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Objectius, tàctiques i estratègies
Aquest document està redactat seguint una línia top-down. És a dir, es
comença per l’objectiu més llunyà i es va baixant d’escala fins a arribar a les
tàctiques. L’estratègia/estratègies són les que amalgamen aquests objectius
i tàctiques i els doten d’una coherència interna.
Un exemple antropomòrfic de la línia política seria: ‘els objectius serien
l’esquelet (conjunt d’ossos) que donen la forma al cos. Les tàctiques serien
els músculs i tendons, ja que són els elements que ens permeten aplicar la
força. L’estratègia seria el sistema nerviós que coordina i comunica totes les
parts del cos i, per últim, els principis ideològics i polítics serien el cervell
gràcies als quals es processa la informació’.

Definicions:
Objectiu final: fita última de l’organització. Si aquest es compleix,
l’organització deixa de tenir sentit i es dissol.
Objectius generals: són els objectius que permeten accedir a l’objectiu final
si es compleixen tots a la vegada i se sostenen en el temps.
Objectius parcials: pengen de cada objectiu general i permeten, una vegada
complerts tots a la vegada i de manera sostinguda en el temps, assolir el seu
respectiu objectiu general.
Objectius específics: són objectius que pengen dels parcials i que són molt
concrets però que encara no arriben a ser tàctiques.
Tàctiques: manera de procedir molt específica on es detalla el qui i el com
es realitzarà una pràctica concreta. La tàctica dona una pauta d’acció per tal
que l’organització aconsegueixi l’objectiu parcial (o específic, si n’hi ha). Les
tàctiques han de ser realitzables a curt termini.
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Objectiu final
Embat té com a objectiu final arribar a una societat organitzada segons el
Comunisme Llibertari. Per arribar-hi és necessari un procés de revolució
social. Entenem que aquest procés revolucionari es construeix a llarg termini
i consisteix en diverses etapes.
Embat creu 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 Embat 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 mig
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.
En aquest sentit, entenem que per tal d’assolir l’objectiu final, la societat ha
de passar per diferents etapes en relació amb les forces dominants i
reaccionàries. Aquestes etapes no tenen una durada fixa i no han de ser
lineals, ja que depenen de la relació de forces d’ambdues parts (la
revolucionària i la reaccionària).
Aquestes fases són:
Fase 0: Acumulació de forces. Les forces revolucionàries estudien el
seu entorn, busquen aliats i obtenen petites victòries, el moviment
creix. L’etapa d’acumulació de forces pot ser molt llarga, pot durar
dècades. Al mateix temps que la societat, Embat ha d’anar consolidant
la seva implantació al territori, les seves pràctiques i anar aconseguint
els objectius parcials.
Fase 1: Expansió del moviment revolucionari i crisi d’estat. Les
estructures de poder són qüestionades per una gran part de la
societat i se’n busquen de noves. El moviment revolucionari pot
substituir aquestes estructures. Sent l’Estat l’estructura de poder per
excel·lència, quan aquest es troba en crisi, és quan hi ha més
possibilitats d’efectuar una revolució. Aquesta situació pot evolucionar
a diferents opcions:
Fase 1.1: Empat. Les diferents forces polítiques es polaritzen i es crea
un xoc entre dues posicions irreconciliables (revolucionàries contra
reaccionàries).
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Fase 1.2: Batalla de classes. Un cop s’ensenyen totes les cartes i la
relació de poders simbòlics ha saltat pels aires, no hi ha altra resolució
que la que és mitjançant la força. A partir d’aquí, s’enceta una batalla
que culmina amb una part de la societat guanyadora i l’altra vençuda.
Si la societat està en aquest punt, Embat hauria d’estar empenyent fort
per a assolir els objectius generals. En aquest estira i arronsa per
aconseguir-los i perdre’ls i tornar-los a aconseguir s’emmarquen les
fases 1.1 i 1.2.
Fase 2: Tensions creatives i contrarevolució. Quan el bloc
revolucionari guanya, no significa que s’hagi fet efectiva la revolució.
Existeixen matisos i contradiccions dins del mateix bloc i reclamen una
solució. També hi haurà forces internes i externes que procuraran fer
fracassar el procés revolucionari. Aquesta fase pot derivar en altres
dues:
Fase 2.1: Derrota i replegament. Les forces revolucionàries són
derrotades i la repressió més cruel cau sobre el bloc revolucionari. En
aquests moments, hi ha poc més a fer que salvar el que es pot i, per
tant, no es pot confondre amb una fase d’acumulació de forces.
Fase 2.2: Consolidació de la revolució. Les forces revolucionàries i la
majoria del poble (poble fort) mitjançant les tàctiques i estratègies del
poder popular aconsegueixen consolidar el procés revolucionari
donant pas al comunisme llibertari.
En la fase 2 s’ha aconseguit una societat revolucionària, però això no
vol dir que Embat hagi assolit el seu objectiu final. Ha d’acabar d’assolir
tots els objectius generals. En cas d’arribar al Comunisme Llibertari,
Embat hauria arribat a la seva fita final i hauria de desaparèixer perquè
ja no serviria com a eina política.
Embat assumeix que es troba en la fase 0 o d'acumulació de forces. Per
tal d'avançar en la següent fase, Embat utilitza l'estratègia del poder popular.
Això significa, la creació d'un programa unitari que es porti a terme per una
organització popular de masses.
El diagrama de flux de les etapes és el que segueix:
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Fase 0
Si

No

Fase 1

Fase 1.1

Estat es recupera

Estat no es recupera
Fase 1.2

Estat guanya

Revolucionàries guanyen
Fase 2
Revolucionàries
Fase 2.2

Contrarevolució
guanya
Fase 2.1

Consolidació
No consolidació

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
respecte amb 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, raça, capacitat...
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.
Sabent que un procés revolucionari no pot durar sols en una zona concreta
del planeta, s’ha d’implementar un sistema extensiu, amb intenció
d’estendre’s arreu del món.
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Objectius generals
En aquesta secció s’enumeren els cinc objectius generals que té Embat i es
fa una breu explicació de la seva importància.
OF: Arribar a una societat organitzada segons el Comunisme Llibertari.
Per complir l'objectiu final, cal:
OG #1 Eliminar les estructures de dominació
Les estructures de dominació i de discriminació han de ser eliminades. La
societat alliberada d'aquestes dominacions és igualitària i horitzontal. Dins
les estructures de dominació identifiquem al Patriarcat (blanc, cisheterosexual, capacitista…), el Capitalisme i l’Estat com les principals.
OG #2 Tenir una economia col·lectivitzada
S'aboleix la propietat privada i, per tant, el treball assalariat. La producció i
la seva gestió queda en mans de les treballadores i, el benefici, es reparteix
al conjunt de la societat.
OG #3 Viure en Confederalisme, lliure associació i democràcia
directa
Les decisions s'han de prendre de baix cap a dalt. El conjunt de la societat
s'associa lliurement. El model resultant és contrari al centralisme estatal i
s'imposa un model confederal.
OG #4 Tenir uns mecanismes d’autodefensa consolidats
Cal defensar el nou model d'atacs i d’ingerències. A la vegada, és necessari
estendre el procés revolucionari a altres zones per evitar caure en
l’ostracisme territorial.
OG #5 Assolir una cosmovisió alliberada i una hegemonia cultural
La societat ha d'estar en sintonia amb el nou model polític i treballar pel seu
avanç. La societat entén el procés, la defensa i el relat vers altres models
polítics i econòmics.
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Objectius parcials
En aquesta secció es desglossen els 5 objectius generals en diferents
objectius parcials i se’n fa una breu explicació.
OF- Arribar a una societat organitzada segons el Comunisme Llibertari.
Codi de Colors
Grana  Respectiu al poder polític, econòmic i ideològic
Daurat  Introduir nous models relacional als espais educatius i comunicatius
Blau  Desenvolupar un corpus de mecanismes de control democràtic
Rosa  Crear espais comunitaris
Negre No té cap agrupació genèrica a la que associar-se

OG 1- Eliminar les estructures de dominació
OP 1.1- Desmantellar les estructures de dominació. Les estructures
de dominació identificades a l’anàlisi de conjuntura són: el capitalisme,
el patriarcat, l’estat i el colonialisme/racisme. Les tàctiques en aquest
punt se subdividiran per cada una de les estructures de dominació.
OP 1.2- Formar, educar, agitar i comunicar per construir noves
formes de relació individuals i col·lectives. Aquestes noves formes
estan en oposició al sistema actual i fomentant-les s’eliminen les
estructures de dominació.
OG 2- Tenir una economia col·lectivitzada
OP 2.1- Crear un model confederal. Aquest objectiu és a llarg termini,
per tant, els objectius específics i tàctiques que se’n derivin es
començaran a aplicar quan Embat tingui una implantació territorial
forta i després d’una anàlisi de conjuntura del moment. Mentrestant,
Embat pot fer tota una sèrie de pràctiques que ens apropin a aquest
objectiu. És per això que les tàctiques d’aquest objectiu estan
plantejades en fases.
OP 2.2- Planificar de manera confederal de l‘economia. Durant la
fase d'acumulació de forces, la planificació confederal no es podrà
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donar a terme en sí mateixa. No obstant això, l'organització de masses
pot elaborar un programa per a proposar certs models i redireccionar
certs sectors econòmics que puguin ser estratègics. Entenem que
encara estem lluny de fer-ho a escala macroscòpica, però com Embat
podem fer tota una sèrie de tàctiques que ens apropin a poc a poc a
aquest objectiu des de ja mateix. Igual que abans, les tàctiques
derivades d’aquest objectiu estan plantejades en fases.
OP 2.3- Repartir el treball. Embat té les connexions i la capacitat
d’influir en sindicats i plataformes que canviïn la regulació del treball
actual. També s’entén que Embat té capacitat d’incidència en
empreses i cooperatives afins per tal de canviar de facto aquest
repartiment del treball i anar prenent, d’aquesta manera, el poder
polític per la branca laboral.
OP 2.4- Implantar models econòmics per l’equilibri ecològic. De la
mateixa manera que al punt anterior, propulsar canvis de distribució
de la riquesa i gestió dels recursos naturals amb una visió ecològica
farà que el model polític i econòmic actual acabi perdent vigència i
poder.
OP 2.5- Implantar el decreixement econòmic. El decreixement
econòmic i demogràfic està en contradicció amb el capitalisme i en
l’organització dels estats actuals. Apostar-hi ens permetrà canviar
l’estatus quo.
OP 2.6- Valoritzar el treball reproductiu. Posar al centre les cures i
les persones permetrà canviar el model polític, econòmic i social
actual.
OP 2.7- Fer difusió dels plantejaments decreixement econòmic.
OP 2.8- Valoritzar el treball reproductiu en mitjans de
comunicació i a l’educació per a que sigui el leitmotiv de les relacions
i construccions socials. En aquest punt i en l’anterior es posa la llavor
perquè les noves generacions entenguin i estiguin més capacitades
per implementar l’economia col·lectiva.
OP 2.9- Crear una comissió tècnica i ètica per l’equilibri ecològic
que fiscalitzi l’ecologia.
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OG 3- Viure en Confederalisme, lliure associació i democràcia directa
OP 3.1- Administrar el territori a nivell supracomunal. Aquest
objectiu es planteja en fases i en diferents àmbits. Per una banda,
quant a organització interna d’Embat i d’organitzacions afins. Per
l’altra, quan hi hagi una implantació forta al territori d’organitzacions
revolucionàries que permeti treballar l’administració del territori per
anar implantant progressivament el Confederalisme, la lliure
associació i la democràcia directa.
OP 3.2- Descentralitzar el terreny urbà per a implantar un canvi
demogràfic. De nou, es tracta d’un objectiu que s’ha de plantejar en
diferents terminis. El canvi demogràfic es donarà en diferents etapes i
el seu assoliment promourà una descentralització i difuminació del
poder actual. Les militants d’Embat busquen promocionar les ciutats
mitjanes i ‘deconstruir’ les macrociutats, com Barcelona.
OP 3.3- Expandir el territori d’abast. És a dir, els nous models
promulgats per Embat no s’han de quedar al territori més proper sinó
que també han de tenir una projecció externa i/o internacional per tal
d’afavorir que el Confederalisme, la lliure associació i la democràcia
directa s’implanti a més llocs i sigui, doncs, més forta.
OP 3.4- Fomentar mecanismes de presa de decisions. Educar les
noves generacions en pràctiques horitzontals, respectuoses i
igualitàries en la presa de decisions consolida les bases de la nova
societat basada en la democràcia directa i la lliure associació.
OP 3.5- Fomentar la participació política i la diversitat
representativa. Visualitzar i normalitzar la participació de les
minories obre el camí a una societat igualitària basada en la
democràcia directa i la lliure associació universal, identificant quines
minories poden estar més al marge i contrarestant aquesta tendència
injusta de la societat.
OP 3.6- Vetllar i el fomentar de dinàmiques de funcionament.
Aquest punt està molt vinculat als anteriors.
OP 3.7- Cohesionar socialment i el fomentar una cultura comuna.
Una cultura comuna que fomenti els valors propis de l’organització i la
cohesió social és important a l’hora d’establir lligams entre individus i
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afavorir el terreny per a treballar els punts anteriors, on es fa èmfasi
en aspectes més organitzatius.
OP 3.8- Establir relacions polítiques amb les organitzacions
properes al nostre projecte dins i fora del nostre territori fent una
expansió del territori d’abast. Conèixer i col·laborar amb les
diferents organitzacions afins dins i fora del territori ens permet fer
una lectura de l’actualitat més àmplia i dissenyar millor les estratègies
i tàctiques a l’hora d’implantar el Confederalisme, la lliure associació i
la democràcia directa.
OP 3.9- Establir relacions polítiques amb les organitzacions
properes al nostre projecte dins i fora del nostre territori traçant
aliances entre actors polítics afins. Coordinar-se amb altres
organitzacions amb les quals compartim valors de dins i fora del
territori farà possible que es propagui la idea i les pràctiques
necessàries per a expandir el Confederalisme, la lliure associació i la
democràcia directa.
OP 3.10- Fomentar mecanismes de presa de decisions.
OP 3.11- Fomentar la participació política i la diversitat
representativa.
OP 3.12- Vetllar i fomentar dinàmiques de funcionament. Aquests
mecanismes de control democràtic (darrers 3 punts) permeten vetllar
per la democràcia directa i la lliure associació dins un sistema
confederal.
OP
3.13Desenvolupar
un
programa
de
polítiques
descentralitzadores al terreny urbà mitjançant la descentralització
del terreny urbà i demogràfic. Canviar la demografia actual del
sistema implica un canvi en l’organització. La descentralització
territorial afavoreix l’organització confederal dels pobles, la
democràcia directa i la lliure associació.

OG 4- Tenir uns mecanismes d’autodefensa consolidats
OP 4.1- Crear i fomentar estructures de supervivència econòmica.
La col·lectivització/nacionalització d’empreses, la creació de caixes de
resistència (siguin de diners o de béns materials), etc. afavoreixen
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l’adquisició d’infraestructures econòmiques que fan d’escut o
defensen el sistema que volem implantar.
OP 4.2- Combatre dialècticament el discurs predominant del
sistema. La difusió del nostre discurs en contraposició al discurs
normatiu ens defensa dels atacs del poder: quan més aconseguim
arrelar el nostre discurs, més fàcil serà mobilitzar la societat per tal de
defensar-nos dels atacs del poder.

OG 5- Assolir una cosmovisió alliberada i una hegemonia cultural
OP 5.1- Recuperar le memòria històrica a través de la creació de
nous espais comunitraris. La recuperació de la memòria històrica
serveix per a teixir llaços per poder crear espais comunitaris i de
suport mutu com, per exemple, assemblees de barri, col·lectius de
lluita antiracista, assemblees d’habitatge, etc., que rescaten lluites
històriques i que fan un recorregut des del passat fins a l’actualitat.
OP 5.2- Crear nous espais que promoguin noves formes
relacionals vinculades a l’estimulació del benestar. El fet de tenir
en compte la diversitat de necessitats que tenen els individus i
col·lectius permet construir espais que afavoreixin la participació,
seguretat i cohesió social necessària per al desenvolupament de la
societat que volem.
OP 5.3- Crear llocs de formació de cultura política i pràctica.
Aquesta formació permet tenir una cosmovisió alliberada i fomentar
una hegemonia cultural basada en els valors i en els principis de
l’organització.
OP 5.4- Redactar un programa educatiu. El programa permet tenir
una cosmovisió compartida de la societat.
OP 5.5- Influir i debilitar els mitjans de comunicació dominants.
D’aquesta manera es fa un combat dialèctic, es recupera/es fa difusió
del discurs de les oprimides, es fomenta la cosmovisió alliberada i es
tendeix a una cultura de valors compartida.
OP 5.6- Desacreditar la moral i l’ètica dominant. Ídem que al punt
anterior.
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OP 5.7- Fomentar els mitjans de comunicació propis. Tenir els
nostres propis mitjans ens permet fer difusió del nostre discurs i crear
una cosmovisió alliberada i fomentar l’hegemonia cultural.
OP 5.8- Construir nous referents ètics. Impulsar nous referents
propicia un canvi en la cosmovisió preponderant i posa en dubte la
cultura dominant.
OP 5.9- Recuperar la memòria històrica. La recuperació de la
memòria històrica fomenta la crítica, la cosmovisió i la cultura actual i
aposta per un canvi en ambdues.
OP 5.10- Estimular el benestar. Actualment les cures no estan al
centre, sinó el treball productiu. Canviar aquesta cosmovisió ens
aproparà a una societat com la que volem.
OP 5.11- Implementar polítiques de memòria històrica mitjançant
la recuperació de la memòria històrica. L’aplicació de polítiques
derivades del rescat de la memòria històrica permet implantar a la
pràctica un canvi cultural derivat d’una anàlisi i canvi de discurs previ
(punts anteriors). D’aquesta manera, es consolida la cosmovisió i
l’hegemonia cultural.
OP 5.12- Recuperar els drets laborals i l’estabilitat econòmica de
les classes populars mitjançant l’estimulació del benestar. És a dir,
primer es crea una cosmovisió i un discurs que evidencia
l’atropellament de les classes populars i de les oprimides i després
s’apliquen unes mesures restauratives que permetin anivellar el
benestar de les classes populars respecte l’actualitat. Això provoca un
canvi de paradigma que influeix directament en la cosmovisió i crea
una hegemonia cultural envers l’economia social.
OP 5.13- Crear estructures que tinguin com a objectiu transversal
la felicitat, el goig per la vida, el plaer i el desig en les seves formes
més heterogènies i radicals mitjançant l’estimulació del benestar.
Fomentar aquestes noves formes relacionals i conceptuals consolida
una cosmovisió alliberada i una hegemonia cultural.
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Objectius específics i tàctiques
En aquesta secció s’expliquen les tàctiques i, en casos esporàdics en què es
necessita una millor aproximació a aquestes tàctiques, s’utilitzaran objectius
específics.
Per a arribar a una societat organitzada segons el Comunisme Llibertari.

Eliminar les estructures de dominació
OP 1.1- Desmantellar les estructures de dominació.
Per desmantellar l'estructura racista i colonial caldrà:
OE- Abolició de la llei d'estrangeria i tancament dels CIES.
T 1.1.1- Relacions Polítiques està en contacte amb col·lectius
antiracistes que impulsen iniciatives contra el CIES. Com a
organització, donem suport assistint a les convocatòries i
aportant infraestructura dins les nostres possibilitats.
Comunicació fa difusió de campanyes a favor de la derogació de
la llei d'estrangeria.
Relacions Polítiques està en contacte amb gent que, a la seva
vegada, està en contacte amb persones empresonades al CIE (o,
eventualment, també té relació directa a través d'alguna
membre) per tal de conèixer les seves necessitats i treballar en
base a aquestes.
Relacions Polítiques col·labora en l’elaboració i/o ampliació de
llista d'empreses que es lucren en la gestió de les fronteres i el
manteniment dels CIES que ja tenen altres grups que treballen
en el camp. Si no n’hi hagués, en faria una de pròpia.
Comunicació assenyala les polítiques racistes dels Estats i la
seva política de frontera fent piulades i comunicats en aquesta
direcció.
OE- Facilitar l’accés a la ciutadania i a un treball digne a les
persones racialitzades que no tinguin papers.
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Una comissió ad hoc, esbrina si hi ha col·lectius que tenen una
llista d'empreses que es lucren amb l'explotació de persones
sense papers i, en cas de no haver-ne, n’elabora una.
Embat, a través dels membres que participen als seus respectius
sindicats, treballa perquè aquests desenvolupin i executin un
pla de treball específic per a fer front a aquesta explotació.
Relacions polítiques està en contacte amb col·lectius de
persones migrants i/o racialitzades. Com a organització, donem
suport assistint a les convocatòries i aportant infraestructura
dins les nostres possibilitats als processos de creació
d’organitzacions autònomes de migrants i/o racialitzades. Com
per exemple, la tancada migrant.
Per desmantellar l'estructura patriarcal:
OE- Combatre la pobresa femenina, les desigualtats
econòmiques i l’especialització en àmbits productius per raó
de gènere.
Les militants d’Embat, a través dels membres que participen als
seus respectius sindicats, treballen perquè aquests
desenvolupin i executin un pla de treball específic per fer front
a la desigualtat salarial per raó de gènere.
Relacions Polítiques i/o Expansió, després d’una d'anàlisi de
conjuntura, promouen plataformes i espais unitaris que
visibilitzin i incentivin a trencar l'especialització laboral per raó
de gènere.
Les militants d'Embat i/o l’Àmbit d’Educació, a través d'escoles
feministes, promouen que a les escoles s'expliquin referents
femenins en àmbits productius on normalment les dones estan
invisibilitzades.
Relacions Polítiques, la comissió antipatriarcal i la participació
individual dels seus membres, promou que a les cooperatives i
a d’altres projectes econòmics amb els quals ens relacionem
tinguin una estructura paritària i que les tasques siguin
repartides equitativament.
OE- Incentivar la creació, el desenvolupament i assentament
de cooperatives de dones.
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Antipatriarcal o una comissió ad-hoc, identifica quins àmbits
productius estan buits de projectes econòmics propis i busca i
engresca a dones a través de comissions perquè engeguin
aquest projecte.
Relacions Polítiques i Comunicació tracten de convèncer a les
cooperatives amb les quals tenim contacte que destinin part
dels seus fons de cooperativització a impulsar aquestes noves
cooperatives. Es fa mitjançant reunions bilaterals o bé a través
de comunicats.
OE- Facilitar l’accés al coneixement des d’un punt de vista de
gènere.
Comunicació fa difusió de campanyes en contra de la segregació
per sexe i apostant per la coeducació.
L’àmbit d’educació treballa perquè les associacions de mares i
pares lluitin per acabar amb polítiques discriminatòries per
gènere i sexe.
Embat, a través de la participació de les seves militants a
sindicats, lluita per la doble jornada de divisió sexual del treball.
Comunicació fa difusió o genera campanyes a favor de
l’avortament lliure, gratuït i públic, i també de la salut sexual.
Les militants d’Embat donen suport a cases d'acollida i ajuden a
la mobilitat laboral de dones agredides, a través de membres
que treballen en el camp i que fan saber llurs necessitats a
Embat .
Per desmantellar l’estructura empresarial:
Les militants d’Embat fomenten la creació, consolidació i
l’enfortiment de sindicats revolucionaris o altres estructures
(assemblees de treball, comitès, plataformes de lluita...) que
combatin el poder empresarial allà on treballen.
OE- Aconseguir que el major nombre d'empreses facin fallida i
que la seva gestió passi a mans de treballadores.
Les militants d’Embat, a través de les seves integrants que estan
dins de sindicats, lluiten per l'augment de salaris (per tal que
tinguin menys marge de benefici) i pel boicot de productes
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provinents de les empreses on es produeix aquest augment de
salaris.
Militants d'Embat participen dins el boicot fora de l'àmbit
sindical.
Les Militants d'Embat, a través de les cooperatives/plantilles en
lluita on participen, propicien l’agermanament de projectes
cooperatius i plantilles en lluita d'empreses capitalistes dins del
mateix àmbit laboral, donant suport econòmic i tècnic.
Les militants d’Embat, participen, organitzen i donen suport
a xarxes de consum conscient i, a través de la secretaria de
comunicació, fan difusió del boicot del consum a empreses
capitalistes i en pro del consum local. Serien un exemple
"Opcions", la "XES" o "PAM A PAM si s’ajusten al nostre projecte.
Relacions Polítiques, fa un mapeig o utilitza els mapes d'altres
organitzacions per tenir ubicades les empreses que ofereixen
productes locals o d'economia alternativa.
Comunicació fa difusió de les idees del decreixement
i contrarestar el mode de vida consumista. Posar especial
èmfasis en campanyes dirigides a gent d'edats més joves (amb
eines que s'analitzin com a vàlides).
Expansió s'encarrega d'organitzar xerrades i taules rodones per
apropar al públic en general les idees de decreixement i les
posicions contràries al consumisme.
Relacions Polítiques, proposa o promou una Trobada Sindical a
Catalunya convidant sindicats i seccions sindicals de nivell
local/sectorial/d'empresa per fer debats que derivin en
propostes programàtiques.
Embat tractarà d’implementar les següents tàctiques a llarg
termini:
Comunicació, difon i organitza campanyes de retirada de diners
dels bancs, creant quan sigui possible noves caixes
autogestionades d'estalvi o d'inversió en projectes populars.
Relacions Polítiques, proposa o promou una Trobada Sindical a
Catalunya convidant sindicats i seccions sindicals de nivell
local/sectorial/d'empresa per fer debats que derivin en
propostes programàtiques.
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Les militants d'Embat, en els espais locals en què participin,
fomentaran l’autosuficiència quant als recursos al màxim
possible. Això es durà a terme a base d'autoproducció energètica
(per exemple plaques fotovoltaiques), gestió sostenible dels
recursos hídrics (pous, aljubs...) i de connexió (per exemple
guifi.net).
Les militants d'Embat s'implicaran en les estructures
d'intercooperació per tal d'aglutinar el màxim de cooperatives
ideològicament afins. Aquest espai d'intercooperació ha de
servir per a augmentar les relacions entre elles, aplegar recursos
comuns, crear economies d'escala, i, en definitiva, millorar la
resiliència econòmica d'aquests projectes. Al mateix temps, es
treballarà per a donar un ús social a la infraestructura i logística
d'aquests projectes.
Per desmantellar l'estructura estatal:
OE- Soscavar la legitimitat de les opcions polítiques
autoanomenades transformadores que aposten per la via
estatal.
Les militants d’Embat, a través de les múltiples comissions i
fronts, participen en espais unitaris on disputen a les opcions
polítiques estatistes evidenciant-ne les seves contradiccions per
tal de radicalitzar aquests espais.
OE- Crear espais d'autoorganització popular capaços
d'autogestionar el màxim de parts de la vida política,
econòmica i/o social del seu territori.
Les militants d'Embat fomenten i treballen perquè existeixi un
espai popular unitari o de confluència en els seus territoris
d’abast (nuclis). Les militants d'Embat treballen perquè
l'aspiració de l'espai popular sigui incloure el màxim nombre de
persones, assumint l’heterogeneïtat i la diferència.
Les militants d'Embat, en aquells espais en què participen,
fomenten
i
treballen perquè
hi
vagin
consolidant
successivament àrees de la vida social, política i/o econòmica
que són capaces d'autogestionar. Per exemple: el sindicat de
barri de poble sec va començar sent un sindicat eminentment
dedicat a l'habitatge, però després es va expandir a altres
àmbits.
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Relacions polítiques o una comissió ad hoc fa un mapeig de
territoris orfes d'espais populars i prioritza en quins es treballa.
Expansió organitza xerrades convidant a persones d’espais dels
territoris identificats.
En cas que es pugui, relacions polítiques o expansió contacta
amb persones concretes afins als territoris analitzats i
l’organització en facilita eines, recursos, ajuda humana, etc...
perquè puguin crear un espai d’autoorganització.
A més llarg termini, les militants d'Embat, en aquells espais en
què participen, fomenten que els espais es confederin amb
experiències similars dels territoris propers, per tal d'anar
creant una estructura supralocal.
OE- Aconseguir el màxim de simpatia en el funcionariat de
l'Estat i/o el màxim de deslleialtat cap a l'Estat.
Comunicació difon comunicats per despertar simpatia en el
funcionariat de l'Estat, potenciant el màxim de deslleialtat cap a
l’Estat.
Embat, a través de les seves militants que estan presents a
diferents espais (sindicats, conflictes laborals, etc) difon un
discurs proper per a generar aquestes simpaties i trencar el
corporativisme.
OE- Soscavar la legitimitat del règim a partir de la crítica a la
monarquia.
Comunicació difon comunicats en contra de la monarquia i que
qüestionin la necessitat d'un monarca.
Comunicació
i
Relacions
polítiques
difonen
i
participen en campanyes a favor d'un referèndum sobre la
monarquia per a crear un clima de conflicte derivat d'aquest.
Per desmantellar les estructures judicial i policial:
Comunicació, difon els mecanismes de Justícia Restaurativa i/o
Transformadora, per tal de dotar a les comunitats i als veïnats
d'eines pròpies de gestió de conflictes.
Les militants d'Embat, a través de la seva militància en espais on
participen, afavoreixen la creació de grups d'autodefensa
locals, que siguin capaços d'autogestionar-se la seguretat, en
col·laboració amb les estructures de gestió de conflictes i
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seguint també les
Transformadora.

idees

de

Justícia

Restaurativa

i/o

Organització i/o Expansió contacta amb gent experta i organitza
xerrades en torn a la Justícia Restaurativa.
Comunicació posarà en qüestió les estructures judicials a partir
de les seves sentències repressives en temes socials, de gènere,
laborals... evidenciant la seva vinculació a l'Estat i a les classes
dominants.
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Formar, educar, agitar i comunicar per
construir noves formes de relació
individuals i col·lectives
T 1.2.1- L’Àmbit d’Educació participa activament a les Escoles
Feministes. A partir del treball que s’està realitzant a les Escoles
feministes fomentarem que el discurs i la pràctica feminista
prengui cos / arreli/ s’estengui a tots els centres educatius de
Catalunya. Això repercutirà tant als plans d’estudis com a tota
l’organització interna i estructural dels centres. Així doncs, per
assolir-ho es participarà i treballarà amb les AFAs, es treballarà
amb els sindicats i amb el Consells Escolars i es duran a terme
diverses mobilitzacions així com vagues, manifestacions...
T 1.2.1- Participants d’Embat en el projecte d’Escoles Feministes
proposen la implantació del programa educatiu als centres
educatius populars i als espais de lleure. Es fa un mapeig dels
diferents projectes educatius populars del territori i s'hi reuneix
per acordar els mecanismes per implantar aquest programa. En el
cas de tenir presència en l’àmbit veïnal, l’àmbit d’Educació
proporciona guies per a la implantació d'aquest programa des del
minut zero.
T 1.2.2- Comunicació elabora una línia de treball sobre feminisme
i sindicalisme enfocada als joves i espais de masses de cara a
promoure nous models de vida, cultura i participació.
T 1.2.3- L’Àmbit d’Educació, la Secretaria de Comunicació i la
d’Expansió obren una línia de treball destinada a oferir formacions
de diferents tipus dins de les escoles, instituts, universitats i altres
espais educatius.
T 1.2.4- Comunicació s’encarrega de treballar el discurs, la
presència i la relació amb els mitjans de comunicació de
l'anarquisme organitzat, els seus aliats i les lluites que
desenvolupa.
T 1.2.5- Comunicació i/o comissió ad hoc, fa un mapeig de mitjans
de comunicació on s'hi pugui tenir diversos nivells d'influència:
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Molta: aquells mitjans propers ideològicament o amb presència
de membres d'Embat.
Mitjana: aquells mitjans amb certa proximitat ideològica i certa
proximitat personal d'alguna militant.
Poca: aquells mitjans sense proximitat ideològica però oberts a
notícies i actualitat sobre els nostres fronts i lluites.
Nul·la: aquells mitjans obertament contraris a la nostra línia
ideològica.

T 1.2.6- La Secretaria de Comunicació i Formació elaboren
formacions de comunicació per a les membres d’Embat i d’altres
organitzacions afins, aprofundint en els nous mitjans de
comunicació, oratòria i creació de discurs. (Per exemple, ja es fan
formacions a d’altres organitzacions com Azadi Yin i Batzac).
T 1.2.7- La Secretaria de comunicació s'encarregarà de
recol·lectar vídeos, podcast, etc. amb la intenció de millorar la
qualitat i l’expansió de la propaganda. La secretaria buscarà vies
de difusió i professionals que vulguin participar del seu
manteniment. En cas que existeixin o apareguin espais amb
criteris semblants, la secretaria hi col·laborarà i farà difusió per
assegurar-ne el seu èxit i tenir-hi influència. (per exemple la Veïnal,
Càmeres i acció, Rojo i Negro TV, Fora de camp com a productores
i estar alerta de podcasts o canals de you tube que puguin
aparèixer).
Tàctiques a llarg termini:
T 1.2.8- Comunicació i/o Relacions Polítiques faran una reunió
amb els diferents agents comunicatius per instigar a la lluita contra
els mass media i potenciar el conflicte per anar en contra dels mass
media. Si es crea aquesta taula, front, coordinadora, es poden
portar les propostes del següent punt (propostes a més llarg
termini encara).
La coordinadora/taula participa activament dels mitjans amb
molta influència.
La coordinadora/front/taula manté una relació estable amb els
mitjans amb mitjana i poca influència i els proposa articles,
reportatges i aporta material (articles, audiovisuals, notes de
premsa).
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La coordinadora/taula forma diversos perfils de portaveus de cara
a entrevistes o actes públics.
S’ha de desenvolupar un protocol en què les representants
/portaveus d’Embat en comptes de fer aportacions individuals
traslladin el sentir i la línia política d’Embat quan participen en
altres organitzacions.

23

Tenir una economia col·lectivitzada
OP 2.1- Crear un model confederal
Quan Embat tingui una implantació territorial forta, i després d’una
anàlisi de conjuntura es vegi capaç, implantarà les següents tàctiques1:
T 2.1.1- Les militants d’Embat, participen i fomenten la creació de
cooperatives d'habitatge coordinades entre si.
Les militants d’Embat participen en els espais locals hi fomenten
la recuperació de boscos, terrenys d'agricultura i pastures cap a
formes de propietat comunal.
Les militants d’Embat, participen i fomenten la creació de
cooperatives de consum i de producció energètica i hidràulica que
estiguin fora de la lògica capitalista.
Les militants d'Embat, a través de la seva participació en les
estructures locals promouran
la creació d'un comunal
confederal amb dos objectius específics:
OE: Enxarxar els comunals de barri definits a l’OP #1.
Relacions polítiques crea trobades de delegades dels comunals de
barri a un primer nivell.
Una comissió ad hoc d’Embat fa llistats de recursos a compartir i
llistats de necessitats que no poden ser cobertes pel comunal.
OE: L'adquisició de material i propietats d'ús confederal que
cobreixi diverses necessitats de l'organització de masses que no
sigui assumible pels comunals 2de barri. Aquest OE és a molt llarg
termini.

1 Durant la fase d'acumulació de forces, el model de propietat confederal només pot
existir de manera esporàdica, donades les limitacions del moviment de masses en creació
i la legalitat vigent. No obstant això, aquest model pot ser la base d'experimentació per a
un model més robust en altres fases.
2 Aquest comunal confederal ha de tenir una sèrie de normes d'ús més estrictes que pels
comunals de barri. Algunes de les idees sobre el seu ús van en la següent direcció:
transparència i control sobre el seu ús; comparttir l'ús amb altres organitzacions (amb un
retorn, preferiblement no econòmic); ús partidista restringit.
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Les militants d’Embat busquen persones afins al comunal que
tinguin propietats en desús i també participen en el procés de
consecució de propietats municipals, mitjançant lluites per a la
cessió (per exemple, Can Batlló).
Les
militants
d’Embat,
a
través
del
seu
àmbit
d'habitatge, participen en l'ocupació d'espais amb possibilitat d'ús
directe, o com a via de pressió per a expropiació municipal.
En segona instància, a través de la compra i/o el lloguer a llarg
termini.
Per a la compra, possibilitat de sistema de quotes amb % a repartir
a diferents nivells.
Creació de projectes que, sota la forma legal que considerin més
oportuna, adquireixin terrenys o propietats que es considerin
necessaris per als comunals a través de la compra o el lloguer amb
opció a compra. Amb l’objectiu de treure aquestes propietats del
mercat immobiliari.
O.P. 2.2- Planificar de manera confederal l‘economia3
T 2.2.1- Relacions polítiques proposa una reunió per a coordinar
una resposta sindical més enllà de l'estrictament laboral, i crear un
front sindical, una coordinadora, etc.
Si aquesta proposta s’accepta i qualla, Embat implementarà les
següents tàctiques:


Expansió en coordinació amb Comunicació faran
campanyes d'afiliació i obertura de conflictes sindicals:
habitatge, energia,
banca,
salut, automòbil,
càrnies,
agricultura, serveis públics, tecnologies de la informació i
educació.



Relacions polítiques farà reunions amb grups parlamentaris
per a propiciar canvis legals per al control popular de
sectors claus :habitatge, energia, banca, salut, automòbil,
càrnies, agricultura, serveis públics, tecnologies de la
informació i educació. També es reunirà amb organitzacions

3 Durant la fase d'acumulació de forces, la planificació confederal no es podrà donar a terme en
si mateixa. No obstant això, l'organització de masses pot elaborar un programa per a proposar
certs models i redireccionar certs sectors econòmics que puguin ser estratègics. Entenem que
encara estem lluny de fer-ho a escala macroscòpica, però com Embat podem fer tota una sèrie de
tàctiques que ens apropin a poc a poc a aquest objectiu des de ja mateix.
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que no estiguin en institucions per a mobilitzar el carrer i així
pressionar als partits polítics perquè es facin aquests
canvis4.


Les militants d'Embat treballen per augmentar de la
sobirania dels territoris a nivell social, polític i econòmic que
suposi una ruptura amb les estructures estatistes.

Embat, com a participant de la plataforma sindical (ja sigui
coordinadora, front, etc.) proposa i s'involucra en la planificació de
l'economia del comunal confederal, portant una proposta com a
grup5.
O.P. 2.3- Repartir el treball
T 2.3.1- Relacions polítiques participa en plataformes (per
exemple, 3 d'octubre) contribuint a la creació d'una infraestructura
destinada a trencar amb l'estat i potenciar processos en què hi
hagi un repartiment del treball d’acord amb la ideologia d'Embat
(els punts següents) o que siguin pròxims i tinguem capacitat
d’incidir-hi políticament i ‘recuperar-los’ per a la nostra causa.
Les militants d'Embat, a través de la seva participació en els
sindicats i altres estructures de lluita de la classe treballadora,
promouran les lluites a favor de les següents demandes:

4 En el cas de les entitats i infraestructures de propietat estatal, les treballadores, les
beneficiaries i les veïnes, cada sector a través de les estructures organitzatives pròpies,
però de forma coordinada; han d'anar lluitant per assolir major poder de decisió, assolint
canvis en l'estructura, tenint més presència en els òrgans de direcció i més influència en
el disseny de directrius. Estructures de control sobre els càrrecs directius. En el cas de les
entitats i infraestructures de propietat privada, les treballadores, les beneficiàries i les
veïnes, cada sector a través de les estructures organitzatives pròpies, però de forma
coordinada; han d'anar lluitant per assolir major poder de decisió, assolint canvis en
l'estructura, tenint més presència en els òrgans de direcció i més influència en el disseny
de directrius. Accions en mans dels sindicats per acabar assolint la majoria. Perill de
cogestió com en el model alemany. Clarificar i buscar la gestió compartida a 3 bandes.
5 Prioritàriament, aquesta planificació serà anual i contemplarà l'augment de les
necessitats de les seves militants i de les necessitats revolucionàries. Aquestes necessitats
seran pròpies de l'organització de masses i poden anar encaminades en les següents
direccions: habitatges, seus sindicals, locals culturals (ateneus, casals) o magatzems,
terrenys rurals, vehicles grans (camions i furgonetes), material d'ús quotidià (informàtic,
oficina, pancartes, etc).
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Reducció de les hores de treball a 30-35 setmanals (no
solament per treballar menys, sinó que també perquè es treu
plusvàlua als/les empresàries).



Polítiques públiques destinades a garantir l'ocupació per a
tothom, si no s’aconseguís, Embat no s’oposaria a una renda
igualitària.



Regulació dels sectors en economia submergida: sense papers,
treballadores de la llar, entre d’altres.



Reconeixement i valorització del treball de cures.

Les militants d'Embat, a través de la seva participació en
cooperatives i/o en estructures d’intercooperació, promouran que
aquestes reparteixin al màxim el treball, reduint els horaris i
augmentant les plantilles.
O.P. 2.4- Implantar models econòmics per l’equilibri ecològic
T 2.4.1- Relacions Polítiques i Comunicació, fan difusió i participen
de conflictes col·lectius (vagues generals, conflictes sindicals,
reunions amb grups parlamentaris, processos constituents...) que
obliguin a governs i empreses a assumir nous marcs legals
ecològics. Actualment està al canal de Tardor Climàtica i va assistir
a un parell de reunions la tardor passada. Algunes de les
propostes/demandes amb les quals Embat està d’acord són:


Reducció de les industries càrnies d’explotació massiva,
apostant per les cooperatives i petites empreses que respecten
els principis ecològics de sosteniment ambiental i respecte dels
animals.



Potenciació del transport públic al més ecològic possible i
transició del transport privat i / o individual cap a fórmules més
ecològiques i comunals (xarxes municipals o cooperatives de
vehicles d'ús col·lectiu).
Gratuïtat del transport públic dins les ciutats i rodalies i rebaixa
dels viatges en trens de mitja distància.
Regulació i impostos d'emissió per l'ús de vaixells i avions.
Localització de la producció
Prohibició de les altes emissions en empreses.
Prohibició/limitació dels creuers i avions i desincentivació del
turisme a tot Catalunya.







27













Tancament de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs amb un
pla de reconversió de les treballadores a empreses d’energies
verdes.
Augment del pressupost en investigació per a la transició
ecològica i noves energies.
Prohibició d'enderrocaments d'edificis excepte per problemes
estructurals i/o vulneració de la llei de costes o d'espais
protegits.
Protecció i reconstrucció de les costes catalanes en parcs
naturals protegits. Prohibició de la construcció arran de costa.
Protecció dels principals rius catalans.
Creació de nous parcs naturals arreu del territori.
Que les empreses assumeixin el cost del transport dels seus
treballadors per incentivar la contractació local o comarcal (a
km 0 si pot ser).
Prioritzar el treball de km0 en comptes de potenciar el
teletreball.

Per a fer efectives les demandes referents a mobilitat, Relacions
Polítiques, assisteix a les assemblees relacionades com ‘Stop
pujades’, etc.
O.P. 2.5- Implantar el decreixement econòmic
T 2.5.1- Relacions Polítiques i Comunicació, participen i fan difusió
de campanyes per fomentar nous hàbits de consum i aprofitament
dels aliments i de l’economia circular.
Comunicació escriu comunicats a favor de garantir la
supervivència del planeta i d’anar en contra del capitalisme que
necessita créixer indefinidament, també a nivell demogràfic.
Expansió o una comissió ad hoc propicia debats i formacions
internes per a tractar un tema que pot ser clau: el decreixement
demogràfic.
O.P. 2.6- Valoritzar el treball reproductiu
T 2.6.1- Relacions Polítiques i Comunicació fan difusió i participen
de conflictes col·lectius (vagues generals, conflictes sindicals,
reunions amb grups parlamentaris, processos constituents...) que
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obliguin a governs i empreses a assumir les següents demandes
dins la valorització del treball reproductiu:









Regulació laboral de les treballadores de la llar.
Augment de drets laborals per a treballadores de la neteja (per
exemple, kellys, gent que treballa netejant escoles, hospitals,
etc.).
Ampliació de la cobertura per a persones dependents i les
seves cuidadores (sou directe i no indirecte).
Augment del parc de llars d'infants.
Fomentar i potenciar la creació d'espais per a la criança
compartida.
Municipalització de les residències privades i millora de les
seves condicions.
Ampliació dels permisos i drets de mares/pares i tutors/es.
(part, adopció/acolliment, malalties, conciliació laboral, etc).

Embat, a través de la participació de les seves militants dins d’altres
organitzacions, treballa perquè s’assumeixi la valorització del
treball reproductiu de manera interna.








Redacció d’informes periòdics per veure si les tasques
reproductives tenen el mateix pes a la formació que les tasques
no reproductives. Si fes falta, s’haurien de fer formacions
específiques.
Foment de processos de crítica i autocrítica de forma regular
per tractar-ne el benestar.
Ampliació del comunal amb recursos per al treball reproductiu:
jocs i joguines, material de cuina, estris de neteja...
Habilitació dels espais comunals de reunió amb espais de joc
per a menors o dependents i, també, amb espais de trobada de
gent gran.
Creant una comissió específica de gènere mixta que vetlli per a
l'aplicació d'aquesta proposta en tots els seus òrgans.

O.P. 2.7- Fer difusió dels plantejaments decreixement econòmic
T 2.7.1- L’Àmbit d’Educació inclou en el seu programa eixos de
treball ecològic i de decreixement econòmic.
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OP 2.8- Valoritzar el treball
comunicació i a l’educació.

reproductiu en

mitjans de

T 2.8.1- L’Àmbit d’Educació inclou en el seu programa, eixos de
treball feminista i, per tant, de valorització del treball reproductiu.
Demandes concretes:
 Millora del conveni de docents de llars d'infants, infantil i
primària i equiparació amb el professorat.
 Introducció i explicació a l'escola i en l’educació en el lleure de
la importància de les tasques reproductives a tots els nivells.
O.P. 2.9- Crear una comissió tècnica i ètica per l’equilibri ecològic
que fiscalitzi l’ecologia
T 2.9.1- Comunicació o una comissió ad hoc, després d’una anàlisi
de conjuntura, redacta un manifest per a la defensa ecològica, que
serveixi de base per aquesta fiscalització.
Relacions polítiques reactiva la seva participació a ‘Tardor climàtica’
per a portar la seva anàlisi (interna o conjunta amb altres
formacions) a la plataforma.
Si no s’aconsegueix influir en ‘Tardor climàtica’ Embat proposa la
creació d'un consell ecològic.
Relacions Polítiques farà una llista de possibles organitzacions
interessades alineades amb el nostre ideari i les convocarà per a
crear aquest nou consell ecològic.
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Viure en Confederalisme, lliure
associació i democràcia directa
O.P. 3.1 - Administrar el territori a nivell supracomunal
T 3.1.1- Les militants d’Embat, quan tingui quòrum suficient,
s’organitzaran i proposaran seguir el model de nuclis a nivell local
a aquelles organitzacions que tinguin una estructura similar.
Aquests nuclis:


Faran xerrades, participaran en conflictes sindicals, formacions,
protestes més enllà de la pròpia organització.



Participaran activament en assemblees veïnals que s’han definit
en les tàctiques de l'objectiu parcial #1.

Un cop Embat estigui implantat al territori amb múltiples nuclis
operatius:


Les militants d’Embat, a través de la seva participació en altres
organitzacions, proposaran d’organitzar-se a partir de seccions
comarcals, regionals i general, amb l'objectiu d'agrupar les idees
i propostes dels nuclis locals i facilitar la transmissió
d'informació i presa de decisions.

O.P. 3.2- Descentralitzar el terreny urbà per a implantar un canvi
demogràfic
T 3.2.1- Relacions Polítiques i Comunicació fan difusió i participen
en conflictes col·lectius (vagues generals, conflictes sindicals,
reunions amb grups parlamentaris, processos constituents...) que
obliguin a governs a assumir les següents demandes per a la
descentralització del terreny urbà i demogràfic:


Reconfiguració del territori català en base als principis
federalistes d’Embat; on cada municipi decideixi la seva
conformació.



Vetllar perquè no es creïn macroogranismes dins el territori
català com, per exemple, l’àrea metropolitana.
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Regulació de l'ocupació a les grans ciutats.



Plans d'ocupació públics a mitjanes ciutats.



Augment del parc públic d'habitatge a les mitjanes ciutats. Per
tal que no caiguin en mans privades, Embat aposta perquè
totes les polítiques que es facin referent a l’habitatge públic
siguin (idealment) comunals o en règim de cessió d’ús indefinit
(més realista).



Recuperació de competències sobre RENFE al territori català i
millora substancial dels serveis de rodalies, especialment entre
ciutats mitjanes i petites. **



Creació d'una flota pública d'autobusos interurbans entre
ciutats petites i mitjanes. **



Augment de les infraestructures a les ciutats mitjanes: hospitals,
parcs verds, escoles i instituts.



Augment del pressupost en ajuda a la cultura i esports: teatres,
cinemes, sales de concerts, biblioteques, camps de futbol o
pistes de bàsquet.



Distribució dels nous parcs naturals en zones amb ciutats
petites.



Desincentivació del turisme a Barcelona i a les costes catalanes.

Per a fer efectives les demandes referents a mobilitat (marcades
amb ** en el punt anterior), Relacions Polítiques assisteix a les
assemblees relacionades com ‘Stop pujades’, etc.
Quan Embat estigui implantat als municipis s’implementarà el
següent:


Implantar el municipalisme llibertari per a descentralitzar
el terreny urbà

Relacions Polítiques i, si s’escau, una comissió ad hoc, fa una anàlisi
dels pobles on hi ha una forta implantació de l’esquerra i proposa
pràctiques organitzatives i lluites per tal d’aconseguir
l’alliberament parcial (i després, idealment, total) d’estructures
municipals (p.ex. aigua, electricitat, residus, etc.).
OP 3.1- Expandir el territori d’abast
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T 3.3.1- La Secretaria de Comunicació i/o l’àmbit d’Educació,
elabora material propagandístic d'aquesta temàtica en diverses
direccions:


L'arbitrarietat de les fronteres territorials.



Els projectes polítics similars que s’estenen als territoris propers
a Catalunya i els lligams que ens uneixen.
La necessitat que el territori confederal creixi a través dels
lligams amb els territoris propers.



OP 3.4- Fomentar mecanismes de presa de decisions
T 3.4.1- L’àmbit d'Educació incorpora aquests mecanismes dins el
seu programa i pràctica educativa:


Les limitacions i conseqüències dels mecanismes de presa de
decisions actuals.



Els beneficis i exemples dels nostres mecanismes de presa de
decisions.



Per exemple: assemblees d’alumnes i democràcia interna dins
dels centres educatius.

La Secretaria de Comunicació elabora material didàctic pràctic de
cara a poder reproduir i explicar aquests mecanismes de manera
fàcil a diversos espais de militància de l'organització.
L’àmbit d'Educació, juntament amb la Secretaria de Formació,
ofereix cursos de formació sobre aquests mecanismes.
OP 3.5- Fomentar la participació política, la diversitat representativa
i vetllar per les dinàmiques internes de funcionament
T 3.5.1- La Secretaria de Comunicació, presenta informes interns
de participació política i diversitat representativa dins les
organitzacions a què pertany. Aquesta anàlisi es fa seguint el
mateix format que amb els grups no mixtos a l'objectiu #2.
Per aquells fronts/àmbits i organitzacions on participin les
militants
d’Embat amb menys diversitat representativa, la
Secretaria de Comunicació elabora material de propaganda, i crida
a la participació d'aquells perfils no representats al front.
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L’àmbit d'Educació inclou la participació política i la necessitat
representativa dins del seu programa educatiu (per exemple, ja es
fa al decàleg aprovat a les Escoles Feministes).
Les militants d’Embat que treballin a entorns socio-educatius
procuraran introduir dinàmiques assembleàries (participatives i
horitzontals) en els seus espais de treball.
OP 3.6 - Vetllar i el fomentar de dinàmiques de funcionament.
T 3.6.1- Les militants d'Embat que treballin a entorns socioeducatius procuraran introduir dinàmiques assembleàries
(participatives i horitzontals) en els seus espais de treball.
OP 3.7- Cohesionar socialment i el fomentar una cultura comuna.
T 3.7.1- Embat, a través de col·lectius i organitzacions locals,
afavoreix la celebració d’actes i expressions culturals populars que
fomentin la cohesió social i tendeixin a contraposar-se a les
estructures de dominació tot fomentant els valors propis de
l’organització.


Celebracions i commemoracions



Activitats esportives



Trobades, tallers i jornades

Embat, a través de col·lectius i organitzacions locals, i en la seva
pràctica política diària, es posiciona a favor de les reivindicacions
d’alliberament dels pobles oprimits a través de les seves
expressions culturals:


Defensa de les llengües i varietats dialectals.



Defensa del territori.



Defensa dels elements idiosincràtics de comunitats i pobles que
vertebrin la seva identitat.

L’àmbit d’Educació inclou al seu programa educatiu la celebració
d’actes i d’expressions culturals populars que fomentin la cohesió
social i tendeixin a contraposar-se a les estructures de dominació.
L’àmbit d’Educació defensa un model pedagògic de convivència
cultural i identitària, que alhora treballi per contraposar-se a les
estructures de dominació.
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OP 3.8 - Establir relacions polítiques amb les organitzacions properes
al nostre projecte dins i fora del nostre territori fent una expansió del
territori d’abast
T 3.8.1- Relacions Polítiques elabora un mapeig
organitzacions i projectes propers al territori català.

d'aquelles

OP 3.9 - Establir relacions polítiques amb les organitzacions properes
al nostre projecte dins i fora del nostre territori traçant aliances entre
actors polítics afins
T 3.9.1- Relacions Polítiques participa de la Taula Llibertària de
Catalunya.
Relacions Polítiques participa en una coordinació d’organitzacions
internacional (amb objectiu de fer una mena d’Internacional
Anarquista a posteriori).
OP 3.10 - Fomentar mecanismes de presa de decisions
T 3.10.1- Una comissió ad hoc redacta un document de
mecanismes de control democràtic. Aquest document inclou:


El funcionament bàsic d'una assemblea ordinària, d’una
assemblea d'urgència i d’una assemblea general.



La tasca dels diferents rols (moderació, acta, torns, recull
d'intervencions).



Mecanismes de presa de decisions en diferents nivells.



Els mecanismes reguladors de la diversitat representativa.

La Secretaria de Expansió i la Secretaria de Comunicació elaboren
material audiovisual per complementar aquest document i fer-lo
més accessible.
Les militants d’Embat ofereixen formacions per aprendre aquests
mecanismes.
Tots els fronts, coordinadores, organitzacions, etc, on Embat
participa com a organització o a través de les seves militants,
proposen l'ús d'aquests mecanismes en els seus espais.
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OP 3.11 - Fomentar la participació política i la diversitat
representativa
T 3.11.1- Una comissió ad hoc elabora un document d'estratègies,
que revisa periòdicament, per assegurar-se que la participació i la
diversitat representativa es garanteixen. En cas contrari, Embat
pensa i proposa nous mecanismes.
OP 3.12 - Vetllar i fomentar dinàmiques de funcionament
T 3.12.1- Tots els fronts d'Embat proposen una revisió periòdica
dels seus mecanismes a través del mateix protocol que se segueix
pels grups no mixtos en l'objectiu #2.
OP 3.13 - Desenvolupar un programa de polítiques
descentralitzadores al terreny urbà mitjançant la descentralització
del terreny urbà i demogràfic
T 3.13.1- Comunicació o una comissió ad hoc redacta un programa
de polítiques descentralitzadores al terreny urbà.
Els diferents fronts d'Embat impulsen aquestes polítiques dels
seus espais.
Expansió organitza debats i xerrades sobre la necessitat de la
descentralització i les polítiques per fer-ho.
Organització revisa periòdicament aquest programa per aportar
noves idees i propostes.
Relacions Polítiques defineix aquelles ciutats amb capacitat per ser
els nous centres urbans. Mapeja les organitzacions i col·lectius
d'aquestes ciutats i n'organitza trobades per plantejar-hi les
polítiques de descentralització corresponents.
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Tenir uns mecanismes d’autodefensa
consolidats
OP 4.1- Crear i fomentar estructures de supervivència econòmica
Una comissió ad hoc d’Embat realitza una investigació sobre com
han de funcionar les caixes de resistència, com s’han de gestionar
i fa una recopilació de les experiències històriques acumulades.
La mateixa comissió busca organitzacions que hi estiguin
interessades i fa formacions.
Les militants d'Embat, des de la seva participació a les assemblees
veïnals, impulsen la creació d'estructures de suport mutu que hi
estiguin vinculades (xarxes d'aliments, caixes de resistència,
botigues gratis, mercats d'intercanvi...) .
Les militants d'Embat, des de la seva participació a les assemblees
veïnals impulsen la creació de projectes i cooperatives pertanyents
a les assemblees veïnals que tinguin com a objectiu satisfer
necessitats
bàsiques
(cooperatives
de consum,
horts
comunitaris... ).
Les militants d'Embat, des de la seva participació a les assemblees
veïnals, impulsen la coordinació i el contacte dels diferents
projectes, cooperatives i empreses amb responsabilitat social i
mediambiental presents en l'àmbit territorial local que puguin
donar suport a la supervivència econòmica de la comunitat
(donació d'excedents de producció, finançament a partir dels
beneficis, formació, préstec d'eines, utilització de locals ...).
Les militants d'Embat, des de la seva participació a les assemblees
veïnals, impulsen la coordinació i el contacte amb les treballadores
organitzades de les diferents empreses amb presència en l'àmbit
territorial local, per tal d'establir formes de suport mutu entre els
dos àmbits. En concret, les treballadores podrien extreure de les
empreses: excedents, eines, recursos... que fossin útils per a les
assemblees veïnals.
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OP 4.2 - Combatre dialècticament el discurs predominant del sistema
Les militants d’Embat centren el seu discurs en l'acumulació de
forces per part de les organitzacions de masses, a través de les
activitats i de la propaganda de la Secretaria de Comunicació. En
aquest discurs hi destaquen la idea del poder popular i la
construcció d’un poble fort i la necessitat d’un procés
revolucionari. El feminisme, l’ecologisme, l’internacionalisme ,
l’antiracisme , el sindicalisme i l’autodeterminació constitueixen els
diferents fronts de lluita de l’organització. Hi trobem també la
unitat de lluita de tots aquests fronts juntament amb altres
organitzacions aliades.
Les militants d’Embat confronten aquestes idees amb els seus
principals enemics polítics. Aquests són: les estructures de poder
del Règim del 78 (govern i institucions del sistema espanyol i
català), la Unió Europea i les seves fronteres racistes, la societat
patriarcal i heteronormativa així com les estructures que la
defensen i mantenen, la classe capitalista i les empreses
explotadores, genocides i ecocides, els rendistes i els grans
propietaris, el bloc neoliberal català i espanyol i la
socialdemocràcia i l’extrema dreta i el feixisme global.
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Assolir una cosmovisió alliberada i una
hegemonia cultural
OP 5.1- Recuperar la memòria històrica a través de la creació de
nous espais comunitaris.
T 5.1.1- Expansió/Formació, juntament amb un grup de treball
creat per a aquesta finalitat, prepara un dossier tècnic resumit i
pedagògic (no acadèmic) sobre els conceptes de confederalisme,
lliure associació, democràcia directa i com s’han aplicat als models
que considerem que són exemplars per a nosaltres. Ens interessen
els moviments revolucionaris sorgits a la guerra civil espanyola, el
moviment kurd, o les lluites a Llatinoamèrica (Zapatistes,
comunitats oaxaquenyes, guerrilles durant la revolució mexicana,
etc).
Una comissió ad hoc d'Embat s'encarrega d’impulsar la creació de
materials de difusió en relació a la memòria històrica que vagin
més enllà dels llibres, ja que aquest format va molt dirigit a les
"convençudes". Les campanyes d'agitació, els vídeos, l’ús de les
xarxes, etc.. poden servir per anar més enllà i crear espais
comunitaris. A tall d’exemple tenim la difusió realitzada a través
de la col·lecció de lluites del Raval.
OP 5.2- Crear nous espais que promoguin noves formes relacionals
vinculades a l’estimulació del benestar
Les militants d'Embat a través de les organitzacions veïnals o
d'àmbit promouen la celebració d'actes i trobades populars
basades en un oci alternatiu no consumista que generin cohesió
social.
T 5.2.1- La militància d’Embat dona suport i difusió a les activitats
de cultura popular i folklòrica, als campionats esportius, així com a
la cultura alternativa que financiïn projectes veïnals i moviments
socials.
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T 5.2.2- Embat dona suport i difusió a les activitats de les
comunitats migrades.
Les militants d’Embat, i embat com a organització, donen suport a
la creació d'estructures no mixtes.
Relacions Polítiques juntament amb el Front Juvenil estableixen
llaços amb organitzacions juvenils afins per mirar d’establir una
estratègia conjunta per tal de crear llaços comunitaris en el
moviment de CAUS i esplais.
Les militants de l'àmbit educatiu d’Embat creen i participen en
campanyes perquè les administracions locals potenciïn els
equipaments infantils i juvenils de barri, i perquè millorin les
condicions laborals del personal acompanyant
valorant-ne
d’aquesta manera la seva tasca.
Les militants d'Embat, a través d'organitzacions veïnals i d'àmbit,
donen suport als grups de criança, i als espais de cures per a tot
tipus de persones dependents, dins de les organitzacions per tal
de construir una comunitat intergeneracional i crear suport mutu
quant a la criança compartida.
L'àmbit d'educació d'Embat treballa amb les AFAs dels col·legis
públics per tal
d’elaborar propostes per a les activitats
extraescolars que fomentin la cohesió social tot creant comunitat.
Les militants d’Embat exigeixen, a través de les organitzacions
veïnals on participen, que les celebracions i actes siguin llocs
segurs per a tothom i que hi hagi protocols d'actuació.
OP 5.3 - Crear llocs de formació de cultura política i pràctica
L’àmbit d'Educació, juntament amb la Secretaria de Formació
impulsa un centre per a la formació política. L'objectiu d'aquest
centre és el de formar políticament les noves militants de
l'anarquisme social i els seus fronts en diferents temàtiques, tant
teòriques com pràctiques. Se segueix l’exemple de l’ITHA del
Brasil.
Expansió/Formació elabora un pla formatiu per a aquest centre,
que serveixi de base per a un curs escolar. Aquest pla formatiu pot
incloure:
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Teoria política bàsica de l’anarquisme social. En menor mesura
es tractaran altres teories com el marxisme, socialisme...
 Història dels moviments revolucionaris.
 Eines d'anàlisi i d’investigació.
Formació en camps pràctics: acció sindical, comunicació i oratòria,
disseny gràfic, gestió d'agressions, mecanismes de presa de
decisions, gestió de conflictes.


Expansió i/o l’àmbit d’Educació impulsen o potencien universitats
populars, cicles d'estudis populars, etc., amb formacions
d'ideologies diferents per tal de fer una oferta més oberta i
fomentar així el poder popular (i l'entesa amb organitzacions
diverses).
Relacions Polítiques i/o l’àmbit d’Educació escriu una llista
d'organitzacions afins que puguin fer part dels cursos i elabora un
pla d'estudis.
OP 5.4 - Redactar un programa educatiu
T 5.4.1- L’àmbit d’Educació crea unes línies bàsiques de
transformació de l’educació pública. Es tractarà d’unes idees força,
uns element estratègics i uns escenaris possibles que les militants
puguin utilitzar com a proposta política als espais educatius on
participin.
Les militants d’Embat impulsaran a les Escoles Feministes
l'elaboració d’un programa educatiu propi.
OP 5.5 - Influir i debilitar els mitjans de comunicació dominants
T 5.5.1- Relacions Polítiques i/o Comunicació es reuneixen amb un
grup de gent treballadora en l’àmbit de les telecomunicacions (en
mass media o autogestionats) i avaluen si l'escenari és propici per
a crear una taula on impulsar conflictes del sector.
Si es creu possible les militants d’Embat col·laboren a través de
membres seus que participen del sector.
En cas negatiu, tracten d'esbrinar les condicions necessàries
perquè es doni el context adequat per a implementar les
propostes del punt anterior. Una vegada es trobin en aquest
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escenari, es torna a convocar i s'impulsen les estructures de poder
popular.
OP 5.6 - Desacreditar la moral i l’ètica dominant
T 5.6.1- Les militants d’Embat que treballen/estudien o participen
d’alguna estructura dins l’àmbit d’Educació evidencien el
funcionament de les estructures que generen desigualtats socials
en els programes educatius.
Les militants d’Embat que treballen/estudien o participen d’alguna
estructura dins l’àmbit d’Educació limiten i acompanyen les
dinàmiques, rols i activitats que consoliden les estructures
dominants en els àmbits educatius.
Des de la Secretaria de Comunicació es mantindrà una línia de
difusió en la qual sigui present i de manera continuada el descrèdit
del capitalisme i la societat patriarcal (per exemple: campanyes
anticonsumistes en oposició a Black Friday; discursos antiracistes
en moments de conflicte migratori,...).
OP 5.7 - Fomentar els mitjans de comunicació propis
OE- Impulsar una plataforma
interconnectats entre si.

de

canals

alternatius

T 5.7.1- Comunicació reuneix a gent vinculada al món de la
comunicació (per exemple: radio bronka, gent que va militar a
LaTele, laDirecta, etc) i n’exposa la idea. En cas de reeixir, les
militants d’Embat participaran dins el projecte i s'asseguraran
que s'implementin els objectius parcials referents a difusió del
missatge.
Si es crea la coordinadora, la comissió d’Embat que estigui
present, impulsarà les següents iniciatives:




Un canal de youtube orientat a la formació política per a
noves i futures militants.
Un canal de youtube orientat a la divulgació política i a
l’humor per al jovent.
Un programa de ràdio o podcast de tertúlia política i
actualitat per a un públic més general.
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OP 5.8 - Construir nous referents ètics
OE- Transformar el significat i la forma que tenim de sentir
conceptes com 'felicitat', 'plaer', desig, 'patiment', etc.
T 5.8.1- Comunicació o una comissió ad hoc desenvolupa,
promou i difon una forma de vida diferent a la que ens marca el
sistema.
La comissió investiga nous referents filosòfics (i les bases en què
s’assenten) i rescata les/els que s’han silenciat.
La comissió adapta aquestes idees a un llenguatge senzill.
Comunicació fa difusió de manera massiva a través de xarxes
social, audiovisuals, cartelleria, etc., i Formació s’encarrega de
les formacions respectives.
Comunicació dona suport i promou iniciatives de
contrapublicitat per tal de contrarestar la forma de vida i de ser
que el sistema fa "desitjable" a través de la contraposició (com a
exemples tindríem la lluita contra la gordofòbia o contra el
consumisme).
Expansió proposa promoure debats, accions culturals i
artístiques on es plantegin les grans qüestions que ens afecten
com éssers humans per tal d'iniciar també debats filosòfics, de
pensament crítics i emocionals en els espais de base. Per fer tot
això es podria comptar amb aliances per exemple amb espais
de pensament o diferents grups d'artistes i propostes creatives.
OP 5.9 - Recuperar la memòria històrica
T 5.9.1- La Secretaria de Comunicació dona difusió màxima a les
organitzacions i/o actes que treballen la memòria històrica. Els
eixos a comunicar poden ser i no es restringeixen solament a:





El moviment obrer al segle XIX i XX
Els processos revolucionaris al llarg de la història
La participació del poble en aquests esdeveniments
Els moviments revolucionaris que han passat desapercebuts
per la història oficial: moviments indígenes i migrants, d'altres
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zones del món, feministes i comunitats LGTBI, el moviment
kurd, etc.
L’àmbit d'Educació inclou en el seu programa educatiu un eix de
treball per a la memòria històrica.
La
Secretaria
de
Comunicació
calendaritza
diversos
esdeveniments al llarg de l'any i en difon les principals idees,
figures i efemèrides a través dels nostres canals de comunicació.
OP 5.10 - Estimular el benestar
T 5.10.1- Les militants d'Embat, en especial a través dels espais
d'educació i de comunicació, fomentaran el benestar (per
exemple: contra la competitivitat, fomentant el suport mutu;
contra les dominacions, potenciant les relacions entre iguals, el
feminisme, l'antiracisme, l'autogestió...; contra la cultura de
l'esforç capitalista, oferint models d'aprenentatge creatius;...). A
més a més, tindrem una especial cura del treball sobre la inclusió
de la diversitat, l’afectivitat i sobre l’autoconeixement emocional i
sexual.
OP 5.11 - Implementar polítiques de memòria històrica mitjançant la
recuperació de la memòria històrica
T 5.11.1- Les militants incentiven i proposen que les secretaries de
formació de les organitzacions de masses dediquin part del seu
temps a la difusió i a la recuperació de la memòria històrica:






A través de formacions específiques per a la seva militància.
A través de difusió, agitació i propaganda.
A través de la col·laboració amb les altres organitzacions de
masses on les militants d’ Embat hi participin.
A través de la col·laboració amb altres moviments i visions
històriques que puguin ser compartides: LGTBI, internacional...
A través del canvi de nom a carrers i places, aixecament o
enderrocament de monuments a través d'acció directa o
peticions institucionals.

OP 5.12 - Recuperar els drets laborals i l’estabilitat econòmica de les
classes populars mitjançant l’estimulació del benestar
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T 5.12.1- Les militants d'Embat vinculades a les organitzacions
sindicals de classe, als sindicats de llogateres i a d'altres
moviments socials i organitzacions treballaran perquè de manera
comuna es construeixi un programa de benestar social, on
s’incloguin diverses mesures per a la millora de les condicions
econòmiques, laborals, socials i vivencials de les classes populars
en el context actual.
Embat com a organització i/o les seves militants a nivell individual
utilitzen aquestes idees força dins els espais on treballen.
OP 5.13 - Crear estructures que tinguin com a objectiu transversal la
felicitat, el goig per la vida, el plaer i el desig en les seves formes més
heterogènies i radicals mitjançant l’estimulació del benestar
OE- Cohesionar totes les membres de l’organització.
T 5.13.1- L'organització ha de cohesionar totes les membres:


Pel que fa a la línia política, la secretaria d’Organització,
detecta les manques de coherència política teòriques i
pràctiques i les adverteix en les coordinadores i espirals.
Qualsevol àmbit o secretaria que ho detecti és convidat a
exposar-ho.



Pel que fa als dissensos i malestars individuals o grupals,
a través de la Coordinadora i de les Espirals, s’exposa i
consensua la dinàmica de treball per a solucionar-ho. La
secretaria d’Organització utilitza dinàmiques d’expressió
emocional de forma periòdica per tal de facilitar-ho. Es
prega responsabilitat individual i transparència per part
de les militants.



Pel que fa a les noves incorporacions, la secretaria
d’Expansió, s’encarrega d’integrar-les i demanar ajuda per
a tal objectiu en cas de dificultats. Quant a les militants
amb dificultats per a mantenir la seva integració dins
d’Embat, la secretaria d’Organització detecta les
dificultats i proposa alternatives a través de les
Coordinadores i Espirals. Es prega a les militants que
informin sobre aquestes circumstàncies
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