
MANIFEST FUNDACIONAL DEL CASAL POPULAR EL REBOTIM 

 

En el lèxic popular vila-secà, un rebotim fa referència a un brot tendre que es talla 

del tronc per a que no competeixi amb l’arbre principal. El Casal Popular el 

Rebotim es presenta com aquest brot tendre que inicia el seu camí independent de 

l’arbre principal, clavant sòlidament les seves arrels per a créixer amb força. 

Nosaltres no volem competir; volem cooperar i créixer fent camí. Som doncs, el 

plançó que reivindica l’herència del seu tronc mare, el de la tradició associativa 

local que, des de finals del segle XIX, va donar peu al sorgiment de societats 

recreatives. Entitats com el Fènix, la Societat d’Obrers Agricultors, l’Ateneu Pi i 

Margall, el Centre Catòlic o Las Vegas, que van ser construïdes i gestionades pels 

seus socis i que, més enllà de les diferències ideològiques, tenien en comú una 

marcada vocació dinamitzadora de la vida social del municipi. Així, més de 100 

anys després, neix un projecte que vol emmirallar-se en molts dels valors 

organitzatius d’aquelles experiències associatives, adaptant-los a la complexitat i 

diversitat de la Vila-seca actual.  

  

Seguint l’estela d’aquestes societats recreatives, reivindiquem la seva tradició 

autònoma i independent. Creiem fermament que l’autogestió no solament és una 

garantia per la independència i la sobirania del Casal, sinó també resulta la millor 

manera de posar en valor la importància de la democràcia directa i la participació,  

implicant així a tots els seus socis i sòcies en la gestió del projecte. En aquest sentit, 

les idees de fraternitat i igualtat consubstancials a les societats recreatives 

apuntalen també el nostre funcionament democràtic i constitueixen la base de la 

nostra concepció de com hauria de regir-se el conjunt de la societat per tal 

d’avançar cap a una realitat millor i més justa, on el benestar de tots els seus 

membres fos la prova més evident de la seva prosperitat. Una societat oberta 

completament a la participació popular i a la democratització plenes tant de 

l’esfera política com també de l’econòmica. 

 

Així doncs, resulta evident que el projecte del Casal Popular el Rebotim resulta 

indestriable del seu marcat compromís social. Volem impulsar la creació d’un 

casal, però no per a un ús particular i exclusiu, sinó per a que convertir-lo en un 

espai d’àmplia utilitat social. La nostra vocació és, per tant, esdevenir un veritable 

lloc de referència per a persones i col·lectius locals que, malgrat puguin provenir 

de diferents trajectòries, tradicions associatives o creences, comparteixin una 

inequívoca voluntat per la millora del nostre entorn. Un espai plural, integrador i 

obert a la participació de totes les persones que vulguin sumar-se a treballar per la 

transformació social i la ruptura amb el model capitalista actual, començant des de 

la realitat immediata de la nostra vila. 

 

El nostre objectiu principal és ser una eina de dinamització de la vida social vila-

secana mitjançant la organització d'activitats que, partint d’una perspectiva crítica 



amb l’actual estat de les coses, puguin resultar d’interès públic en els àmbits de la 

formació, la cultura, el lleure o l’economia. Partim de la convicció que el 

coneixement ens fa més lliures, i que la millor manera d’adquirir-lo és posant en 

qüestió les coses i analitzar-les defugint d’actituds resignades i assertives. Per això, 

assumim com una prioritat fomentar el pensament crític a través de la nostra 

activitat, per tal que el Casal esdevingui un autèntic espai d’educació popular, 

socialització i transmissió de valors alternatius als actualment dominants, sense 

renunciar al rigor ni la veracitat. Volem expurgar les branques nocives del 

masclisme, la discriminació i la desigualtat; les de l’especulació, la corrupció, el 

deteriorament mediambiental i la destrucció del territori, i també les de 

l’individualisme egoista i del ferri autoritarisme que priva a les persones i als 

pobles exercir els seus legítims drets. I ho volem fer perquè volem créixer lliures 

d’aquestes xacres. 

 

Tanmateix, tenim clar que aquesta tasca de dinamització requereix de la suma 

d’esforços, i per això, no pretenem fer-ho sols ni de forma unilateral. Ben al 

contrari, entenem com absolutament cabdal l’establiment de sinèrgies i 

dinàmiques de treball conjuntes amb la resta de col·lectius locals. El propòsit del 

Rebotim és el d’arrelar al nostre municipi i fer xarxa, i per això, volem col·laborar 

plenament amb totes les entitats amb qui puguem compartir l’objectiu de reforçar 

el teixit associatiu i la cohesió social del nostre poble. Ens proposem ser un node 

de connexió entre diferents associacions ja existents i un motor per a la creació de 

noves realitats organitzatives, pel que el nostre espai estarà disponible per a tots 

els col·lectius que vulguin sentir-se’l seu, ja sigui desenvolupant-hi la seva activitat, 

o utilitzant-lo com a altaveu del seu missatge i les seves demandes. Ens neguem a 

resignar-nos a ser una ciutat dormitori inserida enmig de la creixent àrea 

metropolitana del Camp de Tarragona, sense personalitat ni identitat. Ben al 

contrari, volem que Vila-seca sigui una vila viva i dinàmica, amb una població 

orgullosa de pertànyer-hi i sense mandra de materialitzar els seus interessos a 

través de la participació en l’associacionisme local. En aquest sentit, entenem que 

això passa necessàriament per fomentar i difondre els valors de l’acció col·lectiva i 

per cooperar amb el teixit associatiu per tal d’enfortir-lo. 

 

L’evolució humana ha estat una obra cooperativa. L’ésser humà ha progressat i ha 

salvat esculls treballant conjuntament i en benefici del grup. Per contra, quan ha 

actuat guiant-se per l’egoisme i la competitivitat ha mostrat el pitjor de sí, deixant 

pel camí milions de morts, desplaçats i gent que malviu, privada d’uns recursos 

que existeixen, però que són acaparats per uns pocs. Per això, volem impulsar i 

donar a conèixer iniciatives d’economia social i solidària, basades en el concepte de 

la cooperació. Catalunya és un país extraordinàriament fèrtil per a alternatives 

d’aquest tipus, ja que en el seu teixit econòmic, les unitats productives de menys de 

50 treballadors i treballadores han tingut històricament un gran protagonisme i 

representen, avui dia, prop de la meitat del PIB total. Tenim doncs, un marc idoni 



per al desenvolupament d’un nou model econòmic que aposti fermament per les 

cooperatives tant a nivell de producció com de distribució i de consum, i que 

substitueixi les relacions de producció vigents per unes altres més democràtiques, 

més justes, més igualitàries i amb més responsabilitat social i mediambiental. 

 

Aquest és el projecte del Rebotim; del brot tallat que s’aparta de l’arbre principal 

per crear-ne un de nou. Volem arrelar amb força per créixer i donar fruit, i això 

només ho podem fer a través de la participació popular. Per això, si comparteixes 

el nostre missatge, vine i ajuda’ns a germinar! 

 

 



 

Esquema arbori pel tríptic: 
 
Les arrels: estratègia associativa 
El tronc: la nostra activitat 
Les fulles: el nostre missatge 
El fruit: la dinamització local 


