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Ponència ideològica, ètica i d’interrelació amb la ciutat
1. Ponència ideològica
1.1. Definició
El Casal Popular de La Creu Alta «El Tallaret» és una entitat oberta, participativa i crítica, amb
la voluntat d’esdevenir un espai reivindicatiu i transformador integrat al barri i al conjunt de la
ciutat.
Som hereus de la tradició associativa del barri de La Creu Alta i, conscients d’això, volem
esdevenir una eina al servei del teixit associatiu, popular i autoorganitzat.

1.2. Context
El present projecte neix en un barri amb una elevada presència de col·lectius implicats en
aquest, i en el conjunt de la ciutat, que durant molts anys han permès dinamitzar-la i mantenir
viva una educació en el lleure, una organització veïnal i una cultura popular de llarga tradició.
Malgrat tot, aquestes entitats sempre han tingut dificultats per tenir un local on realitzar-hi les
seves activitats en condicions o, en alguns casos, ni l’han aconseguit.
En els efectes d’una estafa que anomenaren crisi, la presència d’espais, locals i habitatges en
desús ha anat en augment. Amb unes institucions que no han tingut la clara aposta per
dinamitzar els barris i potenciar aquests col·lectius sense ànim de lucre, la situació per aquests
s’ha anat tornant força insostenible.
Amb la voluntat de respondre a aquesta situació va néixer el projecte de casal popular fruit de
la coordinació i l’aposta comuna de diversos col·lectius, sumant-hi gent diversa del barri i de la
ciutat que s’hi va anar afegint. No obstant això, volem anar més enllà de donar una resposta
convertint-nos en un espai de crítica a aquest model capitalista el qual entenem que és l’origen
estructural del context esmentat.
També hem de tenir present que vivim en un context on el patriarcat i les dinàmiques de rols i
assumpció de tasques generen una divisió estructural entre homes i dones que, com a espai de
crítica, entenem que també cal combatre. I juntament amb això, també hem de fer front a les
actituds discriminatòries que es produeixen en la societat actual.
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1.3.Ideologia
Per tot el context esmentat, entenem que és necessari que El Tallaret esdevingui un agent
polític més a la ciutat, apartidista però compromès amb les lluites.
Amb aquesta voluntat, el Casal Popular de La Creu Alta El Tallaret ha de:
-

Fomentar i ser part activa del teixit associatiu del barri i de la ciutat.

-

Ser un espai obert a la participació, la reflexió, el debat i la crítica.

-

Potenciar la cultura popular i catalana des de la base.

-

Impulsar un oci i lleure alternatius al model consumista i alienant actualment
imperant.

-

Apostar per la creació d’unes relacions lliures.

-

Considerar a les persones com l’element clau de la societat, independentment del seu
gènere, el seu origen ètnic o la seva opció sexual.

-

Rebutjar fermament qualsevol comportament sexista, racista, homòfob o feixista.

-

Defensar la intervenció comunitària i la reapropiació col·lectiva de la política.

-

Practicar l’autogestió des de la participació ciutadana.

-

Defensar i promoure un model econòmic cooperatiu, com també altres models lligats
a l’economia social i solidària que trenquin amb la lògica competitiva i d’acumulació de
capital inherent al capitalisme.

-

Organitzar-se de forma assembleària, dotant-se d’unes estructures i mecanismes que
assegurin un sistema de presa de decisions totalment horitzontal. En aquest sentit,
participar d’aquest espai suposa assumir una dinàmica de funcionament basada en la
coresponsabilitat i l’igual valor de totes les opinions.

-

Comprometre’s a defensar l’entorn natural, a dins i a fora de la ciutat, davant dels
devastadors atacs perpetrats pels actors empresarials i financers i altres actors com
l'administració pública que s’enriqueixen en base a l’especulació i l’explotació del
territori.

-

Defensar el dret a l’autodeterminació dels pobles. En aquest sentit, el casal té els
Països Catalans com a marc de referència nacional, amb la voluntat d’establir vincles

Assemblea El Tallaret
17 octubre 2015

amb altres casals, ateneus o projectes d’aquesta índole d’arreu d’aquest territori, amb
qui compartim l’objectiu comú de contribuir a l’alliberament de la totalitat de la nació.
-

Ser un projecte engrescador pel jovent que fomenti la seva participació, entenent el
paper que aquest té i ha tingut en el barri, sense perdre de vista la vessant
intergeneracional del projecte.

1.4.Interrelació amb la ciutat
Ens sembla evident que, en el marc d’aquesta voluntat transformadora, no ens podem limitar
a La Creu Alta, sinó que cal donar suport i generar sinèrgies amb altres espais i zones de la
ciutat.
El foment d’espais o entitats reivindicatives ha de ser quelcom al qual donar-hi suport i amb
qui treballar-hi si s’escau.
Com el nom del projecte indica, ens identifiquem amb els tallarets i tallaretes, gentilici popular
amb el qual són coneguts els habitants de La Creu Alta. Promovem i recuperem aquest terme
per a mantenir viva la memòria històrica del barri, ja que creiem que el coneixement i l’estima
de la nostra memòria és necessària per construir un futur millor. Malgrat tot, no entenem la
identitat com a quelcom excloent, sinó al contrari; un element obert i dinàmic. Per això, el
projecte s’emmarca a La Creu Alta, però no es limita a aquest espai ni a la gent que hi viu en
l’actualitat. Al casal hi ha de cabre tota aquella gent que hi viu, hi ha viscut o hi viurà, o
simplement, tota aquella gent que vol participar a un casal popular arrelat al seu barri i en
xarxa amb el seu entorn.

