
>> Dossier d'informació del csoa la Teixidora.

A continuació,  pots trobar de forma molt resumida la història del  l loc,  la 

trajectòria del  csoa la Teixidora i  la situació d'alerta actual.  

Per qualsevol cosa pots parlar amb nosaltres a través de lateixidora@gmail .com, 

o passant pel  carrer Marià Aguiló nº35. 

Què trobaràs en aquest dossier?

·  presentació del  csoa la Teixidora

·  història del  l loc;  dels  “Federals” de Pi  i  Maragall  al  csoa la teixidora passant per 

la falange.

·  activitats/projectes actuals;  hort urbà, taller de bricolatge sexual,  UCIB, etc.

1. Presentació

A la tardor del 2007 es va okupar un edifici històric al cor del Poblenou al qual hem anomenat csoa 

la Teixidora. Aquest ha estat seu de diferents projectes polítics. Es construí per donar cabuda a les 

necessitats dels  Federals,  els  quals eren entitat  de tendència repúblicana-federalista,  altament 

potent a nivell de barri i del conjunt de Catalunya. A la fi de la guerra civil i com a represàlia fou 

incautat per la falange i es convertí en un centre d'adoctrinament i de control de les dretes.  I  

finalment,  després  d'estar  prop  de  tres  dècades  abandonat  ara  és  un  espai  

all iberat  on  hi  tenen  cabuda  tota  mena  de  projectes  i  de  conspiracions  per  a  la  
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transformació social .  

El csoa la teixidora funciona de manera assembleària i autònuma a partir de l'autogestió, amb una 

clara voluntat anticapitalista i antifexista, alhora que treballem per despendre'ns del patriarcat, 

del  consumisme  i  de  tota  imposició  que  ens  encadeni.  Som  gent  molt  diversa  però 

complementària i  que ens redescobrim dia a dia, mentre somiem i actuem per un barri i  una 

ciutat radicalment diferents. 

2.  Història

Era el Centre Republicà Democràtic Federalista, conegut popularment com Els Federals, fou fundat 

el primer de gener de 1888 per un nucli d'entusiastes de les doctrines de Francesc Pi i Maragall. El 

primer local era al carrer de l'Amistat, que aviat es va fer petit per nombre de socis que hi 

ingressaren, i es van haver de traslladar al carrer Major del Taulat. Poc després es van tornar a 

traslladar a un nou local al carrer de Marià Aguiló, 27 (avui 35), on van restar fins l'any 1939.

Durant els anys vint, ja a la sey del carrer Marià Aguiló, el Centre va dur a terme una important 

tasca cultural de formació i oci adreçada als poblenovins. Durant la segona dècada del segle XX, 

les festes i els balls van fer del Centre un dels més populars de la barriada.

El Centre tenia una important tasca política. Així, el 10 de desembre de 1922 va tenir lloc un 

míting on intervingué Francesc Macià, aleshores diputat nacionalista, i l'11 de febrer de 1923 es va 

celebrar un míting al Centre per contituir un partit d'esquerra catalana, seguint la doctrina de Pi i 

Maragall.

Els Federals van tenir vida força activa fins al final de la Guerra Civil. Després, l'edifici va ser 

incautat i va ser utilitzat com a seu de la Falange al Poblenou. L'edifici, arquitectònicament, es pot 

inscriure dins de la corrent artística del Modernisme abarrocat de començaments de segle XX. 

extret del llibre Enciclopèdia, El Poblenou en 135 veus, fragment de JF 

3. Projectes actuals

Apoptosis      

Som un col·lectiu autònom de contrainformació creat recentment que pretén dotar d’autonomia 

informativa als moviments que busquen la transformació de la societat.

Per això, utilitzem material tant audiovisual com escrit combinant informació d’actualitat amb 



treballs de fons més analítics.

 

Bricolatge Sexual

És un projecte d’autoconstrucció de joguines sexuals on es fusionen el hackejar/reciclar 

tecnologia casolana, les manualitats, la creació lliure i compartida, i la sexualiatat humana oberta 

al joc i la innovació.

desBALLA't

És un espai per anar coneixent i disfrutant diferents formes de ball (Salsa, Bhangra, Contact, etc.). 

Però no es queda aquí, ja que alhora vol ser una eina per les vergonyes i les timideses, un antídot 

contra els rols de gènere, un experiment alternatiu a l'oci convencional i consumista, i tot, 

sempre, des de l'autogestió.

Elvis

És un espai cibernètic on pots descarregar-te o compartir música, pel·lícules o tot tipus de 

document digital utilitzant la nostra xarxa wifi. Informa’t de com conectar-te als panells 

informatius de La Teixi o la web.

Grup Anti-mobbing

El grup anti-mobbing de la Teixidora va sorgir davant el brutal context d'especulació urbanística 

que està afectant al barri i que té l'assetjament immobiliari com a una de les seves principals 

conseqüències. L'objectiu principal del grup és la creació d'una xarxa d'afectades que serveixi 

com a espai per a compartir experiències i portar una lluita política conjunta.

Grup de Decreixement

Aquest és un grup recent que ha nascut al CSOA a partir d'una trajectòria llarga de la Teixidora en 

la qual hem anat tractant temes de consum, reciclatge, transgènics i altres relacionats. Aquest 

grup pensa maneres de desenvolupar mesures decreixentistes al barri per a la transformació del 

model de consum i promocionar l'autogestió.

Hort Urbà

Al terrat de dalt de la Teixidora hi ha un espai on poder aprendre, compartir, disfrutar, 

experimentar amb les plantes, les verdures, les hortalisses, el compostatge, la permacultura... 

L'hort urbà és un projecte per produir petites i variades quantitats, de forma ecològica, sense la 

utilització d'adobs químics ni insecticides, per l'autoconsum i per crear una alternativa que no 



passa per l'explotació de productors i territoris ni per l'enriquiment d'intermediaris. 

Taller UCIB 

(Unitat de Cures Intensives de Bicis)

Quin és el millor sistema de transport després del "canvi de lloc instentàni"?.....  la bici!! Doncs 

perquè de tant en tant necessiten de cures i atencions, hi haurà un taller amb material, eines 

bàsiques i els coneixements que anem aprenent entre totes.

Cada dilluns a la tarda. 

Tienda Gratis

Vine a renovar-te contra l'ordre dels diners i del consum en un espai agradable, i trenca amb la 

lògica del capital. El teu passat de moda té nous futurs en la Tienda Gratis. Reinventa't la imatge 

de la teva pròpia imaginació. Para la màquina de la superproducció sense reprimir el desig 

d'estrenar.

Els dijous a La Teixidora

Tallers, xerrades, kafetes, intercanvis de fitxers, música, teatre, debat... i els deliciosos sopadors 

vegans.

I també, cinema els diumenges, espai per l’exposició de fotografies, la universitat lliure d’estiu, 

dinadors i molts d’altres actes i activitats espontànies de persones i col·lectius d'arreu. 


