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així està el pati

DRETS // DivERSoS cEnTRES SocialS, molTS D’EllS amb una llaRga 
TRajEcTòRia, EnfRonTEn El DESalloTjamEnT ElS pRopERS mESoS

Centres 
socials 
okupats 
en perill

La Carboneria s’enfronta, el 6 de febrer, 
a un intent de desallotjament. Aquesta 
és la data que ha marcat la jutgessa per 

expulsar les persones que okupen l’emble-
màtic immoble del barri de Sant Antoni de 
Barcelona, propietat de Barclays, un dels 
bancs més poderosos del món. L’edifici fun-
ciona com a centre social des que es va oku-
par, el 2008, i ha estat un pol de naixement 
de col·lectius i de desenvolupament de pro-
jectes autogestionats. L’endemà, el CSO La 
Gordíssima (Sant Andreu de Palomar) farà 
front al mateix tràngol. Es tracta dels dos 
primers intents d’enguany de tancar CSO 
a Catalunya, però, segurament, no seran 
els darrers. L’Ateneu Popular de l’Eixam-
ple, el Banc expropiat de Gràcia, Can Vies 
(Sants), La Flor de Maig (Poblenou), l’Espai 
dels Somnis d’Igualada, l’Ateneu La Sèquia 
de Manresa... L’ombra del desallotjament 
planeja, aquest any, sobre un gran nombre 
de centres socials, especialment els més 
consolidats.

Nova etapa
La persecució i la criminalització del movi-
ment de l’okupació no és res nou. La repres-
sió va agafar embranzida el 1996, quan el 
PSOE –de la mà de l’aleshores ministre de 
Justícia espanyol Juan Alberto Belloch– va 
incloure la usurpació –okupació d’espais 
abandonats– com a delicte en el redactat 
del que es va donar a conèixer com el nou 
Codi Penal de la democràcia. A Catalunya, 
els governs de tots els signes han fet patent 
la seva voluntat d’acabar amb els centres 
socials okupats. Tot i així, l’arribada de CiU 
a l’Ajuntament de Barcelona el 2011 amb el 
suport del PP ha desencadenat una campa-
nya política contra aquests centres, sobretot 
pel que fa a les activitats lúdiques i culturals 
que hi tenen lloc, que s’ha traduït en ame-
naces de precintament que només s’han fet 
efectives en el cas de La Revoltosa, al Clot.

Fins al 2012, el conseller d’Interior Felip 
Puig promovia la “tolerància zero” contra 

les okupacions i intentava que els Mossos 
desallotgessin l’espai durant les primeres 48 
hores i sense ordre judicial. Ara, l’estratègia 
ha canviat. Es prioritza seguir el ritme de la 
via judicial per sobre dels desallotjaments 
exprés o amb gran desplegament policial. 
En alguns casos, però, el paper dels governs 
municipals (sobretot el de Xavier Trias a 
Barcelona) és certament proactiu. Pressio-
nen les propietàries perquè denunciïn i les 
amenacen amb multes o inspeccions per 
abandonament de l’espai, com se sospita 
que ha passat en el cas de l’Ateneu Popu-
lar de l’Eixample, que té nou anys de vida. 
També demanen l’execució de les sentèn-
cies de desallotjament, com en el cas de La 
Gordíssima, o desallotgen l’edifici adduint 
problemes de seguretat, com va passar al 
centre social Barrilònia del Raval el 2012.

2013: uN aNy D’ataCs
El darrer any, l’ofensiva del govern català 
i el consistori barceloní contra els CSO ha 
estat absoluta i des de molts vessants. A 
la Kasa de la Muntanya, a Gràcia, es va 
descobrir un dispositiu de videovigilàn-
cia que controlava les entrades i les sor-
tides de l’edifici, l’octubre de 2013. D’altra 
banda, durant tot l’any, l’Ajuntament va 

amenaçar de precintar centres socials 
okupats que poguessin dur a terme activi-
tats polítiques o socials que no tinguessin 
la preceptiva autorització municipal. Això 
va motivar la campanya de denúncia Ni 
precintades, ni callades. L’Ajuntament 
de la ciutat comtal també ha optat per 
l’ofensiva judicial constant, com en el cas 
del CSA Can Vies. L’històric local okupat fa 
setze anys al barri de Sants ha fet front a 
les diverses demandes de l’empresa muni-
cipal de transport públic TMB (propietària 
de l’immoble), que fa set anys que intenta 
desallotjar l’edifici. Actualment, Can Vies 

encara té un procés obert, pendent d’una 
resolució del Tribunal Suprem, que dicta-
minarà si es pot efectuar o no el llança-
ment de la finca.

L’any passat, es van desallotjar centres 
emblemàtics com el Casal de Joves de Grà-
cia –8 d’abril–, okupat des de 2002, o la 
masia de Can Piella a Montcada i Reixac –15 
de maig–, okupada des de 2010. En tots dos 
casos, es van fer amb operacions policials 
contundents. També es van tancar el casal 
La Resposta del Fort Pienc –18 de juliol–, Can 
Botxí a Horta-Guinardó –11 de novembre– o 
el Mas Castelló –16 de novembre–, la masia 
ocupada contra la línia de la MAT a Girona, 
que va ser desallotjada pel procediment de 
la via cautelar.

CaNvi De perCepCió
Ens trobem, doncs, en un moment difícil 
per als centres socials okupats consolidats, 
però, alhora, la percepció social sobre l’oku-
pació ja no és tan negativa. D’una banda, 

per la dificultat econòmica generalitzada 
per accedir a l’habitatge i, de l’altra, per la 
feina de la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca. L’any 2012, la PAH va començar a oku-
par edificis per allotjar famílies desnonades 
i, gràcies a l’acceptació de què gaudeix 
entre la ciutadania, ha contribuït, de retruc, 
a la desestigmatització de la presa d’espais 
abandonats per transformar-los en habitat-
ges o centres socials.

Davant l’amenaça, els centres en perill 
de desallotjament no s’aturen. Xerrades, 
xocolatades, concentracions, cercaviles… i 
molta difusió i suport mutu. Per això, s’es-
tan iniciant contactes entre diferents CSO 
per compartir experiències i començar a 
teixir aliances. La primera mostra serà l’es-
morzar que ha convocat La Carboneria per 
impedir el desallotjament, el 6 de febrer a 
les 7:30h als peus de l’espectacular mural 
que s’alça sobre la seva façana, a la conflu-
ència dels carrers Urgell i Floridablanca de 
Barcelona.3
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El Casal de Joves de 
Gràcia i la masia de 
Can Piella van ser 
desallotjats l’any 2013
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Acampada contra 
el desallotjament 
de l’Ateneu La 
Sèquia de Manresa 
/ NATÀLIA VIRGILI

Ateneu La Sèquia manresa

Banc Expropiat gràcia

Fa més de dos anys, el Banc Expropiat de Gràcia, 
situat a la Travessera de Gràcia 181, era una seu 
de Caixa Tarragona, entitat que va ser absorbida 
pel banc rescatat amb diners públics Catalunya 
Caixa. A finals de desembre de l’any passat, Cata-
lunya Caixa va tornar a encetar el procés judicial 
per desallotjar el local.

L’entitat financera havia suspès el procés 
uns mesos enrere, però, ara, el vol repren-
dre i, a més, el jutjat demana 4.000 euros de 
fiança a les okupants per poder exercir la seva 
defensa durant el judici. Membres d’aquest 
local okupat i autogestionat han manifestat 
que defensaran el Banc Expropiat tal com es 
planteja “la defensa del bé comú, col·lectiu i 
comunitari”, ja que l’entenen com un “centre 
neuràlgic de resistència” a Gràcia. Per fer-ho, 
han tornat a engegar la campanya que es basa 
a fer accions contra Catalunya Caixa. Fins ara, 
ja s’havien fet concentracions i empastifa-
des en algunes seus bancàries. La campanya 
no s’aturarà, diuen, fins que l’entitat no retiri 
la denúncia. Paral·lelament, les activitats del 
CSO segueixen en marxa: cinefòrums, classes 
de swing, classes d’idiomes, tallers de poesia 
o taller de costura, entre d’altres.

L’Espai dels Somnis 
igualada

L’Espai dels Somnis va néixer arran de l’okupació, 
el 20 de juliol de 2013, de les piscines del Casal 
d’Igualada per part d’un centenar de joves per 
reivindicar la necessitat d’un punt de trobada 
pel jovent. Des de l’okupació, han intentat dialo-
gar –sense èxit– amb l’Ajuntament de la capital 
de l’Anoia i el bisbat de Vic, de manera que, final-
ment, el jutge ha decretat un desallotjament cau-
telar pel 13 de febrer. Com a resposta, han enge-
gat una campanya, sota el lema Els somnis no es 
desallotgen, el casal és d’Igualada!, a través de la 
qual defensen l’okupació de l’espai com a acció de 
desobediència. Més de 30 entitats de la ciutat i la 
comarca ja s’han sumat al manifest. Paral·lelament, 
s’ha iniciat una via de negociació amb l’Ajuntament 
per buscar una solució dialogada davant la neces-
sitat del moviment juvenil de la ciutat i la societat 
civil igualadina d’espais físics de trobada.

En el marc de la campanya contra el desallot-
jament, les joves van convocar una assemblea 
oberta el 17 de gener per exposar la situació actual i 
afrontar les setmanes prèvies a l’intent de desallot-
jament, a més de reflexionar sobre la manera de 
relacionar-se amb la resta d’entitats de la ciutat.

Can Sanpere premià de mar

Can Sanpere és una antiga fàbrica situada al centre de Pre-
mià de Mar que sempre ha tingut el fantasma de l’especula-
ció urbanística al darrere. La pressió popular la va situar en el 
debat polític institucional i es va aconseguir l’aprovació d’un 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que canviava 
l’ús del sòl d’industrial a equipaments i zona verda. Núñez 
i Navarro, propietari de la nau, va decidir portar l’Ajunta-
ment als tribunals per partida doble: per aconseguir el canvi 
d’usos i per adquirir la llicència d’inici d’obres. La sentència 
judicial sobre el canvi d’usos encara està en procés; la reso-
lució contenciosa administrativa sobre la llicència d’obres, 
en canvi, la van aconseguir a finals de 2012.

En aquest context, la mobilització popular es va reactivar 
–a finals de març de 2013– a través de la Plataforma Can 
Sanpere 100% Públic i, poc després, es va okupar la fàbrica 
per impedir l’inici de les obres. Havia nascut el Centre Social 
Autogestionat Can Sanpere. La sentència sobre els usos, 
que s’està a punt de fer pública, posa en perill directe Can 
Sanpere i el seu projecte autogestionat. És per això que es 
va decidir convocar, amb urgència, una assemblea el 12 de 
gener. La finalitat: incrementar la difusió del projecte i gene-
rar mobilització popular més enllà de les parets de la fàbrica.

Mentrestant, el CSA continuarà desenvolupant activitats 
amb normalitat. El fet que s’hagi convertit en un subjecte polí-
tic propi ha servit perquè moltes premianenques ubiquin Can 
Sanpere al mapa i creixi el sentiment de pertinença col·lectiva.

L’edifici de l’Ateneu La Sèquia, a Manresa, havia estat 
una escola i una residència per a la gent gran durant les 
últimes dècades. Quan va ser okupat, feia vuit anys que 
estava abandonat. L’immoble és propietat de la congre-
gació religiosa Hijas de San José, que té la seu central a 
Madrid i que va presentar una denúncia contra les oku-
pants. La gent de l’Ateneu es va posar en contacte amb 
la congregació per intentar obrir un procés de mediació 
i trobar una solució no judicial a la situació, cosa que les 

religioses van rebutjar. Tot plegat va desencadenar en un 
judici, que va ser precedit per una setmana de mobilitza-
cions, durant la qual van plantar 40 tendes d’acampada 
a la plaça de l’ajuntament durant cinc dies per difondre 
el conflicte i intentar aturar el judici. També van fer una 
manifestació que va aplegar més de 500 persones. L’Ate-
neu va recollir més d’un miler de signatures i el suport 
de nombroses entitats de diversos àmbits de la ciutat. La 
sentència del judici, que va arribar amb una gran rapi-

desa, va ser negativa per l’Ateneu, ja que obligava al 
desallotjament forçós de la finca. Després d’això, l’Ateneu 
va presentat un recurs a l’Audiència de Barcelona el 3 de 
gener, del qual esperen resposta. La incertesa judicial, 
però, no ha frenat l’activitat de l’Ateneu ni un moment i, 
els darrers mesos, s’hi han obert una sala polivalent, un 
gimnàs, una biblioteca i una botiga d’intercanvi i s’hi han 
iniciat projectes com una ludoteca, grups de conversa en 
diferents llengües o un cor de queixa.


