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Del 24 de març al 29 de juny de 2012

En quina mesura des d’un museu i des de la pràctica artística es pot incidir a cercar solucions envers la crisi econòmica actual? Si, tal
com s’ha dit, la creació permet obrir espais d’innovació i experimentació, més que mai s’haurien d’obrir avui en dia per cercar solucions
en relació amb la recessió econòmica global en què ens trobem immersos i la seva repercussió en l’àmbit laboral. Amb la seva intervenció,
Albert Liza proposa fer visible un seguit d’iniciatives que es donen actualment a l’entorn de Mollet del Vallès i que consisteixen a reactivar l’economia des de l’àmbit local i posar a prova solucions de desenvolupament social sostenible.

A

mb la intervenció Parades
pel canvi, L’aparador acull
una pintura mural que es realitza a partir de les reflexions sobre
l’economia global que es generen a
partir de les accions de diferents cooperatives i projectes de col·lectivisme
econòmic de la zona del Baix Vallès.
Així mateix, els diversos projectes
que s’han convocat també permeten
fer visibles altres possibilitats de des-

envolupament futur tant de la nostra
economia com, sobretot, de la nostra
societat i l’entorn natural. El dia de
l’obertura del projecte, el dissabte 24
de març, es realitzarà un itinerari en
autocar per donar a conèixer algunes
d’aquestes iniciatives des dels indrets
on tenen lloc i de la mà dels respectius responsables.
Pel fet de ser iniciatives relacionades amb el cooperativisme i el

col·lectivisme econòmic, els projectes amb què s’ha col·laborat es posicionen com a alternatives als models
empresarials imperants. Tots se situen en la matriu productiva que en
els darrers anys s’ha batejat com a decreixement, amb què s’aposta per la invenció de nous modes de vida econòmica, social, política i cultural a
contrapèl de l’esgotament dels recursos primaris i la degradació del

medi ambient que la nostra societat ha ocasionat. En aquest sentit, es
tracta de projectes que aposten pel
retorn a la producció artesanal, a maneres d’organització i distribució basades en xarxes de proximitat i en
l’activació de formes laborals igualitàries i socialment sostenibles.
Davant dels anuncis d’una recessió que encara va en auge l’any 2012,
aquest projecte es presenta com una
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aposta de futur a partir de donar a
conèixer noves propostes de creixement econòmic sostenibles. Vol ser
una aportació a l’imaginari col·lectiu
de la societat contemporània i una
eina per obrir noves perspectives a
l’entorn de la cultura del treball i les
seves circumstàncies. •
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Cooperativisme i col·lectivisme
en temps de crisi
Per a la realització del projecte Parades pel canvi s’ha establert un procés de col·laboració amb diferents cooperatives i projectes col·lectivistes de Mollet del Vallès i rodalies que fomenten una política econòmica amb vista a la
producció de rèdits socials. Amb alguns dels seus responsables, s’ha mantingut una conversa el dilluns 29 de febrer
al local d’Altermercat, on es van tractar qüestions com l’economia solidària i els pros i contres dels projectes cooperatius en el context social actual.

En la conversa intervenen Paco Hernández, cofundador d’Altermercat i membre de la Xarxa d’Economia Solidària; Joan Carles Isern, fundador d’Ecoxarxa del Vallès, de la
Cooperativa Integral Catalana i membre del Projecte Pachamama; Lluís Mas, coordinador de la Cooperativa de Serveis Socials Doblevia; Joan Agea, membre de Can Piella;
Marta Torrecillas i Gerard Piñero, membres de La Catxaruda SCCP; Xavi Augé, membre del col·lectiu Artefaktes Dinamització Artística; Oriol Fontdevila, comissari del
cicle de L’aparador, De com convertir un museu en arena; i Albert Liza, realitzador del projecte Parades pel canvi.
Albert Liza: Creieu que la cooperativa o el col·lectivisme poden
ser maneres per sortir o donar solució a la crisi econòmica actual?
Marta Torrecillas: És el futur.
Xavi Augé: No sé si pot ser la solució a la crisi però sí la solució
al sistema econòmic actual. El cooperativisme és, si més no, una
eina útil i eficient per lluitar contra el neoliberalisme i el capitalisme. És una altra forma d’organització, com també ho són el
col·lectivisme o l’associacionisme, que no són una s.a. o una s.l.
No sé si és l’eina per sortir de la crisi ni si algú ho sap, això, però
amb el temps d’història que tenen aquests models, s’ha demostrat que es tracta d’unes formacions amb uns valors necessaris.
En una societat en què els nostres valors provenen de la televisió
i els objectes són el més important, valorar les persones per sobre
de tot és el rerefons que copsa la cooperativa.

Paradoxes del cooperativisme
Gerard Piñero: Tal i com és la legislació a Catalunya i l’Estat espanyol, pot haver-hi una sccp amb un esperit més cooperativista
que algunes cooperatives amb tots els ets i uts. En una cooperativa pots tenir un grup de socis i personal contractat que no viu
ni respira gens ni mica el cooperativisme necessàriament. Nosaltres vam decidir fer-nos una cooperativa per ideologia pura i
dura en el sentit que la terra és de qui la treballa. Creiem que el
treballador ha de tenir dret a participar dels beneficis, ja que és
qui produeix la plusvàlua. Tot i així, després la llei no et cobreix
en aquest sentit; si vols ho fas, i si no ho vols, també. És a dir, si
contractem algú de fora, encara que sigui indefinit i no sigui soci
de la cooperativa, no ha de participar dels beneficis, i per tant,
es desmunta la motivació que tenim. Inversament, pot haver-hi

sccp o d’altres maneres que voluntàriament puguin fer una paga
extra o el que sigui i facin participar el treballador dels beneficis. La cooperativa produeix economia real amb un capital social
arrelat al territori, ja que controles o coneixes la cadena de producció i saps que es tracta amb gent i productes i marges reals,
saps que no hi ha especulació ni més consum energètic o si comencem a fer anar la mercaderia amunt i avall; però no hem de
deixar de ser autocrítics. Tal com és la legislació a Espanya, tot el
país podria estar organitzat en cooperatives i tenir el mateix capitalisme a l’ordre del dia.
Lluís Mas: El model de cooperativa té aquestes paradoxes. Hi ha
empreses que tenen una política salarial o de relació amb els treballadors molt millor que una cooperativa. Tu mateix en el cooperativisme estàs molt implicat en la teva empresa, ets copropietari i si no vigiles pots caure fàcilment en l’autoexplotació amb
el “rotllo” que afegim hores al projecte perquè el sentim. Penseu
que la cooperativa és dins d’un gran sistema que és el mercat i el
capitalisme, que és qui mana. Pot sobreviure la idea bonica de la
formació empresarial de la cooperativa? Jo fa uns anys que hi treballo i encara ho he de veure, no sé si al final del trajecte veuré
que realment es possible. M’imagino un mercat en el qual totes
les cooperatives fóssim legals... Milloraria alguna cosa. Tu deies
“la terra és de qui la treballa”, jo també dic “l’empresa és de qui
la treballa”. Si sempre competíssim entre formacions democràtiques, estaríem en el mateix nivell i ja seria un pas més.
Gerard Piñero: La legislació és feta per dificultar la constitució de cooperatives molt clarament. A nosaltres, per començar,
ja ens han fet canviar els estatuts, ja que diuen que són massa estranys. Ara els estem refent. Si vols transformar aquesta societat, seguiràs lluitant contra els inconvenients. Per mi qualsevol
model d’organització que generi desenvolupament local és vàlid

tan si t’ho muntes amb una cooperativa com d’una altra manera, allò que és important és la transformació que estàs generant
en l’àmbit de la producció i del consum d’empremta ecològica.
Nosaltres ens ho plantegem sempre que comprem alguna cosa
on anem, has de saber triar per tu mateix i alhora promoure la
massa crítica.
Joan Agea: Penso que és molt important establir relacions
d’igualtat entre les persones a l’hora d’organitzar-nos per fer un
món millor. Hem arribat a un nivell de jerarquia increïble com a
societat. Des de Can Piella proposem retornar a una manera de
funcionar en què tots som iguals. Ho debatem tot conjuntament
a l’assemblea cada setmana, debatem totes les produccions que
fem a la casa i les activitats. Crec que val la pena anar cap aquí.
N’estic convençut i ho he viscut en la meva pell; sóc més feliç
quan treballo d’aquesta manera que no pas quan treballava per
empreses que em dictaven què havia de fer. Si les cooperatives
van cap aquí, aleshores crec que és un sistema interessant.
Xavi Augé: Estem parlant de l’“empoderament” de les persones, del poder per escollir o per decidir. Escollir quin producte
vull, en què vull invertir, fer la sensació que ningú no ha escollit
abans per tu. Jo sempre he tingut al pensament que s’han de crear nuclis regionals, grups de treball o grups de gent organitzats
en un àmbit reduït i local per treballar conjuntament, per ajudar-se i per reduir costs. Has de treballar ben organitzat, si no,
sempre se’t carregarà el del costat.
Lluís Mas: El problema ve quan creixes i et fas gran. Penseu que
hi ha cooperatives que comencen amb una escala salarial d’un a
dos i mig, i ara estan a un a set, entre la persona que menys guanya i la que guanya més; perquè si no és així, la gent que ve de la
universitat i té una formació se’n va a altres empreses. La majo-
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ria de nosaltres estem en projectes en què cada dia veus a tots els
companys i ho debatem tot entre tots, però quan les estructures
es fan més grans i físicament creixen, la democràcia i certes decisions de justícia social es perden pel camí, en nom de de blindar-te i fer-te gran. Però el cooperativisme té algunes fórmules
per evitar-ho; es pot intercooperar a partir de fer grups cooperatius, cèl·lules més petites que mantinguin la seva autonomia i independència, que s’uneixen i comparteixen coneixement, currículum d’empresa i potència financera sense perdre mai la seva
arrel petita. És a dir, poden mantenir-se cadascuna al seu territori i conservar els valors democràtics i de proximitat, alhora que formen part d’un òrgan més complex. No m’imagino les
assemblees de les cooperatives de milers de treballadors... Per
mi que decideixen només tres punts que voten amb uns botons.
Aleshores, et planteges si aquesta era la democràcia de la cooperativa. Quan la cosa es fa més gran, la idea seria intercooperar i
no fusionar per poder abarcar grans distribucions.
A mi el que més m’agrada del cooperativisme és allò que sorgeix al seu voltant. Un dels invents del qual tinc menys dubtes
ara mateix és de Coop57, ja que va a l’arrel del problema, que
són els diners. Si realment vols desestabilitzar el sistema o canviar-lo, agafa realment allò què el sustenta. A part de donar suport a cooperatives, associacions o col·lectius com els nostres, els
diners que guarda Coop57 en forma d’estalvi han estat desmobilitzats del sistema capitalista i van directament a organitzacions que produeixen serveis o productes, com és la coordinació
de monitors, per exemple, o senzillament la producció d’un suc.
Sempre hi ha un producte o una riquesa al darrere, mai no busquen productes financers o l’especulació, com passa en les empreses piramidals, que en realitat no tenen res, sinó simplement
ordinadors i una gran xarxa telefònica; i guanyen diners movent
diners, sense fer res. Coop57 aparta els diners d’aquest sistema i
només els dedica a tot allò que produeix. Es dedica, en definitiva, a l’economia i la producció real, al voltant del cooperativisme
i altres entitats que es mouen entorn de l’economia social.
No vull fer propaganda, però si teniu estalvis poseu-los a
Coop57, ja que són diners que, a part de no finançar armes i demés, serviran per promoure cooperatives de vi, associacions...
Realment estan treballant, hi ha gent guanyant-se la vida amb un
jornal, hi ha gent produint. Jo ho trobo esperançador, ja que és
on veig mes possibilitats de canvi; jugar amb els diners d’aquesta
manera com fa Coop57, o Fiare i Triodos en el futur.
Gerard Piñero: Un altre element relacionat amb la crisi és que
es necessita un replantejament global. Cal educació, cal un marc
laboral diferent i un habitatge accessible per realment decidir
on vas a comprar. Tots coneixem el discurs de matriu marxista que desacredita els moviments més autònoms i declara que si
tens temps de decidir què compres ets un petit burgès. És veritat
que tenim altres lluites paral·leles a la cooperativa que hem de tirar endavant i estem en un context difícil en què hi ha un govern
que decideix quants diners s’inverteixen en educació, per exemple. Encara que coneguem iniciatives d’educació privada llibertària, hauríem d’abastar el gruix de la societat.
Xavi Augé: Has de tenir les eines suficients per valorar per tu
mateix què necessites i què deixes de necessitar, hem de poder
participar, opinar, aportar coneixement i tenir accés a aquesta
informació, que sembla que no hi és ni existeix, com les xifres de
despeses públiques, que no apareixen enlloc.

Decreixement i sostenibilitat energètica
Albert Liza: El decreixement, la sostenibilitat energètica i la
productivitat al camp, per exemple, són conceptes que si es fan
populars contribueixen a fer baixar el consum, el superàvit del
consum insostenible que tenim ara. Com ho veieu?
Paco Hernández: Avui en dia hi ha una sèrie de moviments que
lluiten per la sobirania alimentària i el consum responsable. Tots
aquells que s’aglutinen en plataformes com Som el que sembrem
o d’altres plataformes rurals que porten al decreixement. És important que tots aquest grups tinguin projectes de conjunt, que
s’ajuntin i creïn negocis petits amb un segell conjunt entre productors i empreses familiars. D’aquesta manera no hi hauria
competició i es promouria l’intercanvi i l’aprofitament eficient
de la maquinària, així com un bon tracte amb la gent i educació
a l’hora de treballar amb els altres.
Marta Torrecillas: En una comarca com el Vallès Oriental ens
hem d’organitzar per cobrir la demanda. Podem fer cistelles tots
junts si ens organitzem, repartim la feina i centralitzem la gestió. Així podrem combatre problemàtiques relacionades amb el
clima, per exemple, i produir cadascú un producte: a Gallecs te-

nim blat, a Riells no glaça i s’hi pot fer la carxofa, aprofitar la terra que sigui adequada per conrear la pastanaga...
Joan Agea: Arran de la crisi, la societat en general està iniciant
un procés de debat molt interessant. També veig alguns perills
que alguna gent se n’aprofiti i utilitzi el segell ecològic per vendre més car, per exemple, però cada vegada conec més projectes autònoms que comencen des de baix. Totes aquestes vies són
molt interessants per contribuir a aquest procés de canvi, però
cal un replantejament global; si no ens replantegem el sistema
global no podrem arribar a un final feliç...
Marta Torrecillas: També ens oblidem que moltes normes que
ens regeixen com ara la ccpae (el segell de la Generalitat que
certifica el producte ecològic) ens estan reconduint cap a un
lloc que ens hem de plantejar si és on volem anar o no. Jo conec
gent sense el ccpae que està produint un producte més ecològic que els qui el tenen. Els preus canvien, però qui els marca?
Hem d’encetar el debat i obrir-lo a la societat. Veure com adoctrinem la societat perquè està molt bé que nosaltres venguem
cistelles i fem proximitat, però jo únicament ho difonc a la botiga. Com m’asseguro que els meus clients ho difonguin més enllà de la botiga?

Lluís Mas: El decreixement em remet a responsabilitat, el sistema ens fa responsables. Això els governants i empresaris ho han
sabut fer molt bé, cosa que provoca que carreguem amb la culpa,
per exemple, de comprar un producte que ve de tan lluny. Amb
el tema del reciclatge succeeix el mateix: no seria més fàcil que
la producció del plàstic i del vidre estigués muntada d’una altra
manera i no dir-me que haig de jugar a les coloraines? I mira que
ho faig i ho seguiré fent, però m’emprenya que al final la culpa sigui nostra. Veiem les classes mitjanes que es van empobrint i encara tenen la culpa de comprar el producte barat... De fet, ens hi
estan obligant i a més hem de carregar amb les culpes. Hem de
tenir en compte que els residus que generen les famílies és del
3% en lloc del 95%, aproximadament, que genera la indústria;
encara que reciclem tots no canviem res si el sistema no es mou.
Les petites alternatives locals s’han de fer perquè, a part de
generar el servei o el producte, és a dir, a part d’emportar-te la
col ecològica de l’hort, que està molt bé, és important que la
teva consciència es posi en contacte amb idees que per a molta gent són noves. Hi ha molta gent a qui això li podria interessar
però no hi està en contacte. Aquestes organitzacions o accions
que puguem fer des d’on siguem col·laboren a moure més consciències que a fer un canvi de mercat o de producció. El canvi
veritable no depèn d’aquests petits moviments sinó de canviar

Itinerari en autocar per espais cooperatius i

Vine a descobrir propostes del nostre entorn
per a la supervivència en temps de crisi!
Vine a conèixer nous models econòmics basats en el
decreixement i el desenvolupament social!

i projectes de col·lectivisme del Baix Vallès

Recorregut:
dissabte 24 de març
Sortida:
10.00h, des del Museu Abelló
C. Berenguer III, 122. Mollet del Vallès
Presentació de la intervenció a l’espai de L’aparador
i començament del recorregut en autocar.
Visita a diferents espais, que presentaran els
respectius responsables, i degustació d’aliments
de producció pròpia a preus populars.
Arribada: 13.30h, al Tabaran
C. Lluís Duran (a l’altura de l’encreuament amb
l’avinguda de la Llibertat). Mollet del Vallès.
Activitat gratuïta

L’aparador. Museu Abelló

La Kosturica

Presentació del projecte Parades pel canvi i intervenció que
Albert Liza realitza a l’espai de L’aparador, en el marc del cicle d’exposicions De com convertir un museu en arena. La pràctica
col·laborativa i la interrelació del museu amb aspectes socials i
culturals de la ciutat és un dels eixos articuladors del cicle.

La Kosturica és un projecte col·lectiu de producció que té com
a objectiu principal practicar, desenvolupar i potenciar l’agricultura ecològica amb criteris agroecològics. Així, més que
limitar-se a unes tècniques específiques i normes de conreu,
els impulsors del projecte creuen en un model ecològic basat
en un conjunt d’interaccions entre les persones, la naturalesa
i l’economia.

Per a més informació:
www.museuabello.cat
www.decomconvertirunmuseuenarena.wordpress.com
www.lizagallery.com

Altermercat

La Catxaruda

El juliol de 2011 un grup de persones crítiques amb les pautes de
producció i consum de béns i serveis que genera l’actual model
econòmic va procedir a la constitució d’Altermercat, una cooperativa de consum i serveis de mercat social. L’objectiu principal
és la transformació social.

La Catxaruda és una agrobotiga de productes del Vallès que
produeixen i elaboren petits productors. La seva filosofia es
basa en la col·laboració amb els productors locals i sempre té en
compte que els processos de producció corresponents siguin tan
curosos com sigui possible amb l’entorn i els trets d’identitat de
cada territori. L’espai també està en procés d’impulsar la creació
de l’hort de l’Espel, a Santa Eulàlia de Ronçana, on es recuperaran varietats antigues d’horta i fruita de la comarca.

www.altermercat.cat
altermercat@altermercat.cat

Can Piella

Es requereix inscripció prèvia:
museuabello@molletvalles.cat

Organitza:

Can Piella és una masia amb tres segles d’antiguitat. Després de
dotze anys d’haver estat abandonada, el 2008 un grup de persones va decidir treure-la de l’estat ruïnós en què es trobava,
restaurar-la i tornar a sembrar les terres que l’envolten. La finca
està ubicada a les rodalies de la població vallesana de la Llagosta
i és propietat d’una gran immobiliària que, segons l’opinió dels
impulsors del projecte, optaria per la degradació d’aquest espai
mentre resta a l’espera que es torni a inflar la bombolla immobiliària.
www.canpiella.cat
canpiella@gmail.com

Projecte Pachamama
Projecte orientat cap a propiciar un estat d’harmonia amb la
Mare Terra (Pacha Mama) i els éssers vius que l’habiten, amb
l’objectiu d’aconseguir l’autosuficiència alimentaria i econòmica. Per la via de la cooperació i la solidaritat dels membres que hi
pertanyen, s’aspira a establir un sistema que permeti prescindir
dels diners.

Col·labora:

Projecte
Pachamama

La Kosturica

www.kosturica.blogspot.com
kosturica@gmail.com

El Rave Negre
El Rave Negre és un projecte que s’inicia l’abril de 2008 amb
la intenció de crear una alternativa real al model de producció d’aliments i consum actual en els àmbits de l’agroecologia i
l’educació del consum.
El projecte té per objectiu el reconeixement de la tasca del
petit agricultor, la preservació de la terra i la cultura del món
rural. Així, es cultiva el camp a partir dels criteris de l’agricultura ecològica, es potencia la relació i la comercialització directa
entre el productor i el consumidor i es recuperen varietats tradicionals i autòctones, cosa que permet redescobrir la gastronomia del país.
www.ravenegre.wordpress.com/
ravenegre@gmail.com

www.lacatxaruda.cat
marta@lacatxaruda.cat

El Tabaran
Posarem fi a l’itinerari amb la visita a un edifici històric de Mollet del Vallès: El Tabaran. Es va construir per acollir la seu social
de la Societat Cooperativa Obrera de la TMFE, que, com que va
ser impulsada pels directius de la Pelleria, va néixer amb l’objectiu d’oferir diversos serveis als obrers de la Teneria. La societat
data de 1918 i l’edifici del Tabaran és de 1919.
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l’estructura de base, en cas contrari, la pressió del mercat se’ns
menja. No només hem d’assumir la responsabilitat d’aquest mal
funcionament, sinó que també hem d’actuar per canviar aspectes generals de l’organització social, i això no ho farem reciclant
o collint cols. Si bé hi contribueix i és millor fer-ho que no ferho, sobretot perquè mobilitzes les ments, un cop sortim de la
nostra peixera o del nostre obrador al mercat de debò haurem
d’afrontar el poder econòmic i les seves lleis, cosa que és pràcticament impossible si no és que ets molt gran.
Paco Hernández: S’hi han d’implicar els ajuntaments i les organitzacions locals. La Fundació Futura fa 3.000 menjars diaris
per a nens i nenes d’escoles de tot Catalunya i el 100% dels productes dels menús provenen de l’agricultura ecològica i de comerços justos, el 100%! Imagineu-vos que tots els ajuntaments
es plantegessin aquest debat que estem tenint i promoguessin
la compra pública responsable tot contemplant en cada decisió
si hi ha alguna alternativa no capitalista. Al mateix temps que
es construeix, s’ha de lluitar, el capitalisme és insaciaciable i no
regala res. S’ha d’anunciar que existeixen altres formes d’actuar i donar exemple, que ho vegin els nostres fills i la gent que tenim a prop.
Joan Carles Isern: A la Cooperativa Integral Catalana no creiem
en el capitalisme i creiem que s’ha de crear alguna cosa nova.
Hem de crear una moneda social que funcioni entorn a l’intercanvi i minimitzi al màxim l’Euro. Som com un gueto, cada vegada ens estenem més però ens consideren un perill; ens obliguen a complir unes normatives completament absurdes que la
majoria no volem complir. Aquells que ho intenten es tornen bojos perquè la seva activitat, que està regida per uns principis, no
surt rendible. Hi ha d’haver un canvi des de dins i hem de sortir
d’aquest adormiment generalitzat. Cadascú pren la seva via com
a manera de viure; jo comparteixo la no violència i la desobediència civil com a pràctica social des de la coherència i l’exemple.
No hi ha res millor per actuar sobre el medi que donar exemple.
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com està el sistema, i, després, de voler lluitar-hi en contra. Des
del canvi individual cap al col·lectiu, sempre saber on ets, quin
paper ocupes, amb què estàs d’acord i quin és el teu posicionament.
Oriol Fontdevila: Crec que això té a veure amb l’autonomia i
l’“empoderament”. Ser autònom en l’àmbit personal. No ho dic
en el sentit d’assolir un estatus professional, sinó en el sentit més
filosòfic i polític. Hem d’aconseguir una autonomia ben gestionada, no autoritària, i engegar processos d’autogovern. A partir
d’aconseguir-ho per a un mateix, l’altre també en tindrà.
Xavi Augé: Sí, de fet, el moviment sense terra promou això. Primer has de conèixer qui ets i quina peça representes en aquest
gran conjunt; i un cop tinguis aquests coneixements, sabràs on
anar i què has de canviar per millorar la teva situació personal. Jo
començaria per aquí.
Albert Liza: Però com podem aconseguir la popularització
d’aquestes idees?
Lluís Mas: El fet que aquestes qüestions s’estenguin i es posin
en relació amb el malestar social o la percepció d’injustícia social que es té avui en dia ens pot afavorir. La crisi actual pot facilitar-nos que la ment s’obri a altres alternatives, que tinguem un
esperit crític i comencem a ser més perceptius. Actues en el moment en què et sents implicat i el problema d’alguna manera t’esquitxa. En el moment que el teu fill no pot anar a l’escola perquè
el professor no ha cobrat és quan dius “ep, què passa aquí?”. Però
també és cert que el sistema es defensa molt bé. Quan va començar a créixer l’atur, l’eslògan era “Aturat, forma’t!”, que era com
dir que estàs aturat per culpa teva. Culpabilitzar-te era la manera de dir-te que no t’has preocupat de la feina i que tens allò que
et mereixes. Et demanen que et formis per veure si algú et dóna
feina, no perquè siguis autònom i et creïs el teu lloc de treball. Et
traslladen la responsabilitat.

Joan Agea: L’altruisme.

Joan Carles Isern: Jo estic fent un curs d’autoocupació per crear
empresa i està orientat a fer-se autònom i pagar la quota de doscents i pico euros al mes. És per sostenir el seu sistema, segons el
meu parer. El seu sistema social injust que és en el qual ells tenen un bon sou i els demés sobreviuen amb quatre-cents euros
al mes.

Xavi Augé: Crec que són diversos valors que sorgeixen a partir
del coneixement de la teva situació i del teu context, de tu i de

Paco Hernández: A mi em sembla que això dels autònoms com a
estatus professional és un invent del capitalisme per externalit-

Valors pel canvi
Albert Liza: Quins valors creieu que han d’acompanyar el canvi?

zar els serveis. Jo quan treballava en una empresa als anys seixanta, tothom era de l’empresa, tant la persona que s’encarregava de
la neteja com el transportista. Això s’ho van carregar i van promoure els autònoms perquè paguis impostos cada vegada més, i,
tan si et va bé com si et va malament, no tens protecció social i a
l’estat no li costa diners.
Oriol Fontdevila: Jo sóc autònom i és dolorós. A més, es poden
desfer de tu en qualsevol moment, cosa que crea precarietat. En
el fons té a veure amb el trasllat de responsabilitats: si et va malament és el teu problema i mai no hi haurà cap empresa que
miri per tu. Sent autònom a vegades tens la sensació que, enlloc
de ser realment més autònom, has multiplicat els jefes. I evidentment dins una empresa ets el primer que fan fora, ja que no els
costa res.
Joan Carles Isern: Ara la gent ha entès que ens hem d’apinyar o
interrelacionar mitjançant xarxes, i aprofitar, entre altres coses,
els avanços informàtics qua abans no existien. Veiem la necessitat de sortir d’un mateix cap a fora i buscar l’equilibri entre allò
que és personal i allò que és social, així com estar satisfet del teu
projecte si et funciona i t’ha permès alliberar-te d’una vida que
no t’agradava. Jo crec que ara hem arribat en un moment en què
l’alternativa es l’autosuficiència. Ara hi ha molta gent buscant la
supervivència pura i dura. Encara hi ha gent amb un lloc de treball vinculat a empreses, però molta gent s’ha quedat al marge i
d’altres hem decidit conscientment quedar-nos al marge i anar
per altres vies. Jo personalment no buscaria l’ajut dels ajuntaments, ja que crec que això desvirtua qualsevol projecte; si tu ets
alternatiu, i realment ho ets, aquell que busques que et financi
no et finançarà.
Joan Carles Isern: No hi estic d’acord i crec que no cal ser tan
categòric. Penso que les coses no són blanc i negre. El sistema no
és quelcom tan evident, ja que se li escapen molts aspectes, no és
el mateix un ajuntament local que, per exemple, la Unió Europea. He vist moltes iniciatives finançades amb diner públic que
em sembla que poden ser positives per un canvi i per la transformació social.
Paco Hernández: Si allò públic fos del públic, de veritat, com
hauria de ser, si fos nostre? De fet, és nostre! Llavors seria molt
diferent, podríem fer pressupostos participatius, per exemple, i
moltes altres coses, ja que: de qui és l’ajuntament?
Xavi Augé: Entenc què vols dir: si vols lluitar contra el sistema
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no pots lluitar amb el sistema, no en pots formar part, ho has de
fer des de fora. Però també entenc el que diuen ells.
Joan Carles Isern: Crec que tot és una fal·làcia, ja que estem en
la dictadura del capital i mana el gran poder econòmic que es
manifesta a través del control de l’educació, la salut i l’alimentació. Ara estem entrant plenament a la dictadura del capital, hi
ha grans grups econòmics que controlen tot això. En l’àmbit local es farà alguna cosa però genèricament el control no el tenen
ni els països ni Europa. Fa vint-i-set anys que vaig començar a
participar en moviments socials des de sindicats, partits polítics
o dins el moviment ecologista, quan van arribar a Espanya els
verds alemanys, i n’he vist de tots colors. Existeix una corrupció
generalitzada i cada vegada és pitjor. Si se’ls escapa alguna cosa
és per justificar que fan quelcom. Si realment existeix un moviment alternatiu, tard o d’hora te’n volen apartar quan ja comences a molestar, i de cop et comencen a posar denúncies per qualsevol excusa, si és que no et tanquen la barraca.

Relacions de col·laboració o de competència?
Albert Liza: Per acabar, m’agradaria tornar al tema de les cooperatives per plantejar-vos una qüestió: creieu que les cooperatives
poden arribar a competir entre elles mateixes també?
Paco Hernández: Fins fa quinze anys, Abacus respectava el fet
de no obrir en poblacions on hi havia alguna altra llibreria local. Però això es va trencar en un moment a partir d’una discussió interna i es va fer fora la gent que duia a terme la política de
respectar i no competir amb projectes similars. Es va transformar, per tant, en una empresa comuna sense la voluntat d’intercooperar.
Lluís Mas: Dins la iniciativa en què ens movem hi ha un pacte no
escrit però conegut segons el qual d’altres cooperatives no haurien de venir a competir en el teu concurs públic si ja fas un servei. Però amb la crisi actual no es respecta tant. Quan apareix un
servei nou, es competeix lliurament.
En definitiva, com que la cooperativa no deixa de ser una empresa, si estàs competint en el mercat i vols guanyar-t’hi la vida,
hi ha aspectes als quals no pots renunciar. Per exemple, si fas la
taula salarial amb els principis cooperatius d’equitat, justícia i
demés, i escrius uns sous perquè tothom pugui viure dignament,
et trobes ràpidament fora de mercat: no guanyes concursos i no
et contracten perquè ningú no vol pagar els teus treballadors. La

cooperativa està molt bé però queda relegada a un context que
no es mou pels mateixos valors i s’esdevenen petites illes que sufraguen o naufraguen en aquest context. Fins que aquest context no sigui d’una altra manera, una cooperativa potser no es
podrà desenvolupar amb els criteris que els seus fundadors tenien al pensament. Es prenen decisions empresarials que xoquen
amb els idearis de cooperativa i principis cooperatius. A vegades
pots apostar pels teus propis valors i a vegades ho has de fer pels
valors d’empresa.
Albert Liza: Deixem-ho aquí per avui. Moltes gràcies a tots. �
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Poesia tp

La crisis es una crisis de conciencia. Una crisis que ya no puede aceptar más las
viejas normas, las viejas pautas, las antiguas tradiciones. Y, considerando lo que
el mundo es en estos tiempos, con toda su miseria y conflictos, brutalidad destructiva, agresiva, etc., la humanidad todavía es como fue. Todavía es brutal, violenta, agresiva, codiciosa, competitiva. Y ha construido una sociedad en estos
términos.

INAUGURACIÓ
Dissabte
24 de març de 2012
a les 10:00 h

J. Krishnamurti. Texto cinematográfico en Zeitgeist Addendum, 2008.
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ánsate del tdt y guárdalo en el armario, pon la radio a
veces pero no mucho rato, cuando pases por un quiosco mira la portada de los periódicos por encima. Si vas
al metro, intenta tener la mente ocupada y no mires los anuncios; sube el volumen de tu mp4 si no quieres escuchar los avisos sonoros.
Saca el dinero del banco y ponlo en la banca ética. Ves al mercado y no compres fruta plastificada, consume pan artesano (el
de toda la vida) y no el de cartón, siempre que puedas.
Mira la prensa digital y selecciona lo que quieres realmente
leer. Habla con los compañeros de trabajo de otros temas que no
sean sólo del negocio del fútbol. Aprovecha tu tiempo. El sofá y
la tele pueden ser para un día u otro, pero no un hábito. Sal a visitar tu alrededor, comercios, centros cívicos, parques, la calle…
Detente un rato a observar de vez en cuando.
Júntate con tus amig@s para hacer algo juntos. Organizaros
y mirar lo que sois capaces de crear cuando os ponéis todos de
acuerdo. No juzgues a nadie por no pensar como tú, también te
puede enriquecer. Si creíste en la burbuja inmobiliaria, enfádate porque has sido un@ más de los miles de personas engañadas
en este país. Alza la voz si crees que estás viendo un abuso. Allana casas abandonadas que se deterioran progresivamente por su
dejadez, conviértelas en un lugar digno.
Viaja siempre que puedas, evádete. Corre por las calles antes de que llegues demasiado tarde. Duda del precio de las cosas
e infórmate. La sociedad es un universo compuesto por varios
mundos, tu belleza espiritual es muy importante allí donde estés.

Amb l’activitat:
Itinerari en autocar per espais cooperatius
i projectes de col·lectivisme del Baix Vallès.
Visita a diferents espais, que presentaran
els respectius responsables, i degustació
d’aliments de producció pròpia a preus populars.

Convoca los medios si organizas una huelga o te movilizas si ves
que las bases de tu trabajo van a ser recortadas. Deja que tu mente viaje a 200mb por el ciberespacio.
Respeta los animales, ayúdalos. Los móviles llevan coltán, el
oro del Congo. Es importante que sepas el origen de la cosas porque la ignorancia no te hará más feliz.

Espais:
Altermercat, Can Piella, Projecte Pachamama,
El Rave Negre, La Kosturica, La Catxaruda
i el Tabaran.

�����
Parades pel Canvi está dedicado a toda la gente altruista que se ha
aventurado en buscar alternativas, soluciones prácticas y ha cultivado ideas para la transformación social. Que han traído propuestas al mundo para generar un imaginario revolucionario que
cambie el día a día y genere nuevas experiencias colectivas a partir de las cuales se popularicen los valores para una nueva sociedad creativa.

Activitat gratuïta
Es requereix inscripció prèvia:
museuabello@molletvalles.cat
Més informació a la doble pàgina central d’aquesta publicació.

ALBERT LIZA
Tren des de Barcelona: L2 Rodalies Renfe
Estació Passeig de Gràcia (direcció Granollers - Sant Celoni) Estació Mollet Santa Fost.
Viatge de 22 minuts – estació a 5 minuts del Pla
de les Pruneres i del Museu Abelló.

Estació RENFE Mollet-Sta. Fost

c. Berenguer III

MUSEU ABELLÓ

L’APARADOR és visible durant 24 h,
els 365 dies de l’any, faci fred o calor.

Disseny gràfic: Andreu Balius, 2011

A tan sols 3 minuts de l’estació
de Mollet (Rodalies RENFE)
i a 20 minuts de l’estació
de Barcelona – Passeig de Gràcia.

Museu Municipal Joan Abelló
Berenguer III, 122.
08100 Mollet del Vallès
T. 93 544 50 99
F. 93 593 32 75
museuabello@molletvalles.cat
www.museuabello.cat

Ajuntament

A-17 / C-33

C-17 / AP-7

Estació RENFE
Mollet-Sta. Rosa

Col·labora:

