre la participació de les persones adultes amb infants a les assemblees de la PAH.
• Grup de regularització: grup de suport mutu conjunt entre la
PAH i l’Escola Popular Balàfia a l’entorn de temes d’estrangeria.

QUINES ENTITATS HI HA AL DARRERE?
L’Escola Popular Balàfia és un projecte assembleari i horitzontal nascut per trencar les
barreres econòmiques i administratives que
dificulten l’accés a l’aprenentatge de llengües
i als espais de lleure. Així, esdevé un espai per
fer front a l’aïllament social a partir de les relacions de suport mutu entre el veïnat. El projecte sorgeix per iniciativa d'un conglomerat
d'entitats del barri organitzades:
• La Biblioteca Anarquista Maria Rius, amb més de 200 sòcies
i cinc anys de recorregut, acull part de les classes per a persones
adultes i ofereix un espai de lectura, llibres i recursos informàtics
a tothom.
• La Impremta Guillotina ofereix serveis de copisteria amb l’objectiu de poder finançar la resta de projectes, i permet a l’Escola
Popular Balàfia editar el seu propi material.
• La Xarxa de Suport Mutu de Lleida, grup que treballa per a
l’autogestió en diferents àmbits, té el local també a Balàfia i és un
punt de trobada i socialització.
• La PAH Lleida, grup pel dret a l’habitatge digne i que comparteix local amb l’Escola Popular Balàfia.

D’aquesta manera, s’han començat a organitzar activitats i classes de manera informal,
que, amb el creixent interès i participació,
finalment s’han estructurat com a projecte
sota el nom d’Escola Popular Balàfia per tal
d’arribar a més persones.
Després d’un temps de funcionament, el suport econòmic de Lliures contribuirà a consolidar les diverses línies de treball del pro-
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OBRADOR MANCOMUNAT
DE SANTS
COOPERATIVA ABARKA

Una infraestructura per ocupar persones migrants i fer créixer
les aliances de l’economia social i solidària
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ		
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Cooperativa Abarka
Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur
Sants, Barcelona
22.800 €
2022

Actualment, a Catalunya hi ha 100.000 persones que són invisibilitzades i excloses
de molts drets pel fet de ser migrants i trobar-se en situació administrativa irregular.
Si les desigualtats continuen creixent en un
context de crisi econòmica provocada per la
pandèmia, el risc de pobresa d’aquest col·lectiu és quatre vegades més gran que el de la
ciutadania espanyola, segons informa la Taula
del Tercer Sector.
El racisme i el fet de no tenir una situació
administrativa regularitzada són factors
que incrementen també l’exclusió i la precarietat laboral d’aquest col·lectiu i fan encara
més difícil el camí cap a l’autonomia per a una
vida digna. En aquest sentit, el plantejament
des dels valors de l’economia social i solidària (ESS) que promou Abarka, contribueix a
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canviar la situació administrativa de moltes
persones a partir de generar oportunitats
laborals en condicions dignes.

econòmic de Lliures contribuirà a sufragar
els costos de les obres de reforma dels locals, de l’habilitació dels espais, de les instal·lacions i de l’equipament per tal de posar
el projecte en marxa.

també més enllà, a més d’esdevenir una eina
per a la construcció d’un sistema alimentari
just i sostenible.

La iniciativa sorgeix de la necessitat d’Abarka
de tenir un obrador per assegurar la continuïtat de la seva activitat econòmica i social, i,
tanmateix, a través del contacte amb altres
projectes de l’ESS, s’ha detectat la necessitat
d’un obrador comunitari per a l’ús regular o
puntual tant per part d’aquells que també tenen activitat gastronòmica com per d’altres
que no. D’aquesta manera, l’Associació per
l’Impuls de l’Economia Cooperativa i Comunitària de Sants-Montjuïc (Impuls Cooperatiu
de Sants), de la qual forma part Abarka, vetllarà per la correcta gestió econòmica, social i
ambiental de l’espai, a més de guiar i promoure la participació dels projectes a l’Obrador.

Abarka és una cooperativa sense ànim de lucre d’iniciativa social, que neix de la necessitat d’autoorganització d’un grup de persones migrants i racialitzades. El seu objectiu
és donar solució als problemes que es troben
derivats del racisme, tant en l’àmbit laboral
com social. Aposta pel poder de la gastronomia com a eina tant per generar oportunitats
laborals de persones de la comunitat com per
apoderar-les en els seus drets i fer valdre la
riquesa de les cultures africanes.

Així, aquesta infraestructura pionera a la ciutat de Barcelona vol contribuir a enfortir una
xarxa social comuna d’emprenedoria de
projectes de l’ESS no només a Sants, sinó

QUINES ENTITATS HI HA AL DARRERE?

L’Associació per l’Impuls de l’Economia Cooperativa i Comunitària de Sants-Montjuïc
(Impuls Cooperatiu de Sants) és un espai de
trobada, de col·laboració i d’organització col·
lectiva i autogestionada de més de trenta cooperatives de treball i iniciatives de l’economia
social i comunitària d’aquest barri per al canvi
cap a una societat postcapitalista.

QUÈ ES FARÀ AMB EL SUPORT DE LLIURES?
La cooperativa Abarka impulsa l’Obrador
Mancomunat de Sants, una infraestructura
compartida que té com a activitat principal
la transformació d’aliments per a la comunitat o el mercat, amb criteris de qualitat i recursos per complir els estàndards sanitaris.
A més, el projecte també inclou accions formatives i pedagògiques sobre l’alimentació
sostenible.
Aquesta iniciativa compta amb dos locals cedits pel programa Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona: un destinat a la formació i l’altre pròpiament a l’Obrador. El suport
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#ACTFEM
PLÀUDITE TEATRE

Arts escèniques per fer front a l’abandonament escolar
de les noies de l’Hospitalet
ENTITAT IMPULSORA 		
LÍNIA D’ACTUACIÓ		
POBLACIÓ/TERRITORI
FINANÇAMENT LLIURES		
ANY			

Plàudite Teatre
Infants i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social
L’Hospitalet de Llobregat
20.000 €
2022

L’enquesta de població activa (EPA), publicada
a finals de gener del 2022, mostra que l’abandonament escolar prematur a Catalunya se
situa en un 14,8 %.
En aquest context, i amb un bagatge de més
de vint anys desenvolupant tallers de teatre
amb l’alumnat de l’Hospitalet de Llobregat,
Plàudite Teatre ha detectat que aquest risc
és especialment destacat en les noies i incrementat per raons de gènere i ètnia.
En els diferents espais compartits amb els diversos agents educatius, les joves expressen
les dificultats per adaptar les seves rutines
i responsabilitats als estudis, i es constaten
obstacles com el fet d’haver de generar ingressos mensuals, tenir cura de familiars o la
percepció negativa de l’entorn proper respecte
a la continuïtat dels estudis. El manteniment i
la reproducció d’un sistema patriarcal dificulta el desenvolupament personal i professi-
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La metodologia d’aquest projecte es basa en
el treball d’expressió i creació escènica per
a la transformació social amb metodologies d’acció comunitària i mentories tècniques
d’experts en els àmbits de les indústries culturals i l’economia social i solidària, que posen
les participants en el centre en tots els processos d’aprenentatge, creació i gestió.

QUINES ENTITATS HI HA AL DARRERE?

Paral·lelament, les participants desenvoluparan activitats d’activisme feminista a les xarxes socials per transformar les mentalitats
d’altres joves. Al llarg del procés comptaran
amb acompanyament psicosocial i orientació,
així com amb incentius per afavorir la continuïtat en forma de beques i ingressos propis
generats per la companyia.

• Institut Jaume Botey: coordinació i avaluació acadèmica, i docència de les matèries comunes.
• JAPI: beques, acompanyament psicosocial i d’una estructura
dins l’ESS per a la companyia escènica.
• Universitat Oberta de Catalunya i Aarhus University: metodologies comunitàries per codefinir un model d’intervenció.
• Village Underground de l’Hospitalet i Universitat Pompeu
Fabra: espais per desenvolupar l’activitat.

Plàudite Teatre – Escola d’Arts Escèniques
neix el 1998 a l’Hospitalet de Llobregat com a
escola i companyia de teatre per evolucionar
cap al Teatre Comunitari i Social.
A més, #ART FEM implica altres agents:

onal de les dones i, especialment, d’aquelles
travessades per altres vulnerabilitats. Davant
d’aquesta situació, evitar l’abandonament
escolar és clau per poder establir horitzons
vitals plens i autònoms, generant independència i emancipació, i evitar perpetuar cicles
d’exclusió social.

QUÈ ES FARÀ AMB EL SUPORT DE LLIURES?
El projecte #ACT FEM és un projecte pilot
d’intervenció social a través de les arts i les
TIC que impulsa un batxillerat acreditat aplicat a les arts escèniques.
Així, en finalitzar el procés, les participants
formaran la seva pròpia companyia escènica i tindran un títol tant per accedir a altres
estudis com per treballar en el sector de les
indústries culturals. El suport de Lliures es
destinarà als costos dels equips docents, el
lloguer dels espais i altres materials.
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GRUP D’AVALUACIÓ SOCIAL (GAS)

ÒRGANS
SOCIALS

Lliures compta amb quatre òrgans de funcionament
formats per persones voluntàries de les tres entitats
impulsores del projecte, així com altres d’adherides, que
treballen de forma col·legiada i en xarxa tant en la governança interna com en la coordinació. Aquests són el
Comitè Organitzatiu (CO), el Grup d’Avaluació Social (GAS),
el Grup d’Avaluació Econòmica (GAE) i l’Àgora Lliures.

Valora el caràcter social dels projectes que demanen acompanyament tècnic i econòmic de Lliures
a partir de deu criteris d’avaluació objectivables, definits i detallats amb puntuació. El seu vistiplau
és imprescindible perquè un projecte rebi suport.
Membres:

MIKI ARAGÓN

COMITÈ ORGANITZATIU (CO)
Format per representants de cadascuna de les organitzacions impulsores del projecte Lliures,
és el màxim òrgan coordinador de la iniciativa. Té un caràcter decisori i de supervisió, i és l’equip
que, en última instància, procedeix a la resolució dels projectes presentats.
Membres:

XAVIER ANTICH

IOLANDA FRESNILLO

President d’Òmnium Cultural.

Membre de la Junta Directiva d’Òmnium
Cultural. Sociòloga investigadora i consultora sobre deute, desenvolupament, finances responsables i polítiques públiques.

FERRAN BUSQUETS

ANNA LÓPEZ

Vocal de Pobresa d’ECAS, director d’Arrels
Fundació i vocal del Comitè d’Ètica dels
Serveis Socials de Catalunya.

Membre del Patronat de la Fundació
Coop57.

MONTSE ORTIZ

Director del Consell d’Associacions de
Barcelona.

Experta en gènere i membre de la
Fundació Vicenç Ferrer. Membre de la
Junta Nacional d'Òmnium Cultural.

EVA FERNÁNDEZ

XAVIER GALLOFRÉ

Membre de l’Escola d’Infermeria de
Terrassa.

Ensó, Gedi Gestió i Disseny SCCL.

MAITE CUSÓ

ESTER MEYA

Llibreria cooperativa Pebre Negre.

Fundació Arrels.

BEA FERNÁNDEZ
Fundació Arrels.

GRUP D’AVALUACIÓ ECONÒMICA (GAE)
Avalua els projectes que rebran suport de Lliures des del punt de vista de la viabilitat i la sostenibilitat econòmiques. Tant el GAS com el GAE fan seguiment de les accions realitzades amb el
suport de Lliures i del procés de rendició de comptes, i emeten recomanacions, si escau.
Membres:
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TERESA CRESPO

ALBA VENDRELL

Membre de la Vocalia de Pobresa d’ECAS,
vicepresidenta del Consell Municipal de
Benestar Social de Barcelona i membre
de la plataforma Pobresa Zero i Justícia
Global.

Cap de l’Àrea de Cohesió Social d’Òmnium
Cultural.

DAVID FERNÁNDEZ

SIRA VILARDELL

Treballador de Coop57, periodista i activista social.

Vicepresidenta i vocal de Gènere d’ECAS,
directora de la Fundació Surt i vicepresidenta de la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya.

DOMÈNEC DOMÈNECH

JOSEP SEGURA

Fundació Mercè Fontanilles, ECAS.

Unió de Cooperadors de Mataró, XES.

AMPARO PORCEL
Intress, ECAS.

PERE COMAS
Coop57.

RAFEL BARBÉ
Coop57.
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ÀGORA LLIURES
És un òrgan consultiu i representatiu en el qual participen els membres del CO, el GAE i el GAS, i
persones representants de cadascuna de les tres entitats impulsores del projecte, així com d’entitats socials adherides al Lliures. Vetlla pel compliment dels principis i els objectius del projecte
Lliures i per acostar les opinions i reflexions de la societat al seu òrgan directiu.
Membres:

MAITE CUSÓ

IVAN MIRÓ

Llibreria cooperativa Pebre Negre.

Ciutat Invisible, XES.

PEPA MARTÍNEZ

MAITE VILALTA

Directora de Lafede.cat.

Vicerectora d’Igualtat i Acció Social a la Universitat de Barcelona.

FRANCESC MATEU

ELISENDA XIFRÉ

Membre de Lafede.cat.

Fedaia i ECAS.

EQUIP
TÈCNIC
Lliures compta amb una estructura tècnica que
s’encarrega d’assolir el pla de treball i els objectius tècnics del projecte. El compromís de
les tres entitats permet aportar una estructura
tècnica pluridisciplinària que, especialitzada
en diversos àmbits d’actuació, dona globalitat
al projecte:

ALBA VENDRELL
(ÒMNIUM CULTURAL)
Vetlla per la coordinació tècnica i
la governança política, i realitza
l’acompanyament a projectes i el
vincle amb el territori.

DAVID FERNÀNDEZ
(COOP57)
Responsable de la coordinació de les
tasques econòmiques —administració,
tresoreria, aportacions— i suport en
comunicació.

ELENA JUSTO
(ÒMNIUM CULTURAL)
Coordinadora tècnica fins al mes d'agost
de 2022. El nostre agraïment a la seva
dedicació incansable per fer créixer
Lliures.

A més, des del maig del 2021, el projecte Lliures
compta amb dues col·laboracions externes que
s’han sumat al projecte per poder garantir la
bona implementació del pla de treball marcat
per a aquest any.

LA CLARA COMUNICACIÓ
La Clara és una cooperativa especialitzada en
comunicació ètica i social, especialment dedicada als sectors de la cultura, el medi ambient
i l’acció social. Se suma al Lliures per donar
un impuls a la comunicació i la gestió de xarxes socials, enfocada a millorar la captació
permanent i la incidència política del projecte.
www.laclaracomunicacio.com

LABCOOP
LabCoop és una cooperativa de segon grau dedicada a impulsar projectes d’emprenedoria
social cooperativa. Ha col·laborat amb el Lliures
des del maig fins al juliol del 2021 treballant al
costat del comitè organitzatiu i l’equip tècnic
per dissenyar una proposta d’acompanyament
tècnic per als projectes que formen part del
Lliures, i millorar, així, un dels reptes de la iniciativa.
www.labcoop.coop

JORDI PLANAS MARTÍNEZ (ECAS)
Responsable del servei d’atenció a donants
del projecte i de coordinar la vinculació
amb les entitats membres d’ECAS fins al
mes de juny de 2022. També, amb tot el
nostre agraïment per la tasca realitzada.
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L’AIGUA I LES
COMPTES,
CLARES
Memòria econòmica d’una
xarxa solidària, permanent
i autoorganitzada
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MEMÒRIA ECONÒMICA
DES DEL 2017

+4.000 €

PERSONES DONANTS

80.000 €
2017-2019

+470.000 €

150.000 €
2020

REPARTITS EN
27 INICIATIVES SOCIALS

120.000 €
2021
120.000 €
2022

EXERCICI 2021

GENER-JUNY 2022
PERSONES DONANTS:

2.610
PUNTUALS

171.000 €
DESTINATS
A PROJECTES

APORTACIONS

142,99 €

APORTACIÓ MITJANA

INGRESSOS

202.084 €

1.157

501
PERIÒDICS

45.733 €
RECOLLITS

AUTONOMIA I AUTOGESTIÓ:
Les despeses de funcionament, coordinació
i enxarxament del projecte són assumides
per les tres entitats que integrem el Projecte
Lliures. Aquestes es pressuposten anualment
en funció de les previsions de treball i els pressupostos propis de cada entitat.
Des del primer dia, el Projecte Lliures es
gestiona econòmicament des de la Fundació
Coop57, d’acord amb el conveni signat per les
tres entitats impulsores. Es tracta d’una cooperativa nascuda l’any 2014 per fomentar el
fet cooperatiu, les finances ètiques i la incorporació de nous protagonismes a l’economia
social i solidària, des d’una perspectiva transformadora, ecologista, feminista i antiracista,
i en l’horitzó de la plena democràcia política,
social i econòmica.
Els proveïdors es trien sota criteris ètics, socials i solidaris, i entre els principals hi són El
Foli Verd SCCL (arts gràfiques), La Clara Comunicació SCCL (suport en la comunicació), LabCoop (suport en el disseny de l’acompanyament
als projectes finançats) i Jamgo SCCL (serveis
informàtics). A més, financerament treballem
amb la cooperativa Caixa d’Enginyers.

77.238 €
148,11 €
APORTACIÓ MITJANA
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DOTACIÓ PROVISIONAL
PER A LA CONVOCATÒRIA
DE PROJECTES DEL 2023
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ARTICLES
D’OPINIÓ

gueix en augment cada any que passa: mentre
que la pobresa s’accentua, més de 54 milions
d’euros al dia es destinen a pressupost militar. Enrampats, passa el mateix amb l’apujada
de la llum: mentre 400.000 catalans pateixen
pobresa energètica, les grans elèctriques han
acumulat, des del 2010 i davant una societat
que cavalca dues crisis, 84.324 milions d’euros
en beneficis nets.

ALTERNATIVES CONTRA LA INJUSTÍCIA
David Fernàndez, Teresa Crespo i Jordi Cuixart
9 de novembre de 2021
Social.cat

“LA SOLIDARITAT ÉS UN FACTOR TRANSFORMADOR AMB UN POTENCIAL
INCALCULABLE: NOMÉS CAL SABER EMPRAR LES MÚLTIPLES ALTERNATIVES
QUE ENS OFEREIX”
“La principal dificultat de les persones en pobresa extrema és resoldre l’exigència permanent d’escollir, de fer una gradació entre les
necessitats indispensables; entre menjar i la
calor, entre cultura i bolquers, entre ordinadors
i sabates …”, II Informe El Mapa de la Pobreza
Severa en España. El Paisaje del Abandono, EAPN
2021.
Cada dia tenim més dades sobre la pobresa,
la desigualtat, la vulnerabilitat o l’exclusió, i
semblaria que conèixer millor aquesta realitat
colpidora ens hauria de motivar a actuar de
manera diferent per canviar el nostre context
i transformar allò que ens qüestiona. Però no
és així. Passen els anys i la pobresa s’ha convertit en un fenomen estructural. Les desigualtats
van creixent en cada crisi (ho hem vist el 2008
i el 2020) i ens deixen cada vegada un major
nombre de persones que no es recuperen de la
vulnerabilitat en què es troben, que cauen en un
fons sense retorn cada cop més profund i sever.
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Ens resistim a comptar persones en situació
de pobresa, ens neguem a contemplar unes
corbes que pugen o baixen, i que hem assumit
com a normals. I oblidem que aquestes xifres
signifiquen l’increment del nombre de persones que pateixen. No ens adonem que estem
acceptant una societat injusta, que margina.
Una societat en què uns cada cop són més rics
i uns altres cada cop estan més lluny de gaudir
d’una vida digna, amb un mínim de benestar.
I sovint encara han de sentir que la culpa és
seva, per la seva manca de voluntat per lluitar,
treballar o esforçar-se.
A Catalunya, el 2019, patien la pobresa extrema 484.985 persones. El 2020 va augmentar
fins a les 702.947. Al conjunt de l’Estat espanyol eren 4.506.770. Viure en pobresa extrema
significa tenir una renda inferior al 40 % de la
mitjana nacional d’ingressos per unitat de consum, que l'any passat eren 6.417 € l’any. A més
a més, i com a contrapès, la despesa militar se-

Davant d’aquesta realitat, el poder polític no
acaba de prendre consciència i no prioritza
les polítiques socials adequades per donar
resposta als dèficits existents, ni opta per mesures redistributives per reduir la desigualtat.
L’estat del benestar es va afeblint progressivament i és incapaç de respondre als drets
de les persones. La nostra acció col·lectiva, la
de la societat civil, sempre serà una exigència
permanent als poders públics, i davant la deixadesa i migradesa de la resposta no pensem
restar quiets. Exigim al mercat que no generi
més desigualtats i als poders públics que frenin
les corbes de pobresa i exclusió. A tall d’exemple, l’ingrés mínim vital, que havia d'arribar a
850.000 llars, segons les darreres dades del
Ministeri, n’ha arribat només a 260.000.
Davant d’aquesta constatació, cal corresponsabilitat de la ciutadania per lluitar contra
la injustícia que enfonsa els col·lectius més
vulnerables, expulsats del sistema. Ens ho
recordava Arcadi Oliveres, quan deia: “Vull que
la gent estigui emprenyada, però no desesperançada. Emprenyada, sí, però disposada a
revoltar-se”. I és que tothom pot col·laborar a
modificar factors d’exclusió de la nostra societat
i aconseguir transformar-la. Escoltant, acompanyant, ajudant, respectant l'altre, col·laborant
en projectes de la comunitat, aportant recursos
econòmics, denunciant, incidint, proposant noves maneres d’actuar... Tothom té la capacitat

de canviar petites coses que ajuden a la construcció del bé comú. La solidaritat és un factor
transformador amb un potencial incalculable:
només cal saber emprar les múltiples alternatives que ens ofereix.
Tenim esperança en què encara és possible
millorar el món, fer-lo més just, malgrat que
les darreres notícies ens diuen que els més rics
del país han continuat guanyant, tot i la pandèmia, i que les 100 persones que encapçalen
la llista dels més rics han augmentat el seu
patrimoni en 20.620 milions d’euros (un 17 %
més que el 2020).
Entre tots i totes podem trobar camins per
a un canvi social. El Projecte Lliures que impulsen les Entitats Catalanes d'Acció Social,
Òmnium Cultural i Coop57, per posar només
un exemple, va néixer amb aquesta esperança
i amb la voluntat d’alliberar-se de la pobresa,
de l’exclusió i de les desigualtats. Si ni l’Estat ni
el mercat tanquen les escletxes, aleshores cal
respondre com a moviment. Així ho estem fent
amb l’ajut de totes les persones que aporten
el seu granet de sorra en l'impuls d’iniciatives
de caràcter col·lectiu i horitzontal, amb base i
perspectiva comunitària, arrelades socialment i
territorialment, liderades o protagonitzades per
les persones a les quals s'adrecen. Iniciatives
que ajudin a generar ocupació digna i que es
puguin reproduir, que generin canvis quotidians
que impulsin la transformació de la societat.
Us animem a formar part d’aquesta xarxa per
construir conjuntament un país més just i més
lliure. Us convidem a trobar els millors camins
per canviar el món en què vivim. Us convidem
al Projecte Lliures.
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PROJECTE LLIURES, DEMPEUS I EN XARXA ENFRONT DE LES DESIGUALTATS
David Fernàndez i Elena Justo

1 de febrer de 2022
Cooperació Catalana (Fundació Roca Galés)

“LLIURES ÉS UN PROGRAMA DE FUTUR VERTEBRAT EN EL PRESENT –L’ÚNIC
LLOC ON REALMENT PODEM CANVIAR LES COSES– I QUE ES POT REPLICAR
ARREU DEL PAÍS, PAS A PAS I GOTA A GOTA”
Des del març del 2020 hem sentit a parlar
cada dia de corbes, de frenar-les, de revertir-les i capgirar-les. També ens ha fet parlar
de vida —i de mort—, de quin món ens queda
i de la radicalitat que comporta aprendre a
cuidar-nos mútuament. Però hi ha altres corbes que no remeten. De fet, no han deixat de
pujar des de fa anys i cap previsió anuncia que
baixaran: són les que parlen de l’auge d’unes
desigualtats socials creixents i cronificades.
Paradoxalment, la vacuna —una vacuna cooperativa i solidària— existeix des de fa anys.
D’aquesta evidència va néixer fa sis anys el
Projecte Lliures, impulsat per Òmnium Cultural, Coop57 i ECAS.
Era l’hivern del 2015 i teníem davant el mapa de
les desigualtats socials que defineix la societat
catalana. Dades oficials, repetides, reiterades.
Empitjorades. Era l’hivern de fa sis anys i, a les
palpentes i esbossant altres camins, Òmnium
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Cultural, Coop57 i les ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) decidíem tirar endavant un
projecte compartit. A alguns els sorprengué
aleshores aquella aliança, que naixia d’un llarg
debat i, sobretot, d’una preocupació comuna,
d’un diagnòstic compartit i de la necessitat
d’una resposta col·lectiva, autònoma i social
davant la cronificació de l’exclusió social. Mirada
retrovisor rere sis anys transcorreguts, sabíem
de bon començament que caldria picar pedra,
gel i ferro; que era un projecte de mirada llarga
i durada continuada —sense data de caducitat
previsible—; i que no seria fàcil quan el més
difícil sempre és començar, cercar camins intransitats i omplir buits. Arremangats, també
ens autoaplicàvem aquella dita necessària, que
recorda que la gota forada la roca, no per la
seva força sinó per la seva constància. I ens
aplicàvem una altra lliçó: que fer sempre el
mateix i esperar resultats diferents és absurd.
Així i d’allà va néixer el Projecte Lliures. 112

entitats d’acció social —ECAS, les Entitats Catalanes d’Acció Social—, una cooperativa que
aplega 675 cooperatives i entitats —Coop57—
i una entitat cultural amb 180.000 persones
associades —Òmnium Cultural— que es conjuraven i es posaven d’acord per posar el seu
granet de sorra en la llarga lluita compartida
contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats
socials. Singular coalició i particular complicitat, avui per sort més que consolidada, i que
ha sabut generar una xarxa estable, solidària
i permanent que implica més de 3.000 persones donants —que saben que solidaritat no és
mai donar el que sobra sinó compartir el que
tenim—, ha recollit més de 500.000 euros i ha
esdevingut un espai de treball mancomunat
que ja han finançat més de vint projectes socials transformadors i emancipadors. Què és
Lliures, doncs?
Avui, ara i aquí, i al gra, una casa feminista de
dones migrants a l’Eixample, un rebost solidari
a Osona, un sostre per a dones sense llar a
Nou Barris, un ateneu cultural i divers a Salt,
una escola comunitària d’adults a Sants, un
taller de venedors ambulants d’on han sortit
milers de mascaretes des del Raval de Barcelona, una cooperativa de missatgers contra la
uberització, un restaurant impulsat per dones
migrants a Banyoles, una xarxa d’acompanyament a la gent gran a Ciutat Meridiana, una xarxa comunitàri i alimentària a l’Hospitalet, llars
i les portes a una vida autònoma a Lleida per
a joves migrants… Anticipant-se, el manifest
fundacional del projecte, del 29 de novembre
de 2016, ho anunciava: “En crisi de legitimitat
i en buit ètic, si ni estat ni mercat solucionen
avui el cràter de les desigualtats, aleshores cal
actuar col·lectivament per avançar cap a una
societat més equitativa i més lliure: solidària,
cohesionada i inclusiva. És per això que fem
una crida a continuar desplegant la solidaritat

quotidiana; a apostar per enfortir les capacitats
socials i civils en la lluita contra les desigualtats: i a construir noves respostes autònomes,
sòlides i solidàries, des del propi teixit social,
cultural i cooperatiu del país”.
Mans a l’obra, aquell diàleg fèrtil entre els àmbits del cooperativisme, la cultura i l’acció social
comunitària es feia unes preguntes que encara
no tenen resposta. Dèiem més en origen: “Els
indicadors de pobresa, exclusió i desigualtat
no han deixat d’empitjorar: velles i noves formes de vulnerabilitat s’entrecreuen i aguditzen,
consolidant-nos com una de les societats més
desiguals d’Europa. Dones, joves, infants, gent
gran i migrants posen rostre a una estructura
social delmada per l’atur, la pobresa i un risc
d’exclusió que ja afecta el 23,5 % de la societat.
Tot plegat, mentre convivim amb unes elevades xifres de frau fiscal, de concentració de la
riquesa, de rescats públics de fallides privades
i de legislacions recentralitzadores que malmeten l’àmbit social català. I en un context europeu
i unes dinàmiques globals —austeritat, especulació, financerització— que expulsen cada cop
més gent del circuit de la vida digna”.
Avui, la taxa de risc d’exclusió s’ha elevat ja al
26,3 %. I tot just l’any passat, els metges Javier Padilla i Pedro Guillón, al llibre Epidemiocracia. Nadie está a salvo si no estamos todos
a salvo (Capitan Swing, 2020), apuntaven que
tota pandèmia té quatre fases —substrat, contagi, resposta, reconstrucció—, que totes són
eminentment sociopolítiques i que el més important és el substrat sobre el qual creixen i el
substrat que queda de la reconstrucció posterior. I que aquell substrat, previ i posterior, es
diu desigualtat. Som en sindèmia: barreja de
la pandèmia sanitària i l’epidèmia de la desigualtat. Ho rememoraven amb una frase del
metge prussià Rudolf Virchow davant l’extensió
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del tifus el 1848 a l’Alta Silèsia: “Temo més la
pobresa que el bacil de Koch”.
Com si fos hivern en ple estiu, al juliol l’Idescat
feia públiques les dades sobre l’Enquesta de
Condicions de Vida de l’any 2020: els pitjors
indicadors de la dècada i una xifra històrica que
situa 1.993.000 persones en risc d’exclusió social. Amb un 45 % de la societat que té dificultats
per arribar a final de mes i un 30 % que no s’ha
pogut permetre ni una sola setmana de vacances. La polarització es dispara: el 20 % de les
llars amb més ingressos disposen de sis vegades més del que disposen el 20 % de les llars
més pobres. I va per barris, sempre: el 70 % de
les 236 zones més fràgils es concentren entre
el Besòs i el Llobregat. Va per classe, origen i
biaix, també: el risc d’exclusió social afecta el
61,6 % de les persones migrades, el 53,8 % de
les persones a l’atur, el 35,7 % de la infància i
l’adolescència i el 27,8 % de les dones. En un
país —caldrà repetir-ho fins a l’extenuació— que
en realitat ja són tres: el 45 % que viu integrat,
el 35 % que viu en precari i el 20 % que viu sota
paràmetres d’exclusió social.
Les dades escateixen una permanent insolvència institucional en insuficiència políticosocial:
en realitat, el risc de pobresa afecta obertament
el 42,2 % de la societat. Transferides les pensions de vellesa i supervivència, es redueix fins
al 25 %. Realitzades la resta de transferències
socials disponibles, se situa en el 21,7 %, 2,2
punts més que el 2019. Ras i curt: la meitat
de la gent en queda fora i allò del ningú enrere
queda per als discursos. I això que tot ve de
lluny. A Els salaris de la ira, Miquel Puig constata que els salaris fa quaranta-cinc anys que
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estan estancats i que la desigualtat és el major
detonador per acabar corcant la democràcia.
Freda estadística: 400.000 persones en pobresa
energètica, 404.000 infants en llars pobres i
53.000 sense una llar digna.
Som ja una societat que cavalca entre dues
crisis: encara no havíem sortit dels estralls
de la crisi del 2008 —els nivells d’inversió pública de la Generalitat encara no han assolit
els del 2010— que va arribar la covid. Crònica
d’una desfeta anunciada, entràvem desiguals
a la crisi i en sortirem més desiguals encara
en una dinàmica que té nom i responsables:
segregació social, devaluació democràtica i degradació ètica. Paradoxalment, el model existent no serveix per als reptes que afrontem, i
el model que serviria encara no existeix. Fins
que no fem el que cal, la paradoxa permanent
de l’era postcovid serà sempre que per aturar
desnonaments, acollir les persones sense llar
sota un sostre, reduir la contaminació de l’aire,
revertir la pobresa energètica o tancar els CIE
ens va caldre una pandèmia global. No va ser
el fruit de cap decisió política meditada davant
l’auge cronificat d’unes desigualtats socials
estructurals. El mateix dit al revés: el que rere
dècades no ha aconseguit cap política pública,
social i decidida, ho ha aconseguit un virus en
un tres i no res. I només transitòriament. Potser
no diu gaire del virus, però diu massa de tots
nosaltres. Tanmateix, el miratge ha durat poc i
l’aprenentatge ha estat escàs.
Tanta disparitat anuncia una sortida desigual
de la crisi en forma de K polaritzada. Sant tornem-hi, doncs, al manifest inicial del Projecte
Lliures, perquè els motius i les raons que el

feien néixer, malauradament, han crescut: “Som
conscients que cap país no pot ser lliure si no
ho és la seva gent. Per això neix Lliures, i us
demanem la vostra implicació activa i la vostra
col·laboració econòmica. Des de les diferents
sensibilitats i experiències que conformem
un país plural, ens comprometem, abans de
resignar-nos i caure en el parany del ‘no hi ha
alternativa’, a sortir de les zones de confort, a
enfortir la solidaritat i a construir respostes
comunes davant la pitjor crisi social de les
darreres dècades. Avui fem un pas més enllà,
pensant en llarg i actuant en curt, davant d’una
realitat social injusta que cada dia ens interpel·la. Les coses, efectivament, es poden fer
diferents. Però, sobretot, cal fer-les diferents i
entre totes i tots. Un cop més, si no ho fan ells,
fem-ho nosaltres”.

desigualtats socials és ja una lluita col·lectiva i
compartida on concorre una doble dificultat en
forma de dilema: sí, potser no serà fàcil sortirnos-en, però serà molt més difícil no fer-ho.
Què és Lliures? Xarxa, vincles, comunitat, cooperació: una cooperativa, una llar, un ateneu,
una cuina. Tot un programa de futur. Vertebrat
en el present —l’únic lloc on realment podem
canviar les coses— i que es pot replicar arreu
del país, pas a pas i gota a gota. I que va néixer
d’una consigna també universal: implicar-se
esperant el millor… per evitar el pitjor.

Un aforisme de Jorge Riechmann —“Temps
difícils”— ajuda a clarificar-ho: “En els temps
dolents, només tiren endavant els més brutals
i els més cooperadors. Venen temps dolents:
cal fer el possible i l’impossible perquè les
nostres societats es decantin cap a la segona,
compartir i cooperar”. El dilema dels bonobos
i els ximpanzés, diguem-ho així: o solidaris i
cooperadors, o brutals i depredadors. El què
pretén Lliures, amb les llums llargues, és contribuir a capgirar la situació, en un compromís
diari i una xarxa permanent, estable, duradora i solidària, en el llarg, difícil i tortuós camí
contra les desigualtats. Ensems, junts i alhora.
Comprometre’ns per ser part de la solució i no
del problema. Transformar des de baix i cada
dia. Això també és, sobretot, el Projecte Lliures.
Perquè, de tota crisi, o en sortim més lliures
o més desiguals. I perquè la lluita contra les
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IMPACTES
ALS MITJANS
ALGUNS EXEMPLES
SURT DE CASA

18 de gener de 2021

PREMIÀ MÈDIA

21 de juny de 2021

SOCIAL.CAT

CRÍTIC

La Porta del Món: "La idea és trencar.
bombolles i compartir la diversitat cultural".

El Projecte Lliures 2021 distingeix i ajuda un
conjunt d’iniciatives impulsades a l’òrbita de
la Xarxa d’Habitatge i el CSA de Can Sanpere.

Aquest no és un pis qualsevol.

Què pot oferir l’habitatge social
en temps d’emergència social?
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13 de setembre de 2021

7 d’octubre de 2021
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LA VANGUARDIA

CATALUNYA AL DIA. CATALUNYA RÀDIO

DIARI DE GIRONA

XARXANET

Obren una nova convocatòria del projecte
Lliures per donar suport econòmic
a entitats socials i humanitàries.

Tens un pis buit? La masoveria
social pot ser una bona opció.

L’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes
rebrà una subvenció de 17.600 euros.

Eugenia Delgado: "Quan gaudim del dret
a la cultura la nostra vida pot canviar".

10 de novembre de 2021
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7 de desembre de 2021

5 de juliol de 2022

6 de juliol de 2022
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SANTS3RÀDIO

XARXANET

El Projecte Lliures donarà suport a la
iniciativa de l’Obrador Mancomunat de Sants,
impulsada per la cooperativa Abarka.

Projecte Lliures acompanya set iniciatives
d’autoocupació i xarxes de suport mutu.

RÀDIO SABADELL

VIA VERDE. RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (RNE)

El projecte Supercoopera obrirà
un nou supermercat solidari i
cooperatiu a Hostafrancs.

Objetivos agrícolas de inclusión social.

12 de juliol de 2022

4 d’agost de 2022
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19 de juliol de 2022

20 d’agost de 2022

Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre...
Un altre país
fóra casa teva,
i diries "sí"
en una altra llengua.
T'hauries criat
d'una altra manera
més bona, potser;
potser, més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega...
Tindries amics
i jocs d'una altra mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu
perdut per la selva.

Podries llegir
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
eixuts de pa negre.
Podries… podries...
Per tot això pensa
que importa tenir
LES MANS BEN OBERTES
i ajudar qui ve
fugint de la guerra,
fugint del dolor
i de la pobresa.
Si tu fossis nat
a la seva terra,
la tristesa d'ell
podria ser teva.
JOANA RASPALL – “PODRIES”

955

“He deixat d’acceptar les coses que no puc canviar…
Estic canviant les coses que no puc acceptar”
Angela Davis

IMPLICA’T ENXARXA’T COL·LABORA
Pots fer la teva aportació econòmica i solidària a
projectelliures.cat

@projectelliures

/projectelliures

@projectelliures

