ESPAI OBERTE A LA REVOLUCIÓ INTEGRAL

FORMULARI D’INTERCANVI

ESPAI OBERTE A LA REVOLUCIÓ INTEGRAL

SALUT

Nom:
Email:

CAPS

Telèfon:
Població:
Com participes a AureaSocial? (dianmitzant alguna activitat, en algun projecte concret, ho acabo
de conèixer...)

Com pots implicar-te amb AureaSocial?

En quina àrea t’agradaria participar?
☐☐ Acollida i recepció

SHA

DIF SALUT

EDUCACIÓ
JORNADES

EAC

☐ Dinamització espais d’aprenentatge col·lectiu
☐ Difusió i comunicació en xarxes socials
☐ Difusió i comunicació presencial

OF. EDICACIÓ

☐ Manteniment de l’espai

ESPAIS CRIANÇA
XELL

☐ Recopil·lació de material necessari
☐ Meteja i ordre de l’espai
☐ Informàtica
☐ Enxarxament amb altres col·lectius i iniciatives afins

AUTOGESTIÓ

☐ Cuina
☐ Hort comunitari
☐ Altres

CASX

CIC

Estàs implicada amb més col·lectius?

HABITATGE
Que creus que fa falta a AureaSocial? Estem
obertes a aportacions, suggerències i crítiques!
Fes aquí les teves propostes:

gestio@aureasocial.org

COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA
Cooperativa Integral és una eina per construir contrapoder des
de la base, partint de l’autogestió, l’autoorganització i la democràcia directa, i que ens permet transitar de l’estat actual de
dependència de les estructures del sistema, cap a un escenari
de llibertat amb plena consciència, lliure d’autoritat, i on tothom
pugui desenvolupar-se en igualtat de condicions i d’oportunitats.
És una proposta constructiva de desobediència i d’autogestió
generalitzada per reconstruir la societat des de baix (en tots els
àmbits i de manera integral) i recuperar les relacions humanes
afectives, de proximitat i basades en la confiança.
Com a objectius més concrets a curt termini, ens associem col.
lectivament per:
• Reduir les nostres despeses en euros i ajudar a créixer un
sistema econòmic integral composat per espais d’economia
comunitària, relacions d’intercanvi directe i mitjançant monedes socials i una gestió col·lectiva dels recursos que siguin
necessaris.
• Donar una sortida d’autoocupació digna i estimulant a
persones que estan a l’atur o que volen deixar el seu treball
assalariat.
• Facilitar una sortida econòmica col·lectiva a les persones que
per necessitat o voluntat preten
• Facilitar una sortida econòmica col·lectiva a les persones que
per necessitat o voluntat preten en viure fora del control de la
banca i l’estat.en viure fora del control de la banca i l’estat.
• Promoure la creació i facilitar l’enxarxament de nuclis
d’autogestió locals i ecoxarxes.
• Impulsar la generació de comunitats en el camí per
l’autosuficiència i l’autogestió de les nostres vides.
• Generar un sistema públic cooperatiu integral, en el qual es
puguin anar cobrint les necessitats bàsiques de manera progessiva des de l’autogestió. Parlem sobretot de l’alimentació,
la salut, l’educació i l’habitatge.
www.cooperativa.cat

AUTOGESTIÓ DEL ESPAI
Per a la gestió d’AureaSocial ens organitzem
en grups de treball i ens trobem setmanalment en assemblea cada dimecres a les 16h.
El procés col·lectiu d’AS està obert a la teva
implicació.
Acollida i recepció + Dinamització d’Espais
Informació, acollida i assessorament a persones, projectes, col·lectius. Facilitació de la
participació de les interessades; dinamització
d’espais
Enxarxament. Difusió recíproca.Coneixences
Treball per trobar sinèrgies amb altres
persones i col·lectius afins als processos que
estem desenvolupant. Empoderament i acció
política.
Comunicació i difusió
Actualització web, administració llistes de
correu, gestió correu informació,Dinamització
convocatòries d’assemblees i altres activitats.
Xarxes socials. Disseny gràfic i creació d’eines
per a la difusió i comunicació cap enfora.
Gestió col·lectiva
Seguiment i coordinació de tasques per a
l’aquí i ara de l’espai. Entre totes reparem
i vetllem per l’òptim manteniment, neteja i
dinamització dels espais comuns. Acollida
persones interessades en participar.
Cuina
Preparació d’àpats diàriament, amb productes frescos, de producció local i ecològica.
Terrassa i Hort
Dinamització col·lectiva de l’hort comunitari,
plantes medicinals i amb connexió amb la
cuina.

LIBERAR ESPACIOS (COLECTIVIZAR)
Col·lectivització de l’immoble
La idea bàsica del que plantegem, quan diem públic, és que ha
de ser accessible a totes les persones. És un caràcter transversal dels projectes d’AureaSocial, de manera que encara que
es pugui proposar un cost en euros/ecos qui no pugui pagar hi
tingui l’accés obert. Això és l’economia de la comunitat: totes les
persones que ho senten fan seu un projecte per ajudar a fer-lo
viable i no només les que necessiten accedir a un cert recurs o
servei.
En aquest sentit, es xoca frontalment amb la propietat privada
(hipoteques, lloguers) i/o de les administracions de l’Estat (per
exemple els centres cívics, sota control polític de la política
municipal).
Perquè un espai sigui col·lectivitzat és important el caràcter
obert i assembleari del procés, que no és neutre políticament,
però que és inclusiu, obert a la revolució integral, obert a les
persones.

TIPOS DE IMPLICACIÓN
DINAMIZADORES
FACILITADORES
PARTICIPANTES
En función de tiempo, capacidades y nivel de
afinidad.

