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Taller de La Vida al Centre 

 

Facilitació: Tamara i Joan; Presentació enquesta Comissió d’Acollida i Cures: Elvira i Sofía 

Activitat acomiadament: Teresa 

 

Resum del Taller:  

10:00-11:00. 

Acords bàsics. Recordar algunes propostes de 

normes per regular el temps compartit ja 

aprovades a altres trobades de LVAC. La intenció 

dels acords bàsics és posar en comú un marc de 

relació que ens aporta claredat i facilita que ens 

cuidem durant les quatre hores de feina. 

Els acords acceptats per tot el grup són els 4 

següents: 

1. El temps compartit ens importa, telèfons en 

silenci. 

2. No hi haurà descans. Cada persona atén les 

seves necessitats bàsiques: beu i aixeca’t quan ho 

necessitis. 

3. Prioritzem escoltar totes les veus, esperem que 

xerrin les altres persones abans de tornar a xerrar, 

procurem no repetir idees que ja s’han recollit. 

4. Pautes prevenció COVID 19: Mantenir una 

distància de 2 metres, fer ús de la mascareta en 

distàncies més curtes, rentar-se les mans. 
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Presentació del taller. Agenda. Una de les activitats del full de ruta que es va aprovar a l’assemblea 

de gener de 2021 va ser organitzar un Fòrum Social Entitats i Col·lectius de les Illes Balears. Aquesta 

activitat ha anat evolucionat en la proposta de l’escola de tardor (o similar).  

L’objectiu del taller amb el lema “orientem-nos” és identificar quins són els malestars que ens 

inquieten. El que pretenem és explorar quins són els temes que estan més vius dins del grup i 

encarrilar que volem que sigui l’escola de tardor.  

Check-in per parelles. Ens presentam per parelles i expressam com arribam al taller (com estam i 

com ens sentim). 

Resultats formulari-enquesta. Com estem i amb quines forces comptem a LVAC? Destacam 

individualment allò que ens ha cridat l’atenció. Hi ha alguna informació que t’ha faltat? Hi ha alguna 

cosa que t’ha sorprés? Necesitas un espai específic per a profunditzar més en els resultats? 

Veure Annex al final del resum amb el document de retorn del formulari elaborat per la Comissió 

d’Acollida i Cures. 
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11:00-13:30. Grups de treball 

Durant aquesta part del taller es fa fer feina per petits grups (tres grups de 4/5 persones). L’activitat 

es va dividir en tres parts. Les dues primeres relacionades amb la identificació de malestars 

personals i col·lectius, presents i absents. La tercera part es va centrar a intentar definir una 

proposta d’escola de tardor. La composició dels grups va anar rotant de forma aleatòria en cada una 

de les tres parts de l’activitat. A continuació es presenta un resum de cada una de les posades en 

comú que es varen fer en finalitzar la feina dels petits grups de cada apartat. 

1. Quines qüestions identifiques en el teu entorn quotidià que et generin tensió o malestar? Potser 

te'n venen moltes, identifica'n una i explica-la a la resta del grup. Amb quines tensions socials 

creus que està relacionada? Creus que és un malestar compartit amb moltes altres persones? 

Els tres grups varen coincidir en les línies generals dels malestars, emmarcats i agreujats pels 

efectes de la pandèmia COVID-19. Els malestars es poden agrupar en 6 àmbits i estan 

relacionades amb les tensions socials que fenen donades per la desigualtat, manca de 

democràcia, encariment del preus dels habitatges, desigualtats socials, desatenció de les 

persones migrants, precarietat laboral, agressions al territori, apropiacions del discurs ecologista 

(“Green washing”), abandó de la sanitat i els serveis públics. Es considera que els malestars més 

immediats, com el laboral i sanitari, són compartits per una gran part de la societat. En canvi, els 

que suposen canvis “estructurals” no són compartits. 
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2. Quins malestars socials hauríem d’abordar o creus que no han aparegut perquè els col·lectius que 

més els viuen no estan representats a LVAC? 

 
3. Visualitzes d’alguna manera l’escola de tardor? Com t’agradaria que fos? 

Es recull i unifica la tasca realitzada pels tres grups de feina. Nom de la proposta a determinar: 

Existeixen  
antecedents 

Fòrum social de Mallorca, Moviment Ecosocial Mallorquí, Trobades d’Infraestructures 
llibertaries, Xarxes de suport mutu, Trobades per la Unitat Popular de Mallorca (Can 
Gazà) 

Objectius 

Consolidar LVAC (donar continuïtat i visibilitat); ser un espai de referència, reflexió i 
construcció de xarxes en alternatives al marge del sistema hegemònic; treballar per la 
diversitat (arribar a públics diferents), transversalitat, empatia i articulació dels 
MMSS 

Acció  
proposta 

Treballar per eixos de les propostes de LVAC: xerrades, taules rodones, exposició 
projectes, tallers per a totes les edats, projeccions. 
Espais comuns: activitats lúdiques, servei guarderia, fira entitats, dinar,... 

Beneficis  
possibles 

Divulgació de LVAC i entitats afins; aprenentatge, suport i coneixement mutu; ampliar 
perspectives; consolidar xarxes; sensibilització 

Dificultats i  
Riscos 

Molta feina i organització, meteorologia, finançament, continuïtat pandèmia, falta de 
compromís i empatia, falta de comunicació 

Alternatives 
Si continuen restriccions sanitàries fer-la telemàtica 
Organització descentralitzada a diferents municipis 

Pla d’acció 
Treballar en alternatives concretes i reals però també donar a conèixer i consolidar 
les iniciatives que ja existeixen i funcionen; constituir comissions de feina, cercar lloc, 
permisos, cercar finançament, començar ja a caminar sensa demora 
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13:00-13:45. Posta en comú i explicació de les propostes (Plenària final) 

A continuació s’exposen les conclusions a les que es va arribar durant la plenària final del taller: 

 No caure en riscos ja viscuts, ser realistes, mesurar bé la disponibilitat de temps, les forces amb 

les que comptam i l’energia del grup. 

 S’ha de començar a fer feina i generar l’espai que volem en consonància amb les iniciatives 

alternatives que ja existeixen per caminar cap a ta transició ecosocial. Hem d’ajudar a consolidar-

les i donar-les a conèixer per posar en comú espais alternatius de vida, com per exemple 

l’habitatge (alternatives d’ocupació, cooperatives,...) i estructures col·lectives (de rebost, cures, 

mercat laboral,...). 

 S’accepta el format del Fòrum Social de Mallorca coma referent, però sense replicar-ho. 

Actualment els objectius i els continguts han de ser uns altres. Necessitat de renovar el contingut. 

 Pensar bé el format: concentrat en el temps i l’espai o fer un format diferent més senzill i 

replicar-ho a diferents pobles i espais (per exemple: caravana ecosocial). 

 S’emplaça a que les Comissions de Coordinació, Accions i Acollida i Cures continuïn fent feina 

amb la proposta per anar concretant i treballant entorn dels malestars que s’han detectat durant 

el taller. 

 Objectiu: escola de tardor aquest 2021. 

13:45-14:00. Cloenda 
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ANNEX 

 

DEVOLUCIÓ: FORMULARI : “ MESURANT LES NOSTRES FORÇES ” 

 

Persones que han contestat el formulari : 44 

 

1. Estàs inclosa a la llista de correu de LVAC? T’agradaria participar amb un altre 
correu/mail? Escriu-ho en el cas afirmatiu.  

Algunes persones han contestat que no estan incloses a la llista de correu. Altres 
persones han aportat un correu que potser és diferent del que es té a la llista . Convé 
revisar aquest apartat per incloure a tothom i fer les modificacions necessàries. 

 

2. Per poder comprendre més la riquesa de LVAC, quina és la teva edat? 

Per una banda, s’ha observat que la majoria de les persones que formen part de 
LVAC tenen entre 30-40. Seguidament destacaria la participació de persones d’entre 
40 i 50 anys. A continuació veiem que la participació de les persones d’entre 50-60 
anys i les de més de 60 està totalment empatada. Però, per altra banda s’observa que 
hi ha una molt baixa participació de persones d’entre 18-30 anys.  

Potser seria interessant pensar quins mecanismes es poden fer servir o de quina 
manera es podria atracar a LVAC a les persones d’aquest rang d’edat. D’aquesta 
manera el procés seria més ric i divers i comptaria amb idees i aportacions de totes 
les generacions. 

 

3. Actualment, vens de o representes a qualque col·lectiu? Si la resposta és afirmativa, a 
quin?  

La gran majoria de les persones que participen a LVAC venen o representen algun 
col·lectiu, tot i  que moltes persones han manifestat que més que representar el seu 
col·lectiu o organització venen a LVAC a títol individual. També s’ha observat que hi 
ha una minoria de persones que participa a LVAC sense formar part de cap col·lectiu. 

 

4. Fem un termòmetre! Imaginem que si has caigut per aquí, ja tens alguna experiència al 
món de l’activisme o has hagut de prendre decisions en col·lectiu... indica’ns de 0 a 5 la 
teva satisfacció en relació al funcionament dels grups dels que has participat. 

S’observa que en general l’experiència de les persones que han contestat és 
satisfactòria. Tan sols dues persones han contestat amb nombres molt baixos ( 1 i 2). 
Potser seria interessant tractar de filar un poquet més prim  conèixer i assenyalar 
amb una mirada crítica  quins són els malestars o aquelles coses que es considera 
que poden millorar-se amb relació al funcionament dels grups i tractar de cercar 
solucions. 
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5. Resposta breu! Quins 3 aspectes trobes que es podrien haver gestionat millor? 

Dels diferents aspectes que es varen demanar, el que sembla que més persones 
consideren que s’ha de millorar és la participació. Podria ser interessant acotar i 
matisar conjuntament quins aspectes de la participació són els que estan fallant (els 
mecanismes, els espais, els nivells de participació, la comunicació, el compromís) 
quines són les causes i  quines solucions i propostes podríem pensar conjuntament.  

 

6. Què és per a tu LVAC? Respon de manera breu. 

- Procés de transformació social. 
- Un nou espai de confluència i lluita per un món més just. 
- Una oportunitat per la revolució de les cures, per canviar la forma en la qual ens 

relacionam. 
- Un espai de convergència i organització de base. 
- Un espai de reflexió, coordinació i incidència. 
- Un espai de construcció col·lectiva d’alternatives. 
- Un espai de trobada d’entitats i persones per conèixer-mos i crear llaços forts. 
- Un procés per avançar cap a un canvi de model econòmic i social, des de la 

reivindicació i protesta, i des de la cerca i construcció d’alternatives. 
- Un espai de trobada i creixement entre els diferents col·lectius i moviments 

socials. 
- Un espai on compartir i interactuar. 
- Una aliança de col·lectius 
- Una oportunitat per fer front comú. 
-  Espai de trobada i de creixement col·lectiu, de formació i aprenentatge. 

 

7. Quan penses en LVAC, en quin moment creus que està el procés? T'animem a definir-ho 
només amb una frase, màxim 2. ;) 

- Construcció i consolidació 
- Germinació 
- Moment de repensar cap on  anam/ redefinició 
- Moment embrionari 
- Començant a caminar 
- Fase de definició 
- Creació 
- Punt àlgid 
- Incipient 
- Estancat 
- No ho sé 
- Difícil de veure el camí 
- Maduració 

 

Encara que hi ha diverses opinions s’observa que la gran majoria de les persones 
que han contestat el formulari consideren que LVAC es troba a una fase d’inici. 
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8. Respecte al procés de LVAC, amb quina “energia” t’identifiques més ara mateix? 

 15 persones: Expectant 

 15 persones: Més il·lusió que energia 

 12 persones: Tenc ganes de tot 

 

9. Per entendre el nostre ecosistema-humà, ens agradaria saber com podem comptar amb 
tu a partir d'ara. Per això hem definit 3 nivells d’implicació amb el moviment per saber-ne 
més o manco com quedaria la foto… ens expliquem:  

 19 persones: col·laboradora 

 12 persones: Actiu-vista 

 13 persones: simpatitzant 

 

10. Ara, ocupes qualque rol ara mateix a alguna comissió? 

Hi ha 18 persones que ocupen qualque rol   a alguna comissió. De totes maneres 
no totes participen amb el mateix rang de compromís com s’observa a la pregunta 
anterior. Ja que tan sols 12 persones consideren que tenen el nivell d’implicació 
actiu-vista. 

 

11. Tant si participes ara o com si t’agradés participar en un futur pròxim, a quina comissió 
de les establertes a dia d’avui et summaries/quedaries? 

Autoformació :   12 persones 

Acollida i cures: 14 persones 

Acció:                 13 persones 

Coordinació:       3 persones 

Manifest:             7 persones 

Comunicació:     4 persones 

S’observa que de totes les comissions les que més criden l’atenció són 
acollida i cures, autoformació i acció. És interessant que 7 persones voldrien estar a 
la comissió de manifest, ja que en aquests moments es troba aturada. Per altra 
banda, s’observa que si les comissions es repartissin d’aquesta manera, la 
participació quedaria molt descompensada, ja que a la comissió de coordinació i 
comunicació quasi no hi hauria gent.  

12. Encara que no et compromet a res, de manera aproximada, però fent un exercici de 
realitat i concreció... quants mesos creus que podràs mantenir-te en aquest rol a partir 
d’ara? 

La gran majoria de persones podrien seguir el ritme uns 6 mesos i unes 12 
persones podria seguir aquest ritme fins a l'estiu. Això és positiu, ja que vol dir que hi 
ha ganes de fer feina. 
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13. Sabem que a vegades fa falta una mica d'ajuda co·lectiva per ubicar-se a aquets tipos 
d'espais. Cap a quin rol et faria il·lusió que et facilitéssim transitar des de la comissió 
d’acollida i cures? 

 Hi ha 24 persones que no necessiten cap tipus d'acompanyament. Cap a 
col·laboradora (5), cap a simpatitzant (7) i cap a actiu-vista (6). 

14. Qualsevol aportació o reflexió que vulguis fer serà llegida amb agraïment. En cas que la 
teva aportació hagi de menester una resposta, des de la comissió de cures ens 
comprometem a fer-ho una vegada s'hagi "tancat el formulari". Alguna cosa més  a 
aportar? 

La majoria de gent està molt contenta, amb il·lusions i ganes de saber cap a on 
arribarà La vida a el centre. Hi ha una parell de suggeriments interessants a incloure: 
i) En realitat tenim una petita associació a Pollença, poca gent, feim activitats 
puntuals potser podem col·laborar en alguns aspectes. ii) M'encantaria que en el futur 
LVAC també contemplés altres àmbits com el de la cultura, que és el meu àmbit de 
feina i acció. 

 

DEVOLUCIÓ : RESPOSTES DEL TALLER A LES PREGUNTES DE L’ENQUESTA 

Hi ha alguna informació que has trobat a faltar? 

La informació que s’ha trobat  faltar és la següent: 

- Conèixer els motius/ dificultats que impedeixen la participació. 

- Com han sentit les persones l’acollida / integració?  

- Què vol dir per les persones que conformen LVAC millorar la participació? 

- Conèixer com es troben actualment les comissions en funcionament. 

- Saber cap on creu la gent que LVAC s’ha d’encaminar. 

- Conèixer quines qüestions es perceben com a transversals i importants per a 

ser tractades com LVAC. 

¿Hi ha alguna cosa que t’ha sorprès? 

Allò que ha sorprès és… 

- Com incentivar la participació a les comissions. 

- Voluntat de participació a les comissions, molt superior a la participació real. 

- Constatar el fet que manca més diversitat de participació: joves, col·lectius 

diversos,etc. 

- Que es vulgui una comissió de cultura. 

- Que molt poca gent voldria estar a coordinació. 

- Com mobilitzar a la gent jove. 

- La baixa participació de joves a l’enquesta i a LVAC en general. 

- El gran interès per saber cap on anem, que denota que no sabem cap on va 

LVAC. 

- Que siguin 44 persones les que han contestat el formulari. No es té clar si són 

moltes o poques amb relació a la crida que s’ha fet. 

- La gent que vol ser part del manifest (no es té clar que implica). 
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Necessites un espai específic per aprofundir més en els resultats del formulari? 

4 persones : Sí 

5 persones: No 


