Presentació del projecte

La Caserna de Sabadell és un espai de milers de metres quadrats abandonat des de
fa dècades i de propietat municipal, situat al carrer Vilarrúbias, cantonada amb la Gran
Via. Està ocupada per la plataforma ciutadana “Volem la Caserna” des del 10 de juny
del 2017.
Des de la plataforma Volem la Caserna, reivindiquem que aquest ha de ser un espai
per a la ciutat de Sabadell i que, de forma participativa, els sabadellencs i
sabadellenques hem de poder decidir quins usos ha de tenir.
És una entitat autogestionada, transformadora i assembleària al barri de La Creu Alta
de Sabadell. L’objectiu és esdevenir un punt de trobada intergeneracional, un motor
d’alternatives culturals, un suport per al teixit associatiu i un espai actiu capaç de
generar respostes col·lectives i promoure una consciència crítica. Es tracta d’un espai
emblemàtic al barri, i ara ja, de titularitat municipal.
Volem La Caserna serà l’entitat entorn a la qual girarà la gestió d’aquest espai i,
alhora, pretén ser el punt de trobada de tota la vida associativa del barri i un nou espai
d’organització amb autonomia per si mateix. Actualment, acaba de ser aprovada la
concessió definitiva de l’espai. Ara és el moment d’iniciar les obres per permetre que
l’espai cobri vida.
Físicament, és una antiga academia de la guardia civil, conformada per aules al voltant
d´un gran pati rectangular, ple de tarongers.

Projecte

Per això, hem començat a rehabilitar l'espai i a omplir-lo d´activitat.
Es tracta d’un espai polivalent i aglutinador al servei de la ciutadania amb l’objectiu de
generar projectes culturals i socials transformadors.
Ara mateix, hi són establerts de manera fixe els projectes de Autogestió pahc,
Sabacirc, Teler cooperatiu,Ludoteca i Futbol mixte.
És també l’espai de totes aquelles entitats i associacions que en moments puntuals o
periòdics necessiten un lloc on reunir-se, realitzar actes o bé desenvolupar les seves
activitats.
També s’utilitza per realitzar assemblees, conferències o reunions de gran format, amb
molta gent convocada.
Amb la recuperació d´aquest espai volem donar resposta a les necessitats de les
entitats que l’usen per engegar activitats que fins ara no tenien on encabir-se a
Sabadell.

Amb poc menys d’un any de vida ja s’ha convertit en l’eina que volíem que fos: un
espai obert a la ciutat i compartit.
És per això que pensem en una millora, no molt costosa ni desmesurada. Es tracte
doncs d´invertir en elements bàsics, com la il·luminació de les diferents aules,
tancaments de finestres, per tal de donar més seguretat a l´espai, i repensar el pati,
per donar-li un ús multidisciplinar. Elements que en la majoria de casos instal·larem,
muntarem i realitzarem nosaltres, però que tenen un cost de base que no ens permet
assumir en la seva totalitat.
Objectius
Aquest és doncs un espai de protagonisme ciutadà on són les pòpies veïnes les que
proposen les activitats, decideixen com es gestiona i el cuiden. Tots els càrrecs de
responsabilitat són controlats, revisats i auditats permanentment. Duren el que dura la
funció encarregada afavorint la rotació i així la inclusió de noves persones al projecte.

Els nostres objectius concrets es divideixen en diferents marcs d'actuació
dins de l'espai però sempre amb la mirada cap enfora.

–

Ser un exemple d'acció política i gestió dels recursos comuns.

–

Posada a disposició de les infraestructures i recursos de la
Caserna a la ciutat.

–

Experimentació de formes alternatives de gestió comú

Del projecte cap a la democracia participativa.

–

Fomentar la participació veïnal i ciutadana.

–

Potenciar la creació i consolidació de xarxes d'acció comunitària
entre els agents socials ja existents a la ciutat.

–

Participar i/o generar espais de trobada, interacció i participació
veïnal i ciutadana.

–

Apropar La Caserna a les necessitats de la ciutat i servir d'eina de
les mateixes.

Essent eina enfront els problemes quotidians de la ciutat, davant la
disminució o empitjorament dels drets socials.

–

Crear o potenciar les xarxes d'ajuda mutua entre afectades per les
problemàtiques latents.

–

Servint com a espai d'assessorament col·lectiu, formació i
búsqueda de solucions a tots els nivells per el manteniment de la
dignitat vital de totes les veïnes de la ciutat.

Essent motor de propostes actives d'experimentació alternativa al model
econòmic imperant, insostenible tan a nivell ecològic com social.

–

Generar espais de visibilització i reflexió cap el desenvolupament
d'alternatives econòmiques.

–

Enfortir les xarxes d'economia social i solidària.

–

Exercir i promoure el consum conscient i responsable com a via de
transformació social.

–

Acompanyar la creació i desenvolupament de projectes
cooperatius que naixen i creixen en els valors de l'economia social
i solidària.

–

Facilitar el desenvolupament de grups de consum i col·lectius que
treballin entorn l'ecologia urbana, l'agroecologia i la sobirania
alimentària.

Calendari de desenvolupament
Les millores esmentades començaràn a desenvolupar-se a partir de la jornada de
treball convocada pel proper 21 d'abril.
Pressupost

Producte

Unitats

Preu

Import

Pintura exterior

20

25,00 €

500,00 €

Rodets i brotxes

25

5,00 €

125,00 €

Bombetes

50

2,50 €

125,00 €

Cablejat

500 metres

0'60€

300,00 €

Vidres (finestres)

65

25,00 €

1.625,00 €

Passadors

50

1,50 €

75,00 €

Panys

20

30,00 €

600,00 €

Porta bombetes

50

0,50 €

25,00 €

Pintura de terra

5

35,00 €

175,00 €

Senyalètica

30

5,00 €

150,00 €

Claus i cargols

20

1,50 €

30,00 €

5

1,00 €

5,00 €

Martells
Import total

L’ajuda sol·licitada és de 2000,00 € d’un pressupost total de 3.735,00 €.

3.735,00 €

