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Fragments del pacte associatiu – Anarquistes?

Fragments del 
pacte 

associatiu

El Grup

L’Afinitat

L’afinitat  és  un  mecanisme  natural  d’unió  entre  les 
persones  que  s’agrupen  lliurement  amb  aquells  que 
comparteixen inquietuds.

Aixi  doncs,  el  grup es basa en l’afinitat  ideològica dels 
seus components. Això vol dir que tenim opinions semblants 
sobre l’anarquisme, la societat i la revolució social en general. 
Aquesta afinitat inicial es reforça amb el constant debat que es 
manté en les reunions del grup i es tradueix en la coherència i 
concreció  dels  posicionaments  que  el  grup  adopta  com  a 
propis.

La Unanimitat

El  constant  debat  i  l’afinitat  ens  permeten  utilitzar  la 
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Grup Anarquista “L'Albada Social”

unanimitat a l’hora d’arribar als acords i practicar el lliure pacte 
associatiu entre individus en cada pas que fem conjuntament.

El Número

El grup “L’Albada Social” no s’obsessiona amb el número 
dels  seus  components:  nosaltres  donem  prioritat  a  la 
coherència, la cohesió del grup i la seva capacitat d’actuar amb 
claredat i agilitat. Considerem que l’acció de 10 grups de 10 
persones, si  aquests estan ben cohesionats internament, pot 
ser  més  productiva  que  l’acció  d’una  assemblea  de  100 
persones amb una manca d’afinitat ideològica que els obliga a 
perdre més temps en acordar les accions que en realitzar-les.

Contra tota autoritat

L’anarquisme és una corrent filosòfica basada en el rebuig 
a  qualsevol  tipus  d’autoritat,  ja  sigui,  política,  militar, 
econòmica, moral o física.

El  grup  “L’Albada  Social”  no  és  un  grup  dedicat  a 
combatre  un  dels  tipus  d’autoritat  en  concret  i  per  tant  la 
nostra lluita no està enfocada a una problemàtica concreta de 
la societat com és el cas dels sindicats, els grups feministes, 
ecologistes, de suport a presos, etc…

El  grup  “L’Albada  Social”  és  un  grup  Anarquista  que 
enfoca totes les problemàtiques de la societat des de la crítica i 
l’atac al principi d’autoritat i per tant no desvincula les lluites 
per lo concret  de la lluita global contra el  poder i  les seves 
institucions.
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recursos  naturals.  Defençar  l’ecosistema  per  que  tots  els 
organismes i espècies puguin gaudir-ne en el present i en el 
futur.

Grup Anarquista “L'Albada Social” (FIJL)
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2.- Organitzar la vida social amb la lliure associació de les 
persones en comunitats  solidaries  creades i  modificades per 
pròpia  voluntat  dels  seus  membres.  Administració  de  les 
comunes amb la participació de tothom en assemblees on les 
decisions siguin guiades per la raó, l’experiència i la ciència.

3.- Anular la propietat  de les coses. Posar en comú les 
terres, els recursos naturals, la tecnologia i el coneixement per 
que sigui utilitzat en benefici de tots i totes.

4.- Eliminar  el  treball  assalariat.  Organització  de  la 
producció  i  distribució  del  bens  i  serveis  en  base  a  la 
cooperació  voluntaria  i  la  solidaritat.  Demanar  de  cadascú 
l’esforç que sigui capaç de d’aportar en el treball i garantir a 
tothom alló que necessiti per tenir una vida digna i saludable.

5.- Lluitar  contra  la  dominació  d’un  sexe  sobre  l’altre. 
Combatre  l’estructura  i  la  mentalitat  patriarcal.  Garantir  la 
llibertat  de  les  persones  a  l’hore  d’escollir  les  seves 
preferències sexuals.

6.- Lluitar  contra  les  religions  i  qualsevol  institució que 
pretengui  manipular  amb  les  seves  mentides.  Garantir  una 
formació  científica,  intel·lectual  i  artística  per  a  tothom que 
desenvolupi el sentit critic i estimuli el lliure raonament de les 
persones.

7.- Eliminar  de  les  fronteres  per  garantir  la  lliure 
circul·lació de les persones.

8.- Lluitar  contra  el  patriotisme,  el  racisme  i  el 
nacionalisme, que s’utilitzen per enfrentar els pobles. Lluitar 
contra les imposicions culturals i linguistiques que degraden la 
dignitat d’aquells que les pateixen i amenacen la diversitat.

9.- Abolir  la  societat  consumista  que  sobreexplota  els 
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La Societat

El  grup  “L’Albada  Social”  defensa  una  visió  social  de 
l’anarquisme en oposició a les corrents individualistes properes 
a l’egoisme. El grup “L’Albada Social” considera que la llibertat 
individual  no està en contradicció  amb la vida en societat  i 
entén que l’individu accepta voluntàriament les imposicions de 
la natura. Una de les imposicions de la natura és la necessitat 
de  cobrir  les  necessitats  i  en  aquesta  submissió  voluntària, 
l’individu troba en la societat,  en  els  demés homes i  dones 
lliures,  el  millor  recolzament,  ja  que  el  treball  cooperatiu  i 
solidari ofereix avantatges indiscutibles al treball individual i a 
l’aïllament egoista.

El Federalisme

Som  partidaris  de  l’organització  formal  i  continuada 
basada en el principi del lliure pacte associatiu, per això, sense 
renunciar  a  la  nostra  autonomia,  som part  de  la  Federació 
Ibèrica de Joventuts Anarquistes, per practicar el Federalisme 
amb grups d’altres llocs de la península.

El Comunisme Llibertari

El  grup  “L’Albada  Social”  és  partidari  de  l’economia 
basada  en  la  màxima de  la  justícia  universal:  “de  cadascú 
segons  les  seves  capacitats  i  a  cadascú  segons  les  seves 
necessitats”.  Per  això  ens  oposem  a  qualsevol  coacció 
econòmica en forma de treball assalariat, i rebutgem qualsevol 
tipus de propietat tant dels mitjans de producció i distribució 
com dels bens i  serveis. Som partidaris de l’economia de la 
cooperació solidària, basada en el suport mutu exercit per les 
comunitats  humanes  o  les  comunes:  el  comunisme 
llibertari.
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Presa de decisions per consens

A  les  reunions  del  grup  els  acords  no  es  prenen  per 
votació  i  per  tant  no  es  prenen  decisión  que  no  siguin 
acceptables per a tots el membres.

La  pràctica  del  consens  i  la  presa  de  decisions  per 
unanimitat  és  la  única  garantia  de  que  no  es  generaran 
fraccions enfrontades, ja que no es pren cap acord si  algún 
membre del grup expresa la seva total oposició i la nagativa 
explícita d’accepta-lo.

El  dret  a impugnar i  bloquejar  un acord s’ha de saber 
utilitzar i suposa un alt grau de responsabilitat. Mitjançant el 
debat  ens  esforcem  per  guiar-nos  per  la  raó  i  no  per  les 
pasions  personals  a  l’hora  de  posar-nos  d’acord.  Per  això 
sembre  busquem  sol·lucions  de  compromis  que  puguin  ser 
acceptades per tot els membres encara que hi hagi alguns que 
no comparteixin el plantejament.

Amb  l’abstenció  manifestem  el  nostre  desacord  però 
mostrem la nostra voluntat  de trobar sol·lucions comunes a 
qüestions que requereixen un acord, ens agradin més o menys 
les sol·lucions acordades.
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Anarquistes?
De  nosaltres  diuen  que  som  terroristes,  partidaris  del 

caos, violents, perillosos…

Tot això es diu per desprestigiar-nos i evitar que la gent 
comú, el poble, s’interessi per les nostres idees i propostes.

Qui vol evitar que es coneguin les nostres idees? Doncs 
els  poderosos:  governs,  polítics,  banquers,  empresaris, 
militars…

I perquè? Doncs perquè els anarquistes volem que la gent 
es  negui  a  acceptar  el  poder.  Perquè  som  contraris  a  tota 
autoritat, a tota dominació.

I que passaria si la gent del poble no respectés l’autoritat, 
es negués a acceptar el  poder i  lluités contra la dominació? 
Doncs  que  els  governs,  els  polítics,  els  empresaris,  els 
capitalistes i els rics perdrien els seus privilegis.

Entens  ara  perquè  a  la  tele  sempre  diuen  que  els 
anarquistes som molt dolents?

El nostre programa revolucionari

1.- Disoldre tot tipus de govern, autoritat o institució que 
imposi la lley per la força, l’amenaça o la manipulació.
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