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Proposta del Projecte
Justificació

A causa de la manca d’espais que des de fa dècades sofrim diferents
col·lectius,a l'àrea de Llevant, i més concretament a Maó, proposem la creació d'un
CENTRE SOCIAL AUTOGESTIONAT, cooperatiu, multigeneracional i multidisciplinari el
qual servís de punt de trobada d'entitats, associacions i/o plataformes en el qual les
ciutadanes poguessin desenvolupar activitats socials i culturals, tals com per exemple;
assemblees, exposicions d'art, cinema-fórums, xerrades, tallers intensius, rebost
ecológic, menjador social, mercats, espectacles i un llarg etcètera.
Un espai on promoure la cultura assembleària i participativa de la ciutadania, i
que servís com a plataforma de diversos projectes que, a dia d'avui no són factibles per
no disposar d'un espai. Acompanyats de diferents facilitadores de projecte i equips.
La idea original és que el Centre fos autogestionat, i per a tal efecte s'ha pensat
en una cafeteria social, per assegurar la màxima gratuïtat de les activitats.
Per aixó sol·licitem un local cedit d'almenys 150 metres quadrats que disposés
dels següents requisits:

-

Una sala gran amb parquet per a actes, tallers, etc.
Dues habitacions que servissin per a reunions d'entitats i com despatxo-oficina;
Un espai amb barra per a la cafeteria social.
Quarto de bany.
Cuina àmplia.
I a poder ser un espai a l'aire lliure, com un pati.

Ideari

Amb els nostres actes, la nostra forma de gestió i les nostres premisses
sociopolítiques pretenem generar en aquest espai el model social al que aspirem: una
societat igualitària i horitzontal, que respecta la diversitat, en la qual la participació
ciutadana sigui un valor primordial, afavorint la inclusió, autogestionant-nos
assembleàriament.
Bases del Centre Social Autogestionat de Llevant

1. Igualitari i divers: aquest principi garanteix la mateixa consideració i tracte a
totes les persones i/o col·lectius que complint les bases i normes marcades vulguin
participar.
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2. Horitzontal: aquest mètode elimina l'estructura piramidal per permetre que
totes les persones participin de tot el procés democràtic.
3. Inclusiu: acció directa d'integració de les minories sigui el que sigui el seu
origen de diferenciació, si aquest no atempta contra el desenvolupament del projecte.
4. Assembleari: modalitat democràtica que permet la participació política de
manera directa.
5. Autogestionat: totes les qüestions referents al centre (recursos econòmics,
recursos materials, preses de decisions…) són competència exclusiva de l'assemblea.
6. Participació Activa: principi que exigeix la col·laboració activa per garantir el
compliment de les bases i la normativa establerta, així com el compromís d'actuar de
forma constant i coordinada en la creació del centre social autogestionat.
7. Respectant el mediambient: en aquest projecte apostam per l’economia
circular, local i per la soberania alimentaria.

Objectiu

1. Amb l'ocupació d'aquest espai pretenem denunciar l'abandó d'aquest i de
molts altres espais públics i reclamar l'ús apropiat dels mateixos.
2. Pretenem generar un espai per cobrir les necessitats reals de la zona de llevant
pels col·lectius que ho necessitin.
3. El moviment ciutadà a Maó, Es Castell, Sant Lluis i Sant Climent ha anat
creixent en els últims anys, desenvolupant una labor cada vegada més important sovint
dificultada per la falta d'espais públics adequats d'ús lliure.

4. Existeixen suficients experiències prèvies d'èxit en aquest país basades en
l'acord de l'Administració amb els moviments ciutadans per a la creació d'iniciatives
autogestionades en benefici de la comunitat com el Centre Social Sec,
l'Espai Veïnal Montmarta, El Camp de l'Ordi o la Tabacalera a Madrid, La Casa Gran del
Pumarejo a Sevilla, Can Batlló a Barcelona, on s'està realitzant una importantíssima
experiència de participació ciutadana. El nostre projecte també s'inspira en experiències
com el Patio Maravillas, que ha estat una referència i alternativa durant molts anys per a
una gran part dels moviments ciutadans, creatius i compromesos socialment més
importants de Madrid.
Com es pot veure existeixen nombroses experiències a Espanya i fora del nostre
país que avalen l'oportunitat de deixar gestionar a la iniciativa ciutadana aquells espais i
àmbit fora d'ús.
5. A Maó existeixen suficients espais públics, edificis i espais vacants i degradats
sense ús, tot esperant transformar-se en matèria de negoci immobiliari capaços
d'albergar aquestes demandes ciutadanes, com per exemple les casernes de Santiago,
els baixos de les VPO de Borja Moll, l'Hospital Verge del Toro, la Sala Augusta, el pavello
del Menorca Basquet, etc
Tenint en compte aquests punts de partida l@s participants en la trobada acorden
treballar de manera conjunta per a l'elaboració d'un projecte que avali la cessió urgent
per part de l'Ajuntament d'un espai per al seu ús autogestionat per les organitzacions
socials i entitats ciutadanes del poble de Maó.
Les organitzacions signatàries d'aquest projecte inicial sol·liciten la cessió d'un
local d'uns 120m2 per a la realització d'activitats socials, educatives i culturals
gestionades de manera col·lectiva i democràtica pels col·lectius i associacions que es
subscriuen a aquest projecte inicial, així com aquelles que es vagin sumant al procés
d'engegada del Centre Social Autogestionat de Llevant, i destinades fonamentalment a
promoure la participació democràtica dels veïns de Maó, Sant Lluis, Es Castell i Sant
Clement i el seu entorn, la inclusió de tots els col·lectius socials així com donar
cobertura a les xarxes de suport solidari i a noves formes d'organització social.
Per els promotors d'aquest projecte (i també ho hauria de ser per a
l'Administració) és una necessitat urgent que aquest espai amb enormes possibilitats i
espais sense ús, desaprofitat durant anys, pugui ser reutilitzat de manera immediata en
benefici de la comunitat.
A canvi, les que es subscriuen en aquest projecte es comprometen a generar i
gestionar les activitats que es detallen en les següents parts del projecte i que s'oferiran
de manera gratuïta i oberta a tots els col·lectius ciutadans de la zona llevant, sense cost
addicional per a el Consell. En el cas que alguna activitat tingui algun tipus d'aportació

econòmica serà únicament per compensar les despeses de manteniment del Centre
Social Autogestionat de Llevant, personal implicat i material utilitzat.

Pressupost estimat: 65.000 €
El pressupost total s'ha estimat en 65.000€ (pel que, si es comptessin amb tots els
elements ara mateix en el Consell, el cost total seria igual a zero, remarquem que el càlcul de
65.000 € ha estat estimatiu i no real)

