
Tot i la tramuntana, temperatures sota-zero i 
amenaça de neu, prop de 300 persones han acudit 
als actes d'inauguració del CSOA El Taller

El col·lectiu organitzador del nou centre social de Figueres, format 
per  gent  de  totes  les  edats  i  de  diversa  situació  social,  ha 
aconseguit dur a terme amb èxit i gran acollida la programació feta 
amb  els  moviments  socials,  una  programació  de  més  de  20 
activitats reunides en 4 dies del primer cap de setmana de febrer, 
per encetar una nova etapa a la vida cultural i participativa de la 
ciutat.  El  pressupost  de  tota  l'activitat  va  ser  d'uns  500  euros, 
incloent cartells i fulletons repartits a tota la comarca.

La presentació i primera projecció

La  principal  sala  d'actes  de  Mas  Torrent  va  ser  plena  des  del 
primer minut de la convocatòria, mentre multitud de veïns començaren a visitar totes les 
dependències del  centre social  rehabilitat  i  en rehabilitació.  Es va tornar  a explicar  el  
projecte per a tothom i es van atendre preguntes, suggeriments i propostes d'activitat per 
la setmana següent. El títol de la primera pel·lícula de fort contingut social va aixecar força 
expectació, fins que a l'hora de sopar el públic va anar tornant a casa.

Primer taller i primera entitat amb seu social a Mas Torrent

El  segon  dia  diversa  gent  va  poder  aprendre  la 
tècnica  per  poder  fer  sabó  de  diferents  tipus  a 
casa. L'Ecoxarxa Empordà, ja en funcionament, va 
explicar  el  projecte  de  gran  abast  de  la 
Cooperativa  Integral  Catalana,  així  com  les 
activitats a la nostra comarca, que des d'aquesta 
setmana ja es gestionaran amb aquest domicili.

La polivalència dels espais del local va permetre 
simultaniejar la projecció d'un documental en una 
sala  durant  el  transcurs  d'altres  actes  en  altres 
sales equipades. Val a dir que els 2 primers dies 

va  costar  molt  estabilitzar  les  sortides  de  fum  de  la  calefacció  a  llenya,  degut  a  la  
tramuntana.

Jornada completa de visites, contactes, 
cultura i formació

Dissabte,  tercer  dia,  El  cau  de  les  marietes  va 
confeccionar  «l'ungüent  de  la  padrina»  una 
formula antiga per cicatritzar ferides, amb herbes 
remeieres de l'Empordà. Posteriorment un doctor 
en Història de CNT-AIT va parlar de l'exclusió al 
món acadèmic sobre el moviment llibertari, sindical 
i  la  revolució  social  viscuda  al  nostre  territori,  i 
també va donar detalls sobre el moviment obrer de 
Figueres des del segle XIX fins els nostres  dies, 



en que fins i tot va sortir l'okupació de patrimoni per part de l'Ajuntament de Figueres.

Amb puntualitat va estar preparada una arrossada 
vegetariana  amb  la  qual  van  dinar  més  de  60 
persones  en  2  menjadors  habilitats.  Hi  hagué 
servei de cafeteria durant tot el dia amb refrescos 
naturals i pastissos casolans per recaptar fons.

Imago  va  presentar  els  seus  projectes  i  per 
començar  la  tarda  va  fer  una  exhibició  de  4 
creacions  audiovisuals  (documental  social,  de 
natura,  i  també  ficció).  Seguidament  Ecoxarxa 
Empordà,  va  començar  en  un  escenari 
expressament  muntat  a  la  sala  principal,  una 
representació de titelles per totes les edats, amb contingut còmic i a la vegada de crítica 
política.

La  projecció  d'un  documental  sobre  la  part 
científica de les drogues i tant l'impacte sobre les 
persones  com  l'ús  i  abús  de  la  indústria 
farmacèutica, va encetar un vespre de debat sobre 
la medicalització dels problemes de les persones 
tant  adultes  com  menors  amb  dificultats 
acadèmiques. Un mestre de CNT-AIT va exposar 
l'aplicació  educativa  del  teatre  a  favor  del 
creixement  personal  a  escoles  i  instituts, 
començant amb un repàs històric del teatre i l'ús 
social des de l'antiguitat. L'entrada del teatre com 

a assignatura de l'ensenyament públic va recuperar al final el debat entre mestres sobre 
les reformes educatives, la responsabilitat educativa de les famílies, i també van aflorar 
idees per altre tipus d'ensenyament.

Jornada intensa amb intercanvi intel·lectual i superació de dificultats

De bon matí i amb l'atmosfera més tranquil·la un 
economista  de  l'ICEA  va  explicar  les  activitats 
d'aquesta entitat arreu de l'Estat per assessorar en 
la  formació  de  noves  empreses  amb  un 
funcionament just  i  amb futur.  Es van contrastar 
diferents  corrents  ideològics  dins  el  moviment 
llibertari sobre les col·lectivitats pel treball i també 
amb projectes emergents a Catalunya i  fins i  tot 
l'autoocupació.

En molt poc temps ja bullí l'olla col·locada al forn 
solar de demostració, tal com començava el taller 

de l'Ecoxarxa les persones van col·laborar en el muntatge i posada a punt d'un altre forn 
solar equivalent fet amb material reciclat. La seva eficàcia va sorprendre els assistents, tot  
i el cel enteranyinat.

Cap a les 3 de la tarda es va poder començar a dinar, amb un aforament semblant al dia  
anterior, una gran fideuada amb productes del mar. De la mateixa manera, diumenge no 
només hi hagué fruita de temporada sinó també pastissos casolans de postre.



Tant  durant  els  dinars  del  cap  de setmana com 
entre activitats i  paral·lelament als passadissos a 
tota  hora  hi  ha  hagut  desenes  de  persones 
debatent  tot  allò  relacionat  amb  el  nou  centre 
social,  trobant  nous  contactes  i  coneixent 
col·lectius  existents.  També  tothom  ha  pogut 
comprovar el bon estat de tot l'edifici i les mesures 
de seguretat a les dependències.

A  primera 
hora  de  la 
tarda  van 
poder  prendre  la  paraula  els  convocants  d'una 
manifestació  a  Girona  a  favor  dels  espais 
alliberats, pel dissabte 18 de febrer a les 17h des 
de la plaça del Lleó.

El grup d'usuaris de GNU/Linux de les comarques 
gironines més veterà, el GiLUG, va explicar com 
són  i 

perquè  els  programes  d'ordinador  lliures,  i  va 
demostrar les facilitats d'ús del programari lliure.

Amb  dificultats  tècniques  superades  sobre  la 
marxa, IAEDEN - Salvem l'Empordà va projectar 
un documental on Hubert Sauper mostrava un dels 
seus impactants viatges periodístics,  per mostrar 
una Àfrica on van a parar les conseqüències del 
sistema econòmic i polític avui globalitzat.

Aprofitant  l'anterior  activitat  informàtica,  amb  el 
programa KStars es va projectar un planetari per a què l'associació Lis Estels suplís la 
falta de visibilitat del cel, mostrant també el funcionament d'un bon telescopi i la disposició  
de les figures mitològiques tant de l'antiga Grècia com del zodíac.

A partir d'ara

Des de la segona setmana de febrer, ja després de la inauguració, la sala d'actes de l'ala 
Est  de  Mas  Torrent  ja  està  disponible  per  ser  utilitzada  fàcilment  per  la  ciutadania,  
coordinant l'ús de l'espai amb un quadrant horari per disposar de la clau.

L'assemblea dels diumenges a les 18h no només està per decidir i  coordinar sobre la  
infraestructura i funcionament com a centre social, sinó també com a lloc on plantejar 
projectes pels demés espais o usos estables i seu de més entitats.

Agraïment

La gent  implicada des de fa 6 mesos en la posada a punt  d'un gran espai  alliberat  i  
autogestionat a Figueres,  vol  agrair  el  recolzament expressat per tantes entitats  de la 
comarca, l'ajuda i aportacions de tantes persones com s'han estat acostant a Mas Torrent, 
la fantàstica implicació a les activitats de col·lectius tant diversos, cuiners i gent que ha 
vingut d'altres comarques per trobar-nos al nou Parc de les Aigües.

Figueres, a 9 de febrer del 2012 http://eltaller.actiu.info/
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