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Introducció:
Per què hem elaborat
la línia política d’Embat?

tructurada que apunti cap a l’anarquisme i que impedeixi que la lluita social sigui cooptada o recuperada per altres tendències que, inevitablement,
també existeixen en tots els moviments socials.
Necessitem presentar i aplicar aquest programa
propi, concret i clar, tant dins dels moviments populars com a la societat en general”.
Després d’una etapa de presentacions i de
contactes diversos i un cop constituït un nucli inicial, s’inicià una fase d’intervenció social i política,
de coordinació i d’assemblees (en espais significatius dels moviments socials) i de generació d’un
preprograma, centrat en aspectes com: economia, laboral/sindical, joventut, territori i sobiranies, democratització política, antirepressiu, entre
d’altres.
A mitjans de la dècada passada, es va decidir
en Assemblea General donar per finalitzat el Procés Embat i passar a denominar l’organització com
a Embat, Organització Llibertària de Catalunya.
Durant la segona meitat de la dècada passada, les militants d’Embat vam continuar im-

Procés Embat va néixer amb la voluntat d’agrupar persones de diferents militàncies polítiques, socials i sindicals en una organització de l’anarquisme social i polític.
El 2014, en la Declaració de Principis i Intencions s’escrivia: “El Procés Embat és una xarxa
de militants socials de tradició llibertària que
pretén l’articulació d’una tendència organitzada capaç d’aportar l’ideal llibertari al moviment
social i popular en què desenvolupem la nostra
activitat quotidiana. El nostre principal objectiu
és, doncs, crear les condicions per a la formació
d’una organització anarquista revolucionària arrelada en els moviments populars de Catalunya”.
I s’apuntava: “Actuar de forma planificada i coordinada és bàsic perquè hi hagi una tendència es3

del moment, guiessin la nostra intervenció política i social per tal de no caure en l’activisme per
l’activisme o en la priorització d’espais i de lluites
basant-nos en la seva actualitat, obviant uns objectius més a llarg termini i lligats a la nostra proposta.
Durant més d’un any, hem estat treballant-hi
i el que tens a les mans és un resum del nostre
programa: principis ideològics i polítics, línia
política (objectiu final, objectius generals, tàctiques), estratègia, feminisme, funcionament,
mecanisme de presa de decisions i codi ètic.
Amb aquest programa volem refermar la validesa
d’Embat i ser una eina per a la creació de poder
popular i avançar cap a la revolució social a Catalunya.

plicades en les lluites dels barris, de l’habitatge, del sindicalisme combatiu, de l’educació
pública, antirepressives, feministes i antipatriarcals, d’autodeterminació entre d’altres.
En paral·lel, vam desenvolupar una tasca de reflexió teòrica i d’aportació de posicionaments
respecte als conflictes i les situacions polítiques
i socials del moment; i, una activitat formativa,
tant interna (anàlisi de conjuntura, línia política,
feminisme...) com externa (jornades de reflexió i
aportacions sobre la revolució social a Catalunya,
trobades amb membres d’altres organitzacions llibertàries de l’Estat espanyol i d’Europa).
A més, es va aprofundir en les relacions internacionals amb organitzacions afins, de tal manera
que avui podem constatar una coordinació permanent amb més d’una vintena a escala internacional.
Al mateix temps, les militants vàrem considerar que necessitàvem dotar-nos d’una línia política que ens marqués uns objectius i unes tàctiques
que, en permanent dialèctica amb les conjuntures
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Principis ideològics i polítics

la vida. Totes les decisions seran preses mitjançant
la democràcia directa i representativa i la participació de totes les directament implicades.

- Anarquisme polític i social recuperant teories,
pràctiques i història de l’anarquisme organitzat,
per transcendir-les i incidir en tots els aspectes de
la vida quotidiana de les classes populars.

- Antiestatisme: l’Estat és la institucionalització de
la violència política (policial, militar, jurídica, administrativa, ideològica, patriarcal, de gènere, etc.) de
les classes dominants sobre la resta de la societat i
un instrument fonamental de control i uniformitat
cultural i social, per sobre de les diferències de classe. Cal alliberar la societat de l’Estat!

Els pilars de la nostra intervenció són: l’organització per millorar la capacitat d’actuació, les reflexions teòriques i la incidència real en la societat; l’autogestió com a objectiu, pràctica i complement necessari de la nostra intervenció; el suport mutu en
una concepció solidària que va més enllà de la reciprocitat concreta; la democràcia directa per exposar, en igualtat de poder, les iniciatives i propostes
i participar directament en la presa de decisions; i,
l’acció directa sense mediacions alienes.

- Anticapitalisme i classisme: per lluitar contra la
propietat privada dels mitjans de producció i dels
recursos naturals, l’explotació laboral i l’exclusió
social que genera el sistema capitalista, les seves
desigualtats econòmiques i la marginació social i
vivencial implícites.
- Feminisme: com a llibertàries estem contra totes les formes d’opressió. El que tenim interioritzat
també juga un paper en les dinàmiques de la nostra
organització i de les nostres lluites. Per tant, la lluita
contra el patriarcat i el masclisme, és imprescindi-

- Socialisme Llibertari: supressió de la propietat
privada i de l’Estat i organització de la societat a través de federacions de treballadores que autogestionen la producció i de comunes que autogestionen
5

- Federalisme: lliure federació de les persones i les
seves comunitats bàsiques o més complexes per a
la construcció d’una societat lliure i igualitària. Es
tracta de construir una organització social basada
en el lliure acord que vagi de l’àmbit local al conjunt
de la humanitat.

ble i ha de ser transversal. Per això apostem pel feminisme, des d’un vessant tant teòric com pràctic a
partir de la revisió constant dels privilegis i assumpció de responsabilitats individuals i col·lectives. Entenem que el feminisme no pot ser imparcial davant
altres lluites. Per això, no tots els feminismes són el
nostre. Alguns trets que defineixen el feminisme de
la nostra organització són: interseccional, de classe,
llibertari, soror, combatiu, social, pràctic, organitzat, transversal i antiracista.

- Ateisme: apostem per una societat en la qual les
religions estiguin fora de les decisions sobre la vida
de les persones i no condicionin la moral col·lectiva
ni els coneixements empírics.

Apostem per la deconstrucció del sistema sexe-gènere, en tant que sistema binari, dicotòmic i asimètric, que genera control, limitació i dominació sobre
les nostres identitats, expressions i sexualitats.

- Antiracisme i anticolonialisme: admetem la colonització heretada i la condemnem i lluitem per
trencar amb la dinàmica centre-perifèria que situa
unes persones al món privilegiat i la majoria fora,
amb estigmes socials com l’origen, cultura i/o llengua, religió i ètnia.

- Ecologisme: perquè tenim relacions d’interdependència i reciprocitat amb la natura, apostem per
restaurar i preservar l’equilibri dels ecosistemes.
Reivindiquem el predomini de la vida digna i socialment equilibrada sobre les lògiques capitalistes de
producció i consum.

- Sobiranisme: com a extensió de la idea de llibertat, com a capacitat col·lectiva i individual de prendre decisions i actuar en totes les esferes de la vida
sense coaccions ni dependències.
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Elements que componen
l’estratègia d’Embat:

Poder Popular
Entenem el Poder Popular com la capacitat
que té un poble d’organitzar-se i viure sense estructures d’opressió, així com la força que té per
defensar-se de qualsevol mena de dominació.
Les organitzacions de masses (sindicats, cooperatives, col·lectius de lluites parcials) són els actors principals per crear-lo i vehicular i canalitzar
el procés revolucionari. Creiem que la construcció del poder popular no vindrà de la mà d’una
avantguarda ni tampoc a partir d’una insurrecció
espontània sense una construcció prèvia d’estructures i mecanismes alternatius En aquest sentit,
l’objectiu d’Embat no és fer ús de les organitzacions de masses, sinó que hem d’estar al servei del
poble i del Poder Popular i defensem un posicionament humil i horitzontal en relació amb aquestes, per tal que no esdevinguin un auditori passiu
influït o controlat per agents i iniciatives externes.
Tampoc apostem per la via institucional com a forma de crear Poder Popular. Sí que contemplem,
però, la participació en institucions en l’àmbit mu-

Política Prefigurativa
Definim la política prefigurativa com la idea
que el fi no justifica els mitjans; al contrari, l’objectiu final condiciona els mitjans a utilitzar. No
podem esperar un teòric “després de la revolució”
per tal d’assolir les formes socials del Socialisme
Llibertari. Per tant, en el procés revolucionari hem
d’anar assentant les bases de la forma de societat
que volem. Però la política prefigurativa no només
mira com construir la societat futura, sinó que
també aposta per destruir l’actual, ja que no podem destruir les estructures de dominació si no tenim d’altres d’alliberament que les substitueixin.
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Confederalisme

nicipal segons els criteris del Municipalisme Llibertari. Però sobretot apostem per fer pressió des
del carrer.

Defensem el Confederalisme i la Lliure Associació com les formes amb què ens hem d’organitzar, en contraposició a l’Estat i a les formes organitzatives jeràrquiques i autoritàries.
Pensem que en una organització política i social les decisions es prenen a les bases, buscant
el màxim de consens. En aquestes estructures les
persones que s’escullen com a delegades no són
representants, i no tenen el poder de prendre decisions de forma unilateral, sinó que han de traspassar l’opinió i la veu del grup del qual provenen.
Seguint aquesta mateixa lògica, les militants
d’Embat no estem a favor de la creació de nous
estats com a objectiu per a l’emancipació dels pobles oprimits. Però si es dona un context en què ja
s’està produint un procés de constitució d’un estat, valorarem quina és la posició i línia d’acció que
més ens ajudi a avançar cap a una societat autogestionària i federal.

Especifisme (organització revolucionària)
Pensem que l’organització dels individus
de forma col·lectiva és la millor manera per gestionar les necessitats presents i les del futur així
com per crear les condicions necessàries perquè quan hi hagi una explosió o increment de
la conflictivitat revolucionària aquesta sigui el
més exitosa possible, així com quan hi hagi una
davallada, es retrocedeixi al mínim possible. En
aquest sentit, les anarquistes hem d’organitzar-nos entre nosaltres i des de la nostra pràctica.
Embat som una organització de quadres. Ho entenem com aquelles que s’impliquen en la lluita
revolucionària a llarg termini, amb alta dedicació i
que són capaces de transmetre la seva experiència
a altres persones.
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Municipalisme Llibertari

ços i retrocessos, però sempre a llarg termini si
es vol consolidar un canvi real. La derrota total de
l’opressió no arribarà de la nit al dia, sinó que es
donarà com una consecució de petites victòries en
lluites parcials i d’algunes grans confrontacions.
Sense la necessitat de caure en reformes del mateix sistema, però sí des de l’expropiació al mateix
sistema sempre que posem el focus en les formes
en què s’assoleixen, i no tant en la reforma en si.

Les militants d’Embat proposem el municipalisme llibertari com a model d’organització social,
ja que respon a les nostres aspiracions i a l’objectiu final. Ens ofereix una distribució territorial que
evita els grans grups de població, que són molt
complexos de gestionar de forma horitzontal.
En darrer lloc, la lluita i l’expropiació de les institucions municipals, com a cadena de transmissió
de les bases, inicia el trencament amb l’Estat que
segueix amb la confederació de municipis llibertaris amb el repte de donar resposta a les necessitats
energètiques, telecomunicatives, de subministrament d’aliments, educatives i sanitàries.

Autodefensa i resolució de conflictes
El sistema d’opressió i explotació en el qual vivim es manté gràcies a l’aplicació constant de violència, en qualsevol de les seves formes .En aquest
sentit, apostem pel concepte d’Autodefensa com
el conjunt d’eines i mecanismes que ens ajuden
a mantenir la llibertat, tant en l’àmbit individual
com en el col·lectiu. Defensar-se d’una agressió física és una forma d’autodefensa, com també ho és
tenir mitjans d’alimentació autogestionats i no dependre del Mercat o de l’Estat. Les militants d’Embat interrelacionem l’autodefensa amb el concep-

Revolució-reformes (etapisme)
Apostem per una visió revolucionària etapista on es puguin anar construint alternatives al
mateix temps que es lluita per a la destrucció de
l’statu quo actual. La revolució és un procés constant que es va guanyant per etapes, amb aven9

Per a fer-ho, cal aprofundir en la reflexió que
ens brinda el feminisme i apostar pel treball de
l’autoconsciència dels privilegis i l’assumpció,
conseqüent, de responsabilitats per tal de deconstruir-los. Aquest treball individual ha de repercutir
en un treball grupal sobre pràctiques micropolítiques quotidianes vinculades al gènere des de la
conciliació d’allò personal i allò polític, entenent
que són dos esferes interconnectades com a éssers socials que som.
Fent-ho des de la participació diversa, horitzontal i teixint xarxes de sororitat. Apostant pels
grups mixtes i no mixtes com a eina de treball. I
sent necessari actuar davant les desigualtats, discriminacions i agressions que es generin perquè
és una responsabilitat col·lectiva el procés de millora i reparació dels greuges que el patriarcat ens
ocasiona.

te d’Acció Directa, és a dir, en el fet de no delegar
la resolució de les qüestions que ens afecten.
Per altra banda, en la resolució de conflictes i en
contraposició a la cultura del càstig hem d’establir
una cultura basada en la reparació, la responsabilització (individual i col·lectiva), la cohesió i les
cures. Això vol dir crear processos i coneixements
col·lectius sobre com afrontar i resoldre els conflictes.

Perspectiva feminista
Volem treballar sota els paradigmes i propostes pràctiques del feminisme de forma transversal
per a deconstruir-nos i deconstruir l’organització
dels rols que el patriarcat ha prefixat.
Per això les militants d’Embat apostem per
posar les cures al centre del discurs i la pràctica
política tot visualitzant la importància del sosteniment de la vida de les persones i el planeta.
Valorar i organitzar el treball reproductiu assumint que és la base de l’economia autogestionada de la societat que volem construir.
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Discurs i llenguatge

ritorial més homogènia i dividida per nuclis units
entre si que generin prou autosuficiència a partir
dels espais del moviment popular i polític. Amb
aquest canvi en la distribució demogràfica busquem que el sector terciari perdi força i guanyin el
secundari i el primari amb la qual cosa es facilitarà
la distribució de la riquesa i es promourà un control del consum dels recursos sense acumular-los.

Les militants d’Embat creiem que el discurs i
el llenguatge creen realitats i modifiquen la forma
de veure un mateix fet, promovent una sèrie de
principis i valors ètics. Per això és imprescindible
generar un discurs i llenguatge propis que ens
permetin explicar les nostres idees i influir en la
societat. Igual que combatem l’economia del sistema hem de combatre la cultura del sistema generant un discurs humil, entenedor, inclusiu i amb
afany d’entesa.

Decreixement
(redistribució i suport mutu)
No és possible el creixement econòmic continu en un planeta de recursos limitats, tal com
promulga el capitalisme. Fa temps que ha sobrepassat el punt d’equilibri entre què pot aportar la
terra i què necessita la societat i, per tant, s’ha de
decréixer per tal de poder articular la societat que
volem. És necessari promoure una distribució ter11

Objectius final i generals

Sabent que un procés revolucionari no pot
perdurar només en una zona concreta del planeta,
s’ha d’implementar un sistema extensiu, amb intenció d’estendre’s arreu del món.
Les militants d’Embat creiem que el nostre
objectiu final (Comunisme Llibertari) no arribarà
d’un dia per l’altre, sinó que s’ha d’anar donant
passes i assolint etapes per tal d’aconseguir-lo. En
conseqüència, hem dividit la nostra línia política
en quatre grans blocs: les tàctiques i objectius específics (relacionats amb el present), els objectius
parcials (futur a curt termini), els objectius generals (futur a mitjà termini) i l’objectiu final (futur
a llarg termini). Aquests objectius són específics
d’Embat, però estan relacionats intrínsecament
amb una evolució de la societat. És a dir, els objectius d’Embat no avancen si la societat no avança.
Per tal d’assolir l’objectiu final i aconseguir
organitzar el gruix de la societat des del Comunisme Llibertari, ens hem fixat cinc objectius generals
a mitjà termini. Aquests objectius generals ens
apropen a l’objectiu final, però només quan tots

Embat té com a objectiu final arribar a una
societat organitzada segons el Comunisme Llibertari.
Què volem dir amb Comunisme Llibertari?
És un sistema amb economia col·lectiva:
l’economia i la propietat estan socialitzades. Els
membres de la societat organitzen la vida en els
aspectes productius i reproductius. L’economia
està en equilibri i respecta el medi ambient. La
propietat privada està abolida. Les necessitats
estan satisfetes. S’aporta i es rep en funció de les
capacitats i de les necessitats.
És un sistema amb una societat horitzontal:
alliberada de qualsevol opressió de gènere, sexual, d’ètnia o capacitat, entre d’altres.
És un sistema amb una política (con)federal, a través de la lliure associació segons interessos individuals i col·lectius. La presa de decisions
es fa des de les bases cap als espais federats.
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OG #2 Tenir una economia col·lectivitzada

cinc hagin estat implementats de forma exitosa
podrem considerar seriosament l’assoliment del
Comunisme Llibertari. Els objectius generals són
els següents:

Des d’Embat, plantegem la construcció d’una
economia autogestionada i confederal que tingui
com a únic objectiu maximitzar el benestar de la
població. Aquest model està basat en l’abolició de
la propietat privada i el treball assalariat, i en la col·
lectivització dels mitjans de producció i gestió. Per
assolir aquest objectiu, és clau que abandonem el
fetitxisme absurd pel creixement, que repartim el
treball i que feminitzem l’economia, donant valor i
posant al centre els treballs reproductius. Aquest
canvi de paradigma ens aproparà a una economia
en equilibri amb els ecosistemes i contribuirà a
apaivagar la crisi ecològica.

OG #1 Eliminar les estructures de
dominació
Aquest objectiu té dos vessants diferenciats,
però que han de treballar-se de forma simultània. Per una banda, creiem que les estructures de
dominació i discriminació han de ser eliminades.
Particularment, des d’Embat hem identificat el capitalisme, el patriarcat, l’estat i el colonialisme/racisme com a les principals estructures que cal destruir. Per l’altra, creiem que és necessari omplir el
buit que deixin aquestes estructures amb maneres de relacionar-nos que siguin compatibles amb
una societat emancipada. Per tant, des d’Embat
treballem per construir noves subjectivitats individuals i col·lectives a través de l’educació, l’agitació
i la comunicació.

OG #3 Viure en Confederalisme, lliure
associació i democràcia directa
És essencial trencar amb sistemes polítics
jeràrquics i professionalitzats, on l’esfera política
està dissociada de la social. Des d’Embat apostem
per models de presa de decisions de baix cap a
13

discursiva per deslegitimar les narratives que justifiquen la repressió i arrelar un discurs que ens
permeti mobilitzar la societat per defensar-nos
dels atacs del poder.

dalt, basats en la lliure associació i en el Confederalisme. És necessari fomentar la participació de
tots els col·lectius i construir una cultura política
basada en la democràcia directa i en la diversitat
representativa. També creiem cabdal trencar les
jerarquies territorials i descentralitzar el territori,
apostant per una xarxa extensiva de ciutats mitjanes que afavoreixi l’organització confederal dels
pobles.

OG #5 Assolir una cosmovisió alliberada i
una hegemonia cultural
La construcció d’una nova societat ha de sorgir des de les classes populars. Perquè això sigui
possible, és necessari consolidar una cosmovisió
col·lectiva en sintonia amb el nou model polític. El
fet cultural és clau en aquest procés. Des d’Embat,
apostem per la creació de nous espais que puguin
promoure noves formes relacionals vinculades a
l’estimulació del benestar col·lectiu. Amb aquesta
finalitat, és necessari elaborar un model educatiu,
fomentar mitjans de comunicació propis i recuperar la memòria històrica. Només així podrem construir nous referents ètics que desacreditin i substitueixin els valors morals imposats per les classes
dominants.

OG #4 Tenir uns mecanismes
d’autodefensa consolidats
Estem convençudes que les elits no romandran indiferents als avenços que anem aconseguint progressivament. Per això, creiem necessari
conformar uns mecanismes d’autodefensa capaços de resistir els atacs de les classes dominants.
Per una banda, apostem per l’autonomia material de les classes populars mitjançant la construcció d’infraestructures econòmiques que puguin
sostenir el sistema que volem implantar. D’altra
banda, també creiem necessari reforçar la lluita
14

Objectius parcials,
específics i tàctiques

La connexió final entre la línia política i la nostra incidència en la societat es defineix mitjançant
les tàctiques. Aquestes constitueixen el mapa de
proximitat de la nostra militància en el curt termini, tot proposant accions específiques que hem de
dur a terme per a complir els objectius parcials i
específics. Les tàctiques no només defineixen què
volem fer, sinó també qui ho farà i com ho farà. Per
tal que les tàctiques siguin realitzables en el curt
termini, han d’estar alineades amb els recursos de
què disposem en tot moment com a organització i
amb el context social específic. Per això creiem necessari revisar les tàctiques de forma regular i prioritzar unes o d’altres en funció d’aquests factors.
Pensem que la millor manera per il·lustrar
com funciona la nostra línia política i com s’acaba traduint en accions concretes és amb la nostra
pràctica diària. En posem alguns exemples:
Per a l’objectiu que persegueix tenir una economia col·lectivitzada, trobem un objectiu parcial
que s’enfoca a planificar l’economia de forma col·
lectiva. Tenint en compte l’augment de mobilit-

Els objectius final i generals són la brúixola
que guiarà la direcció de la nostra organització a
mitjà i llarg termini. Tanmateix, des d’Embat creiem que és necessari crear un full de ruta específic
que ens ajudi a enllaçar aquests objectius amb el
present. Amb aquesta finalitat, dins la nostra línia
política hem subdividit els objectius generals en
objectius parcials. Només quan tots els objectius
parcials d’un mateix bloc s’hagin assolit, podrem
parlar d’un objectiu general aconseguit. En alguns casos hem subdividit els objectius parcials
en objectius específics, atès que alguns d’aquests
objectius parcials ens han semblat difícilment
assumibles partint de les condicions actuals. Els
objectius parcials i específics són fites que creiem
possible que es puguin assolir en el curt termini, i
que marquen línies de treball on Embat vol implicar-se activament.
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En aquest cas la tàctica d’Embat és participar activament de l’espai. Aquesta feina l’estan fent les
militants d’Embat dins de l’Àmbit d’Educació que
han participat de la creació d’Escoles Feministes
amb d’altres companyes i que segueixen consolidant el projecte.
Més enllà d’aquests exemples (i alguns d’altres), seria superb plantejar que podem posar en
marxa totes les tàctiques de la nostra línia política
alhora en un futur proper. Per això, des d’Embat
avaluem en tot moment la viabilitat de posar esforços en una tàctica concreta. Per fer-ho, analitzem
el context sociopolític i les relacions que tenim
amb d’altres organitzacions així com la nostra implicació dins dels moviment socials. Això, sumat
a l’experiència de les nostres militants ens ajuda a
definir la priorització de les tàctiques a aplicar en
cada moment.

zació social en la lluita per l’habitatge en l’última
dècada, i que algunes de les nostres militants hem
estat activament implicades, vam decidir aplicar
la tàctica corresponent. Aquesta busca activar la
difusió i promoure l’afiliació i acció dins de conflictes sindicals sectorials. Per assolir-ho, una de les
tasques que vam desenvolupar va ser impulsar,
juntament amb altres col·lectius i individualitats,
la primera trobada d’habitatge. La taula va servir
per generar nous debats, revisar la feina feta i cohesionar els diferents actors implicats en la lluita
per l’habitatge a Catalunya. Tenir un moviment
per l’habitatge fort i organitzat ens apropa a la creació d’estructures confederades de poder popular.
Dins el mateix objectiu parcial tenim un altre
objectiu específic per erradicar la pobresa per raó
de gènere. En les seves tàctiques tenim promoure
els referents femenins en tots els àmbits productius a través de la plataforma d’Escoles Feministes. Aquest espai també apareix en l’objectiu de
«formar, educar, agitar i comunicar per construir
noves formes de relació individuals i col·lectives».
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Codi militant

nostra vida seguint els valors ètics de l’organització.
• L’autodisciplina per complir i fer complir els
protocols interns de l’organització. El respecte
i l’assertivitat en les relacions amb altres persones o organitzacions polítiques, especialment en processos de crítica.

Embat, com a organització de militants, requereix la creació de noves formes de relacionar-nos i la recuperació d’una ètica que el capitalisme, l’Estat i el patriarcat han esborrat. Per
tal de fer-ho cal que la militància d’Embat posi en
pràctica aquestes noves formes de relació, basades en un conjunt de valors ètics, igualtat, horitzontalitat, dret a la diversitat i llibertat, que donen
consciència col·lectiva a la societat; i que alhora
requereixen el desenvolupament d’algunes habilitats i actituds específiques, sent les prioritàries
per a Embat:

• La capacitat comunicativa per fer-nos entendre i convèncer.
• La humilitat, entenent que no som posseïdores
de la veritat absoluta, i per tant cal ser flexibles
en fronts de lluita amplis, a més d’acceptar les
crítiques externes evitant actituds defensives.
• La discreció, evitant els protagonismes personals o de l’organització, i la seguretat per tal
de no exposar-nos a la repressió.

• La mirada transversal del feminisme que deconstrueix velles identitats i rols patriarcals,
alhora que construeix noves relacions fent un
treball individual i col·lectiu.

• La coherència entre el nostre discurs i les nostres pràctiques, també en espais informals i
d’amistat. La nostra vida diària ha de ser tan

• La disciplina militant basada en el compromís
constant en tots els moments i àmbits de la
17

Organització interna

conseqüent com sigui possible amb les nostres idees.
• La crítica i autocrítica com a procés de millora
de l’organització, evitant les actituds orgulloses.

Embat s’estructura organitzativament en Secretaries (amb un mínim de dos membres) i en Àmbits
d’actuació (hi treballen les persones que tenen una
activitat política i/o laboral vinculada).
Les Secretaries es reuneixen en la Coordinadora. Puntualment, es poden crear comissions de treball específiques per a temes concrets que un cop
finalitzat l’encàrrec es dissolen.
Aquesta estructura es replicarà en els diferents
territoris a través dels nuclis locals que es coordinaran per mitjà de les Assemblees Territorials i enviaran
representants a les Espirals i a les Coordinadores.
A les Assemblees Generals està convocada tota
la militància.
Existeixen tres nivells d’implicació: militant, que
participa en les estructures abans detallades; col·laboradora, a qui es pot demanar ajuda en moments
puntuals; simpatitzant, que vol estar al corrent de la
nostra activitat política.

• La responsabilitat individual i el respecte a les
companyes des de l’ajuda mútua i la cura.
La pràctica des d’aquesta recuperada ètica
social ens permetrà impulsar el procés revolucionari de forces àmplies, no dominar-lo.
Una militant d’Embat representa a l’organització allà on sigui, la seva conducta influirà en la
imatge de la nostra organització i, en conseqüència, en la manera en què les nostres propostes puguin ser escoltades o en la capacitat de teixir xarxes.
El desenvolupament d’aquest codi es troba en el
document “Codi Militant Embat”.
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Presa de decisions

-Uns models propis de presa de decisions basats
en el consens, el dissens, l’equilibri entre majories
i minories i les votacions, que estan predissenyats
en diversitat de contextos.

Embat, com a organització, té establerts mecanismes de presa de decisions per tal d’oferir una
estructura sòlida i un procés transparent de presa
de decisions. Aquests mecanismes tenen una
perspectiva anarquista i feminista, per aquest fet
es basen en l’horitzontalitat, i promouen la participació i integració de la diversitat.
Els mecanismes es componen de:

El desenvolupament d’aquests mecanismes,
així com la implicació de cada participant de l’organització i el nivell de presa de decisions de cada
àmbit, es desenvolupen en el document “Mecanismes de presa de decisions”.

-Un funcionament orgànic preestablert basat en
“espirals” mensuals, coordinadores, assemblea
general anual o bianual, i la possibilitat de convocar assemblees urgents.
-Rols i dinàmiques assembleàries preestablertes i
rotatives que funcionen com a eines per facilitar la
presa de decisions (moderació, torns, acta i registres d’intervencions).
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Preguntes freqüents

via’ns un correu a: embat@embat.info amb el que
creus que pots o vols aportar i et donarem resposta. Pots trobar tots els detalls a embat.info.

Com em puc posar en contacte amb
Embat?

On puc trobar més informació a banda de
la que hi ha al llibret?

A través de qualsevol de les seves militants o
si no en coneixes cap a través del correu: embat@
embat.info

Pots consultar la nostra pàgina web embat.
info per accedir als textos complets.

Vull entrar a militar a Embat, quins són els
passos que he de fer?

Embat teniu protocol contra agressions
masclistes?

Pots enviar un correu a expansio@embat.info
explicant què t’ha portat a prendre aquesta decisió, com ens has conegut, en quins espais participes o has participat, quines inquietuds polítiques
tens,... et respondrem proposant-te un dia de trobada.

Sí, per a nosaltres és molt important responsabilitzar-nos i donar resposta col·lectiva al masclisme tant intern com extern. Pots trobar el protocol a embat.info.

Vull col·laborar amb Embat, què puc fer?

Hi ha idees i posicionaments del llibret que
m’agradaria debatre amb vosaltres, com
les puc vehicular?

Pots col·laborar amb nosaltres aportant idees, fent algunes tasques, econòmicament... En-

Pots participar de les presentacions i xerrades
que fem periòdicament arreu del territori o fer20

Teniu un partit de referència?

nos arribar les teves inquietuds a través del correu
electrònic. Qualsevol crítica serà benvinguda.

No. Malgrat que respectem que aquesta pugui ser una opció per a d’altres moviments polítics
o ideologies, des d’Embat no pensem que la lluita
institucional sigui una via que ens acosti als nostres objectius.

Amb quines organitzacions teniu
contacte? De quines plataformes
participeu?
Les relacions amb altres organitzacions i espais
amplis les fem a través de les nostres comissions de
Relacions Polítiques i Relacions Internacionals. Alguns exemples són la Federación Anarquista Uruguaya
(FAU), Union Communiste Libertaire (UCL), Taula Llibertària de Catalunya i Plataforma de Defensa dels Serveis Públics.

Quin tipus de feminisme defenseu?
Apostem per un feminisme de classe, interseccional i llibertari. Per això, hem tingut en compte el feminisme de forma transversal en tot el nostre programa.
Dins d’Embat estem en constant formació i debat, especialment en algunes qüestions sobre feminisme i de
les que encara no tenim un consens. Pots consultar les
ponències actuals i la seva evolució a embat.info.

Teniu un sindicat de referència?
No. Considerem que qualsevol sindicat alternatiu, combatiu i autogestionat és una bona opció
i l’elecció final dependrà del lloc de treball i de la
implicació i arrelament de cada sindicat en el sector,
empresa i territori.
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http://www.embat.info
@embatOLC
embat@embat.info
@proces.embat
Embat TV
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