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Introducció : per què una nova sala polivalent? 

Després de 12 anys de projecte i 4 anys des de la inauguració del nou casal Can Capablanca, una 

vegada més podem dir que s’ha quedat petit. I s’ha quedat petit en tots els sentits: en termes 

d’espai, evidentment, però també en termes de projecte polític i social, de participació i d’ús: 

Un bagatge de 12 anys, 4 dels quals en un nou local que ha significat un salt quantitatiu i 

qualitatiu; el suport d’una desena d’entitats que ja són part de Can Capablanca; les 200 

persones sòcies que en formen part; així com les 10 activitats setmanals que s’hi fan (reunions, 

tallers, actes, xerrades...); i, per tant, el prop de 500 activitats anuals que s’hi realitzen; i els 

centenars de persones que hi passen cada setmana evidencien aquesta realitat. 

És per això que des de l’assemblea de Can Capablanca, els socis i sòcies i els diferents col·lectius 

que en formen part, hem emprès un nou projecte, el de crear una nova Sala Polivalent. Els usos, 

distribució, detalls, etc. estan per definir, encara que partim ja d’una sèrie de propostes i 

projectes per encetar el debat i que, per tant, són modificables. 

Entenem sobretot que, més enllà d’un espai físic, aquesta nova sala polivalent ha de servir 

sobretot per aglutinar i enfortir projectes que ja s’estan realitzant a la nostra ciutat o per ajudar 

a crear-ne de nous. 

És per això que us convidem a llegir-vos aquest dossier i sobretot a participar d’aquest nou 

projecte de Can Capablanca, les Cooperatives de Consum Treu Banya i Teixit de la Terra, la 

Candidatura d'Unitat Popular de Sabadell, la Comissió de Festes Populars de Sabadell, l'Espai 

de Cuina i Cultura de Can Capablanca i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi. 

 

L’espai el tenim; la voluntat i la il·lusió, també; de projectes, desenes. Ens ajudes a fer-ho 

possible? 

 

 

 

 



Memòria  

12 anys de casal. 4 anys de nou local 

La tardor de l’any 2001 naixia a Sabadell, de mans d’una trentena de persones la majoria d’elles 

marrecs que no arribaven als vint anys, un nou col·lectiu de l’esquerra rupturista: el Casal 

Independentista de Sabadell Can Capablanca. Així, començaven a caminar dos nous projectes 

que pretenien ser el punt de trobada de persones crítiques amb el model imposat de societat 

actual, persones que somiàvem en alternatives i altres formes d’organització social i nacional. 

Per això, vam començar a treballar en diferents àmbits: 

• el primer, i que hem considerat des de sempre de vital importància, va ser l’adequació 

d’un espai físic, d’un local que permetés fer actes i acollir tots els col·lectius que ho 

necessitessin. Així vam llogar una petita casa anglesa al carrer Les Paus que poc a poc i 

amb moltes hores invertides es va convertir en el Casal. 

• d’altra banda, també vam voler conèixer noves maneres de fer les coses, d’aprofundir en 

tot allò que no ensenyen les escoles ni els mitjans, de conèixer una realitat massa sovint 

explicada des del punt de vista dels caçadors, i silenciada des del punt de vista dels lleons 

caçats. 

• Finalment, també es va optar per construir un espai social de resistència, de protesta, de 

denúncia, d’enfrontament amb tot allò injust a través de tots els mitjans possibles i 

necessaris. 

Amb aquestes bases i poc més naixia aquest espai. Amb el pas del temps, el projecte del Casal 

no només es mantenia sinó que creixia i alhora anava madurant i anava guanyant suport social, 

entitats afins, persones que hi participaven o que el prenien com a referent. En la trobada amb 

totes aquestes persones i entitats es va començar a compartir quelcom més enllà d’un espai: la 

força de bastir un contrapoder que esdevingués una alternativa de ciutat. Fruit del contacte i de 

la inquietud sorgiren nous col·lectius i vam aprendre a construir-nos i reconstruir-nos 

constantment, un procés que portà moltes persones vinculades al Casal a participar en altres 

àmbits, associacions, etc. 

Can Capablanca avançava, però l’especulació i la maquinària econòmica no, i el contracte de 

lloguer se’ns acabava. Així, l’any 2006 i amb l’experiència que havien significat 5 anys de Casal, 

amb la constatació que s’havia fet molta feina però poquíssima al costat de la que quedava per 



fer, i amb una anàlisi de la realitat del moment a Sabadell, vam decidir que era hora de fer un 

pas endavant. I no ens hi vam posar per poc! Buscàvem un local més gran, que tingués la 

possibilitat d’allotjar un bar-restaurant, que estigués dins de les nostres possibilitats... Era una 

aventura arriscada, però ens en vam sortir. 

Tres anys després de deixar l’antic local inauguràvem la nova seu del Casal Independentista i 

Popular de Sabadell "Can Capablanca"! Van ser tres anys de paperassa, de burocràcia lenta, de 

contactes, de buscar finançament, d’obres... moltes traves que amb la il·lusió i sobretot la feina 

ben feta vam aconseguir superar. Vam obrir les portes del nou Casal, un casal que significava un 

salt qualitatiu i quantitatiu respecte l’anterior. Un espai que garantia la permanència a 15 anys 

vista, que incorporava la creació d’una cooperativa de treball associat que duria el bar-

restaurant i un seguit de sales, espais i recursos que posàvem a disposició del conjunt del 

moviment. 

Ara que aquest projecte de nou local ja és una realitat avalada per més de 4 anys de 

funcionament durant els quals un munt d'entitats i persones n'han participat i s'hi han realitzat 

milers d'activitats hem cregut que tocava fer un nou pas.  

Aquest pas, juntament amb les cooperatives de consum del “Teixit de la Terra” i  “Treu Banya”, 

no és altre que l’arrendament d’un espai annex al Casal amb més capacitat i possibilitats que, 

sumat al local ja engegat, permeti ampliar encara més la participació de persones i entitats. És 

per això que hem començat a treballar en la  nova sala polivalent LA QUARTERA. 

Aquest és un projecte ambiciós que pretén continuar amb la feina feta des dels inicis. I què vol 

dir això? Això vol dir continuar lluitant des de la base per a la independència i el socialisme als 

Països Catalans des de l’àmbit local, a través de la construcció d’un contrapoder popular real i 

tangible. Vol dir continuar apostant per la unitat popular, per construir de bell nou una nova 

societat basada en la justícia social i la igualtat de totes i tots. Vol dir fer reals les alternatives 

amb què constantment ens omplim la boca, donar una dimensió pràctica a tota la teoria, crear 

dinàmiques socials entorn del manteniment i la defensa d’aquests espais de llibertat que anem 

conquerint. 

És hora de reprendre-la i comptem amb l’aval d’un gran nombre de socis i sòcies (ja en som 

230!), d’entitats afins, de noves col·laboracions, de noves idees... Perquè aquest és l’espai de 

tots i totes: de totes les persones que hi han treballat dia rere dia, de les que hi van posar 

l’engruna aquell any 2001, de tots els socis i sòcies, de les persones que hi donen suport, de les 



que han col·laborat en el nou projecte, de les que s’han ofert per a qualsevol cosa, de les que 

participen en les activitats, de les que tenen idees noves, de les que se senten el Casal una mica 

seu, de totes les persones que, en definitiva, són el Casal. 

 

... i 12 anys de cooperatives de consum 

De manera gairebé simultània al naixement del Casal l’any 2001, un petit grup de famílies duia a 

terme els primers passos cap a la formació del que seria més endavant la cooperativa de 

consum ecològic “Teixit de la Terra” que engegava una nova etapa del cooperativisme de 

consum a Sabadell. Amb anterioritat, l’any 87 es va crear la cooperativa de consum ecològic 

“Productes de la Terra” que van arribar a ser 200 famílies de Sabadell i comarca, i des d’inicis 

dels 80 hi havien cooperatives de consum ecològic a Reus, Girona, Barcelona... A part, Sabadell 

també comptava amb la històrica cooperativa de consum “La Sabadellenca” del carrer Les 

Planes cantonada amb el carrer del Sol, que va desaparèixer a principis dels anys 80. 

Les primeres cistelles de verdures van començar a arribar de la mà de la Kosturica i de Cal Valls, 

rebent les comandes en cases particulars i després al local de la Sèpia verda. Un any després es 

constituïa la primera cooperativa de consum que, en assemblea oberta al Casal Pere IV, 

esdevindria uns mesos més tard el “Teixit de la Terra”. 

Aquella primera assemblea va permetre consensuar les línies de treball i premisses 

ideològiques d’aquella primera cooperativa, amb una primera seu social al local de l’Esplai 

Xivarri al carrer Montserrat, i més tard al 2004, junt amb altres col·lectius, al carrer Duran i Sors. 

El creixement del Teixit va ser constant durant una pila d’anys fins arribar al sostre de 90 

famílies l’any 2007 i un segon local a la Creu Alta compartit amb l’esplai l’Esparver.  

Durant els darrers anys, a Sabadell el nombre de cooperatives de consum ha crescut sense parar 

pels barris de Can Deu, Gràcia, Salut-Creueta, la Creu Alta i el Centre, de la mateixa manera que 

s’han diversificat els models de gestió, essent cada vegada més àmplia l’oferta de la que 

disposen els sabadellencs per accedir a la xarxa de productors del territori a través del format de 

les cooperatives, a la vegada que ha esdevingut en part un impuls per a molts petits productors 

que veien com el seu negoci podia veure’s obligat a desaparèixer per les regles de mercat 

imposades des de les PAC i l’OMC. 



Amb aquest projecte de nou local, les dues cooperatives de Sabadell Treu Banya i Teixit de la 

Terra troben una porta a millorar la seva gestió quotidiana, però també, juntament amb el Casal 

i altres entitats, tenen l’oportunitat de crear noves activitats i sumar forces per donar a 

conèixer els principis propis del moviment de la Sobirania Alimentària i, per què no, fer més 

visible una manera de lluitar contra el model imperant de consum carregat d’injustícies i 

recolzat en el manteniment del poder de les grans multinacionals agro-farmacèutiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte social i polític de la nova sala polivalent 

 

Contextualització 

Una ciutat com Sabadell, amb més de 200.000 habitants, necessita dotar-se de més i més espais 

de participació popular, autoorganitzats i gestionats des de la pròpia població, espais que 

estiguin al servei de les entitats i persones i, sobretot, que siguin eines de transformació social i 

de construcció de contrapoder popular des de la base.  

És per això que, més enllà d’un espai físic, la creació d’aquesta nova sala polivalent de Can 

Capablanca ha de significar el reforçament d’un espai social i polític, una xarxa d’entitats per a la 

transformació de la nostra ciutat i una eina de creació del contrapoder popular. Alhora, ha de 

significar un creixement quantitatiu i qualitatiu no només del propi Casal, sinó de l’espai social 

de l’esquerra creativa i transformadora de la nostra ciutat. 

Per fer-ho possible, ens cal reforçar a tots nivells el projecte, sobretot en implicació i 

participació: no només en la realització i participació d'actes, activitats i reunions, que és 

elevadíssima, sinó també en el dia a dia del funcionament del projecte, en el treball en 

comissions i grups de treball i en la participació en les assemblees de gestió i desenvolupament 

(i manteniment del projecte).  

Alhora, cal també ampliar la incidència d'aquest projecte a nivell social: ens cal ampliar xarxes 

de treball social i crear-ne de noves, ens cal treballar colze a colze amb nous col·lectius en 

aquest projecte i ens cal també fer un salt qualitatiu en el nombre de sòcies de Can Capablanca.  

Més enllà de la proposta d'usos concrets de la nova sala, aquesta té una capacitat per reunir-hi 

més d'un centenar de persones i per tant, de poder fer actes i activitats amb una participació de 

gent molt elevada. Així doncs, tenim la possibilitat de dotar-nos d'una eina molta interessant a 

tots nivells i que ens obre un ampli ventall de noves possibilitats.  

 

Fem-ho possible! 

 



 

Proposta social i organitzativa 

1. Introducció:  

A través de la Quartera es pretén donar un impuls al teixit associatiu, cultural i cooperatiu de la 

ciutat generant sinèrgies entre les diferents entitats socials de Sabadell i dotant-les d’un espai 

on poder-hi desenvolupar les seves activitats quotidianes.  

2. L’organització del Nou Local:  

La Quartera, com a espai autònom i autogestionat, tindrà una vinculació directa amb Can 

Capablanca i un lligam constant per mitjà d’assemblees conjuntes de diferents comissions i 

l’assemblea general. 

 

A nivell organitzatiu, diferenciarem dues fases del projecte:  

 

Fase actual del nou projecte:  

Des de la comissió es considera imprescindible l’existència de dues comissions. D’una banda, hi 

ha la comissió que s’encarrega de desenvolupar la vessant política i associativa, i que vetlla 

perquè la Quartera es consolidi el més ràpid possible com a nou punt de referència a la ciutat , i 

de l’altra, hi ha la comissió encarregada de tot allò referent a les obres requerides per la 

construcció física del nou local. A continuació es detallen les funcions que haurien de tenir les 

dues comissions esmentades anteriorment:  

1. Comissió de Construcció Política i Associativa: si bé és cert que la Quartera ha de ser 

un espai de dinamització sociocultural de la ciutat, l’objectiu d’aquest, al nostre 

entendre, no s’ha de limitar a aquesta funció. Així, també ha d’esdevenir un ens en el 

qual puguem compartir les problemàtiques que ens afecten, així com articular lluites 

comunes. La periodicitat de reunió d’aquesta comissió es recomana que sigui 

quinzenal. Les tasques associades a la mateixa serien les següents: 

1.1. Mantenir en contacte totes les entitats i conèixer les seves realitats.  

1.2. Organitzar activitats i jornades de reflexió i compartir jornades de 

formació conjuntes amb totes les entitats que formin part del nou espai, i 

altres que no en formin part però que es consideri interessant que hi 

participin.  



1.3. Elaborar materials formatius i discurs polític per a possibles campanyes 

conjuntes.  

1.4. Contacte amb noves entitats interessades en el projecte. 

1.5. Gestió de la web i les xarxes socials vinculades al nou espai. 

1.6. Elaboració de propostes vinculades amb l’organització del Nou Local. 

2. Comissió de Construcció Física del Projecte: s’encarrega de coordinar i gestionar tot 

allò vinculat amb les obres del nou local. La periodicitat de les reunions s’ha 

d’ajustar a les necessitats de cada fase. Les seves principals tasques consisteixen en: 

2.1. Elaborar pressupostos de les obres 

2.2. Elaborar propostes de disseny del nou local 

2.3. Cercar vies de finançament 

2.4. Relació amb l’ajuntament i gestió de permisos 

2.5. Relació amb tècnics 

2.6. Coordinació de les tasques tècniques vinculades amb les obres 

2.7. Coordinació de les brigades de treball voluntari 

 

Pel que fa a la segona fase: 

Començarà un cop la Quartera ja estigui en funcionament; llavors, les dues antigues comissions 

es transformen i s'integren dins l’Assemblea de Gestió i Coordinació d’Espais. Igualment,  és 

necessària l'existència d'una Assemblea General formada pels socis i sòcies de Can Capablanca i 

de totes les persones que formen els col·lectius de la Quartera. 

3. Assemblea de gestió i coordinació d’espais: Aquesta comissió estaria formada per, 

com a mínim, una persona de cada entitat que forma part del nou local i persones a 

títol individual interessades en el projecte. Aquesta comissió es podrà dividir en 

subcomissions temàtiques o funcionals. Pel que fa a la periodicitat de les reunions, 

es recomana que sigui, com a mínim, mensual. Les seves tasques principals 

consisteixen en: 

3.1. Coordinar les activitats que desenvolupin les diferents entitats i/o 

associacions que formen part de La Quartera.  

3.2. Gestionar els horaris i la utilització dels espais de Can Capablanca i de La 

Quartera. En aquest sentit, l’assemblea de La Quartera, hauria d’estar 



vinculada amb la comissió d’activitats de Can Capablanca, per tal de coordinar 

i optimitzar l’ús dels diferents espais dels quals podran fer ús les entitats. 

3.3. Portar els comptes del nou local amb un previ pla econòmic anual 

estipulat amb control de les entrades i sortides així com possibles barems 

econòmics d’ús de l’espai, s’haurà de fer front al pagament mensual del 

crèdits lloguer i factures varies així com costos que vagin sorgint. 

3.4. Vetllar pel bon manteniment de l’espai i la millora constant d’aquest.  

3.5. Informar i gestionar de tots els aspectes tan normatius, econòmics com 

de funcionament de les entrades de noves entitats a La Quartera, o bé de 

col·lectius que vulguin utilitzar-lo tant de forma puntual com periòdica. 

3.6. Una o més persones d’aquesta assemblea haurà d’assistir de forma 

periòdica a les juntes de Can Capablanca per efectuar una relació continuada 

entre els dos espais en termes més polítics i d’altres aspectes al marge de la 

coordinació de l’espai.  

4. Assemblea General (anual) Hi haurà una assemblea anual on totes les persones dels 

col·lectius i entitats que en formen part juntament amb les persones sòcies del 

Casal que ho vulguin podran assistir-hi. Servirà per: 

4.1. Fer valoració de tot l’any pel què fa aspectes polítics i d’activitats 

conjuntament. 

4.2. Decidir les diferents apostes anuals del nou local des d’un punt de vista 

polític, i d’activitats (prioritzar un tipus o un altre, fomentar-ne unes o unes 

altres, etc.)  

4.3. Proposar canvis organitzatius, o estatutaris de La Quartera. 

4.4.  Renovar les comissions (si s’escau). 

4.5. Estat de comptes de La Quartera. 

 

 

 



Projecte d’usos i distribució de l’espai. 

 

USOS 

Dins de la “Gestora del Local” es crearà una Coordinadora d’activitats que serà l’encarregada 

d’encaixar les diferents demandes –confecció d’un calendari- dins de l’horari i l’espai de què es 

disposa. 

1. L’espai La Quartera estarà destinat al desenvolupament de les activitats segons demanda 

de les diferents associacions que l’integren i que van des de l’assentament de les 

cooperatives de consum, emmagatzematge de materials diversos, espai de secretaria, 

xerrades – conferències, assemblees, cursos, fins a celebracions, àpats i concerts de petit 

format. 

1.1.Es proposa que les cooperatives de consum unifiquin el dia de la seva 

activitat  i s’apunta com a possibles el dimarts de cada setmana. 

1.2. Els dimecres es proposa com a dia per els cursos de dansa. 

1.3. El dijous sembla el dia més apropiat per a xerrades i conferències. 

2. La Quartera restarà oberta a actes que segons demanda de cooperatives o associacions 

externes sempre i quan no entrin en conflicte amb les activitats programades o que els 

idearis o activitats de dites entitats entrin en contradicció amb els principis de 

cooperació, democràcia i ecologisme que impulsen aquest projecte. 

3. A grans trets les variables d’us de les diferents entitats que integren el col·lectiu es 

podrien classificar de la manera següent: 

a) entitats que ocupen un espai permanent i que tenen una periodicitat 

d’activitat d’us setmanal, com per exemple les cooperatives de consum. 

b) entitats que ocupen un espai permanent (emmagatzematge de material) però 

que tenen una activitat d’us ocasional, com per exemple MPS. 

c) entitats que tenen activitat d’us continuada i regular. 

  d) entitats que tenen una activitat d’us esporàdic i irregular 



4. En funció d’aquests criteris d’us caldrà fixar la quantitat que cada entitat ha d’aportar 

al col·lectiu. 

5. Per les cooperatives i associacions externes que demanin fer us de l’espai de La 

Quartera es fixarà un lloguer tipus i la gestora és reserva el dret a modificar-lo (a l’alça o 

a la baixa) en funció de les possibilitats de l’entitat demandant i, fins hi tot a cedir-lo 

gratuïtament. 

6.Les activitats aniran coordinades amb la comissió d’activitats de Can Capablanca a fi de 

poder rendibilitzar al màxim els espais de què es disposa. 

 

DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI 

1. Al fons de la nau amb una fondària d’uns 5 m., delimitant per un costat amb la paret 

esquerra i per l’altre amb el servei, hi haurien d’anar ubicades les cooperatives, així com 

una part (altell?) destinada a magatzem, i també la secretaria. 

2. Al lavabo existent en aquest moment i que té la porta encarada a la paret lateral 

esquerra, caldria donar-l’hi obertura per la frontal encarat a l’entrada. D’aquesta manera 

és facilita l’accés directe a qualsevol integrant de les diferents activitats. 

3. L’espai lliure que va de la porta d’accés fins la zona de coopes-secretaria-magatzem és 

un espai diàfan destinat a la resta d’activitats del col·lectiu (assemblees, xerrades, 

conferencies, cursos,...). Aquest espai, a fi  de facilitar la realització del màxim d’activitats 

possibles, es pot habilitar de la manera següent:   

3.1. Caldria col·locar un separador mòbil que, com a passadís, permetés accedir des 

de la porta que comunica amb el Casal fins la zona de coopes-secretaria-magatzem 

sense destorbar l’activitat que s’estigués desenvolupant-se en aquell moment. 

3.2. Instal·lar un separador mòbil a l’alçada de mitja sala aproximadament que 

permeti simultaniejar dues activitats diferents.     

 

 



Projecte tècnic i pressupostos(provisional) 

 

. Pressupostos i reformes: 

- Tenim reunions pendents amb els arquitectes i l’Ajuntament; per tant estem pendents 

d'algunes dades. 

- En general la reforma planteja conjuminar la necessitat d'espai ampli de les cooperatives amb 

la necessitat d'espai tancat, la necessitat d'una sala gran per entitats i també de magatzem. 

- Els pressupostos estan explicats en fases segons pressupost, més o menys car. 

 

Pressupostos concrets: 

• Mòduls o d'obra: d'obra trigaria unes setmanes, de mòduls amb pocs dies. 

◦ d'obra 3400€, 

◦ un mòdul de 4*8 1500 i el petit depèn uns 1000€ i caldria afegir fusta per altell(600€). 

3100€. 

• Obertura porta amb el costat: són entre 400 o 500€ (porta resistent foc). 

• Calaixó de la porta gran: al voltant dels 1000€. 

• Subministrament: aigua, llum, etc. Pendents que el passi l'Albert Boada. 

• Ampliació de la llicència 

• Ignifugació: 1200€. Pagats ja 400€, queda pendent de pagament 800€ que cal pagar a 30 

dies. 

• Escala, barana, porta a l'altell. A definir. 

• Ventilació: pendent de treballar-ho amb l'arquitecte. A definir. 

• Pintar tot el local; per professionals o internament. A definir. 

 

En general sembla que el pressupost està al voltant dels 15mil euros, que es podria intentar 

baixar a 10mil. 

 



Vols col·laborar? Formes de participació 

La Quartera és un espai de dinamització cultural a través del que pretenem que la cultura no 

sigui un luxe sinó una forma de creació i participació ciutadana. Així doncs t’animem a 

participar-hi. 

Aquest espai està obert a tots els col·lectius, entitats i organitzacions de la ciutat. Pel seu ús es 

cobrarà un cànon que servirà per ajudar a cobrir les despeses de lloguer i manteniment del 

local. 

Si ets una entitat o col·lectiu que té dificultats per trobar un espai on reunir-se, guardar 

material, realitzar tallers o altres activitats, et proposem : 

• Un espai per realitzar reunions habitual o periòdicament. 

• Un espai per realitzar activitats diverses de manera continuada o esporàdica. 

• Un racó on poder guardar el material de la teva entitat. 

• Un espai on realitzar diversos actes com xerrades, cursos, presentacions, assemblees,... 

• I, el que és més important, la participació directa en les assemblees gestores del local i 

formar part d’aquest motor cultural. 

 

Si vols col·laborar ja sigui de manera individual o com a col·lectiu : 

• Pots fer una aportació com a mecenes en el micromecenatge que s’engegarà a mitjans 

de Novembre. 

• Fent difusió del projecte per tal que s’animin altres mecenes. 

• Participant en els actes i iniciatives que es facin per finançar el projecte (dinars, 

samarretes, loteries,...) 

• Fent-te soci d’alguna de les entitats que formen part del projecte. 

• Adherint-te al projecte com a entitat. 

• Fes difusió del projecte i les activitats que s’hi realitzin. 

 

Resumint,  PARTICIPA! 

 


