


El diari que teniu a les mans expresa
la voluntat de diversos veïns i veïnes
de la ciutat de Sabadell que aposten
per  engegar  processos  de
transformació social per millorar la
ciutat. Per fer-ho ens dirigim
directament a la gent que hi viu, a
la gent que hi treballa, a la gent
que hi dorm, a la gent que hi
passeja. Concretament, els i les
responsables d'aquesta edició i la
campanya que l'acompanya som
quatre col·lectius sabadellencs que
ja fa uns anys que treballem en
diferents barris de la ciutat: Som
l’Assemblea de joves de la Creu
Alta, l’Assemblea de Joves dels
Barris del Sud, l’Assemblea de Joves
del Centre i l’Assemblea d’Okupes
de Sabadell. Segurament haureu
sentit alguna cosa de nosaltres,
gairebé amb tota seguretat a través
d'algun mitjà de comunicació de
masses o haureu discutit en
qualsevol conversa de bar sobre les
nostres actuacions però... Qui som
realment? Què volem? Aquest diari
pretén precisament mostrar-nos tal
com som, mostrar la nostra visió
de Sabadell i mostrar les nostres
propostes. Volem que ens conegueu
millor, sense censures, sense
intermediaris i  sense presses.

Ja advertim que no som ments
conformistes, que no creiem que
les coses siguin immutables i
invariables. Apostem pel canvi, per
la transformació, pel moviment
constant cap a millor, i aquest és
el nostre punt de partida. Per això
no podem estar satisfets amb
l’actual estat de les coses; Vivim en
un sistema basat en l’augment dels
beneficis empresarials per sobre de
qualsevol principi d’igualtat, que
provoca desigualtats abismals entre
veíns i veïnes de la mateixa ciutat,
fins i tot del mateix barri. L’època
de l’economia en constant
creixement és també l’època de
l’endeutament cada cop més gran
de les famílies i de les persones
ofegades per hipoteques a 50 anys.
Els temps de la suposada fi de les
classes socials són també els de la
proliferació dels contractes
temporals i escombraria i dels sous
de menys de 700 euros. A l’era de
la prosperitat, els treballadors en
atur peregrinen d’ETT en ETT
mentre veuen com els seus
companys fan hores extres per
poder mantenir les seves famílies;
alhora, acaten imposicions
patronals per evitar que les seves
empreses siguin deslocalitzades.
L’estat del benestar existeix tan sols
per aquells que no han d’utilitzar
el transport públic, per aquells que
no han d’esperar anys per tal de ser
assistits al nostre sistema sanitari o
pels que no han de patir per pagar
els llibres de text dels seus fills,
massificats a les aules i als
barracons.

Pel què fa a l'especulació
urbarnísitca, el tema que més

directament ens ocupa en aquesta
publicació, els mateixos que es
beneficien directament dels
inabastables preus del mercat
i m m o b i l i a r i  c o n d i c i o n e n
enormement qualsevol intent per
part de la classe política d'intervenir
en l 'esmenta t  merca t  per
humanitzar-ne l'accés per part de
les classes populars sabadellenques.
Q u e  c o m  c o n d i c i o n e n ?
Directament a través dels mitjans
de comunicació, ja sigui perquè
també en són els propietaris o
indirectament pels ingressos
publicitaris d'aquests. Si algun
polític gosés repartir més i millor
e l  p a s t í s ,  e l  l i n x a r i e n
mediàticament. Per això les
diferents institucions han demostrat,
dia rere dia, la seva incapacitat per
canviar aquesta lògica: per manca
de capacitat en alguns casos i valor
en tots.

Per nosaltres això no vol dir
res més que aquestes formes de fer
política han caducat i com a part
de la societat  conscient i
responsable comencem a buscar
noves vies de participació política
per tal de resoldre els nostres
problemes: vies directes, properes,
assembleàries, sense dependències
respecte les institucions, vies a
través de l’associacionisme de barri,
dels moviments socials. Nosaltres
ens sentim hereus i hereves
d’aquesta nova forma de fer política,
d’aquesta nova forma que la pròpia
societat ha creat com a resposta a
la incapacitat de les institucions per
tal de resoldre els problemes socials.
Aquests nous col·lectius, entitats,
espais varis, trenquen amb tot
l’estipulat sense por, parlen sense
tabús, van més enllà dels sostres
fins ara marcats per necessitat, no
capritxosament.

Durant la dècada dels 80 i
influenciats per l’experiència
d’altres països europeus, molts

d’aquests nous moviments socials
van començar a treballar per a
reciclar una pràctica social amb
varis segles de vida. Es tractava de
tornar a utilitzar i donar un ús social
als espais que l’especulació
immobiliària i la irracionalitat del
mercat havia abocat a l’abandó,
per tal de satisfer diferents
necessitats socials com la vivenda
o la  construcció de centres socials.
Cada cop eren més persones les
que veien clarament l’injust
c o n f l i c t e  q u e  s ’ e s t a v a
desenvolupant al si de la societat:
a un cantó, una minoria cada cop
més beneficiada amb l’especulació
i el negoci urbanístic; a l’altre, una
majoria cada cop més perjudicada
pel negoci d’uns quants i per la
passivitat –quan no beneplàcit- de
les ins t i tucions públ iques.
L’okupació de vivendes i centres
socials és fruit d’aquest conflicte.
Millor dit, és fruit de l’intent de
moltes persones de resoldre’l de
forma justa i directa.

Així, una pràctica molt estesa en
aquests moviments socials és
l’okupació, un delicte contra la
propietat privada (recordem que és
delicte des de l’any 95 i que fa unes
dècades molts veïns i veïnes de
Barcelona, de Sabadell i d’arreu
l’havien utilitzat per reivindicar
espais socials i per donar vida als
seus projectes). I malgrat la
repressió, malgrat acumular desenes
de judicis i tenir la llosa de
vigilància i la presó sobre les nostres
espatlles, tot i que podríem amagar
el cap sota l'ala i obviar els
p r o b l e m e s  d e l s  n o s t r e s
conciutadans i els nostres propis,
hem decidit no retrocedir... perquè
ha vessat el got. I aquesta campanya
que aquí encetem és una porta
oberta a noves okupacions de
centres socials de treball i debat
per a joves a Sabadell.
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No t’ho
perdis!

Ha vessat el got!
Continuem amb la lluita!

No t’ho perdis…!

El 90% de l’oferta espanyola de pisos
de luxe es concentrava a Barcelona i
Madrid el 2006.

El 64% dels ingressos dels pressupostos
de l’Ajuntament de Sabadell per l’any
2006 van provenir dels impostos sobre
llicències d’obres.

Des de finals de 1997 fins a l’actualitat
els preus dels habitatges han augmentat
més del 150% mentre que els ingressos
nets salarials en els sectors amb conveni
només ho han fet un 34,5%.

L’endeutament mitjà de les llars va
passar del 45% al1990 a més del 60%
al 2004

Durant l’última dècada tots els bancs
i caixes d’estalvi han augmentat els
beneficis a un ritme anual del 16 al
20%, idèntic a l’augment anual del
preu dels pisos.

A l’abril del 2006 les famílies residents
a l’estat espanyol devien als bancs la
xifra total de 795.690 milions d’euros,
la qual cosa representa el 82% del
producte interior brut.

Augmenten constantment el nombre
de llars que han de destinar més del
60% dels seus ingressos a pagar la
hipoteca del seu pis.

La Vanguardia –màxim exponent de la
criminalització als moviments socials-
 és propietat del grup Godó, el primer
holding de comunicació a Catalunya.
Publica diverses revistes, així com la
Lavanguardiainmo.com, un portal de
productes immobiliaris. La majoria dels
ingressos publicitaris procedeixen dels
anunciants del sector immobiliari i els
seus derivats.

A Sabadell la mitjana del preu del metre
quadrat és aproximadament de
3.500¤/m2. i es calcula que unes
12.000 vivendes estan en desús.

El 57% de la població cobra menys de
1.000¤ al mes.

Els “joves” de l’Estat espanyol
s’emancipen, de mitjana, als 34 anys.

Es construeixen més de 500.000
habitatges a l’any, dels quals només el
4,3% són de protecció oficial.
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Els propietaris del sòl

El sòl és la matèria primera del procés de
construcció d’habitatges, el preu d’aquest
representa aproximadament la meitat del cost
total de l’habitatge.
A les grans ciutats, i Sabadell no és una excepció,
la meitat o més dels terrenys són propietat
d’empreses, mentre que la resta pertany a
particulars.
Bancs, caixes, promotores i constructores
acaparen el sòl creant escassetat i monopolitzant
així el mercat immobiliari.

Les promotores immobiliàries

Encarregades de comprar el sòl per a posar-ho
en circulació (per a començar el cicle de la
construcció), aquestes empreses estan,
freqüentment aliades amb bancs, caixes i
constructores, aprofitant així al màxim el negoci
de la vivenda (potser el mateix banc que
concedeix la hipoteca és propietari de la
promotora que ha venut anteriorment la vivenda).
La seva feina bàsica, a part de llogar i vendre
pisos, és vendre les cases i les parcel·les per a
edificar.
Aquestes són empreses que cotitzen a la borsa,
però no en funció de l’actiu real que tenen en
edificis, sinó en funció de les expectatives de
negoci de la gran quantitat de sòl que han
acaparat, fent créixer desmesuradament la
bombolla immobiliària.
Si fem un passeig pels carrers de Sabadell, veurem
que la ciutat esta infestada d’empreses d’aquest
tipus. Un bon exemple aquí a la ciutat és Salas
S.A., una de les promotores immobiliàries més
importants, i que és també, a la par, un lobby
econòmic.

Constructores

Aquestes són les empreses dedicades a la
construcció d’edificis i de l’obra pública.
Contracten els treballadors i executen l’obra. S’ha
de tenir en compte però, que molts cops aquestes
anomenades empreses l’únic que tenen de
constructores és el nom. A la pràctica actuen
com a subcontractes: contracten a altres empreses,
que alhora contracten a altres empreses, que són
les que contracten finalment els treballadors i
executen l’obra (òbviament cadascuna d’elles es
queda la seva corresponent comissió, fent que
el pressupost real de l’obra quedi esquarterat, fet
que explica alhora l’alta sinistralitat laboral al
sector de la construcció, o els immigrants amb
sous de 700¤, o les edificacions defectuoses...)
A Sabadell, ens trobem amb la constructora
Mañero S.L., ben coneguda per les seves
pràctiques mafioses com contractar “matons” per
a fer fora de casa els inquilins. Aquesta empresa
ha arribat a ser una de les constructores més
importants de Sabadell, per no dir la que més,
essent un referent de la construcció i l’especulació
més salvatge a la nostra ciutat.
S’ha de dir també que moltes constructores alhora
són també promotores (com el cas Mañero!) o
bé tenen empreses de la seva propietat que es
dediquen a la promoció immobiliària, de manera
que tot queda en família...

Empreses de la construcció

Aquestes són les companyies dedicades a la
producció del ciment, metal·lúrgiques i altres
materials de construcció.
Per posar un exemple, entre el 1996 i el 2003 al
Principat el consum de ciment va augmentar en

un 80%.
No cal dir que aquestes empreses són les primeres
interessades en que la construcció d’edificis i
d’obra pública no s’acabi mai, ja que són un dels
principals beneficiats del boom urbanístic que
viu el nostre país en aquests moments.

Ajuntaments

Escanyats per un insuficient finançament, atorguen
llicències de construcció a tort i a dret, ja que
bona part dels seus ingressos provenen dels
impostos sobre les obres. Amb els pressupostos
de l'any 2006 de l'Ajuntament podem comprovar
que el 64% dels ingressos  municipals provenen
d’aquesta pràctica. En aquesta situació, els
consistoris acaben convertits en còmplices i
promotors de l'especulació a les seves ciutats.
Seduïts per la lògica del mercat,  tenen tant
d’interès com les immobiliàries a canviar la
qualificació urbanística per a poder construir
(quan es requalifica un espai rústic en un urbà
el seu preu es multiplica per... MÉS de 300
vegades!).
Pel que fa a la comissió de l’obra pública, o el
famós 3%, aquest és un fenomen mundial i
generalitzat.

De corrupció n’hi ha de molts tipus, per benefici
privat, per finançar partits polítics..., i la que
afecta els ajuntaments, que són els qui treballen
amb el sòl: els constructors diuen: “si hem deixes
construir això després et faig un poliesportiu”,
provocant així que l’habitatge protegit o
l’equipament públic sigui creat indirectament
(amb la seva corresponent pèrdua de fons públics).
Cada vegada més, els ajuntaments, obliden a la
seva obligació i planifiquen el territori en funció
del benefici de constructores i immobiliàries, que
esdevenen les veritables modeladores de la ciutat.

Bancs i caixes

Les hipoteques són el motor del creixement
bancari: representen més de la meitat del crèdit
bancari total. A més, les entitats financeres estan
presents en tot el procés urbanístic, des de la
seva participació en empreses promotores fins a
la concessió de crèdits.
El mateix president de La Caixa va explicar que
amb una mà fan rendir diners i amb l’altra fan
“obra social” (quina ironia!): provoquen una
situació en què molta gent es veu exclosa de
l’accés a una vivenda pels elevats preus i, a canvi,
creen una mena d'“immobiliària social” (dos
termes contradictoris) per anar a buscar sòl als
ajuntaments i fer “habitatges socials”. Moltes
entitats bancàries juguen també a aquest doble
joc que l’únic que provoca és l’encariment cada
cop més dels pisos i la ruïna de la majoria de
butxaques de la població.

MANUAL D’OKUPACIÓ

1. Buscar casa i comprovar el seu estat. Decidiu el barri
i una casa que es correspongui amb el projecte (vivenda,
centre social...). Contacteu amb els espais okupats del
barri i escull bé les futures companyes de casa. Per tal
de saber si una casa està abandonada, existeixen diferents
mètodes que, no per la seva obvietat deixen de tenir
importància:
Observar l’interior de l’immoble per tal de certificar
l’estat d’abandonament, conèixer el seu deteriorament
i saber si reuneix les característiques necessàries per a
desenvolupar el projecte en concret.
Col·locar enganxines, papers o el que sigui al pany de
la porta per tal de saber si algú obre la porta.
Observar si la porta té signes evidents de portar tancada
molt temps (acumulacions de pols a les cantonades,
pany rovellat,  molta propaganda a sota.. . )

2. Informació sobre la casa. Al registre de la propietat
i al departament d’urbanisme podreu arribar a esbrinar
a qui pertany la propietat, quants anys porta abandonada
o els plans urbanístics previstos. Preguntar als i les veïnes
pot ser de gran utilitat però també es pot donar “la
sema”.

3. Entrada. Decidiu si preferiu una entrada silenciosa o
pública (concentració, cercavila...) i penseu bé tots els
materials que necessitareu (pancartes per fer visible
l’okupació, material per apuntalar les portes i entrades,
banderes, material de supervivència per estar uns dies
instal·lats –aigua, lots, menjar, esterilles, sacs, etc.-,
material per començar a rehabilitar l’espai abans d’obrir-
lo per primera vegada -escombres, cubells, fregones,
aigua, lleixiu, etc- mòbils amb saldo, etc. Estaria bé que
assignéssiu una persona encarregada de parlar amb els
Mossos i amb la premsa per explicar el que passa.

4. Els primers dies. Vigileu la casa que no es quedi sola
i apuntaleu bé totes les entrades. Penseu que aquests
sempre són els més durs, paciència i ànims.

CONSELLS LEGALS

Propietat Pública:
Si okupes un edifici públic, l’administració propietària
disposa de 48 hores per decretar un desallotjament,
aquesta ordre ha d’anar signada per algun alt càrrec
d’aquella administració. Poden iniciar tràmits
administratius sempre que sigui dins del primer any de
l'okupació. Sinó, tenen la via judicial. Per efectuar un
desallotjament legal la policia necessita presentar un
ordre d’entrada signada pel jutge.

Propietat Privada, existeixen dues vies:

Via Civil. La propietat interposa al Jutjat de 1era Instància
demanda de desnonament contra els ocupants. Es jutja
qui té dret a fer ús de la finca. És un procés tranquil al
començament, els ocupants han de ser informats dels
tràmits judicials però acostuma a acabar en
desallotjament.

Via Penal. La propietat posa a comissaria o al Jutjat de
Guàrdia denúncia. El Jutjat d’instrucció investiga els fets
i pot decretar un desallotjament cautelar o citar-te a
declarar, després d’això podria ser que arxivés el cas o
que considerés que hi ha indici de delicte i traspassar-
ho a un Jutjat Penal. Aquí es jutja a les persones ocupants
pel delicte d’usurpació. És un procés en el que es poden
demostrar les tasques de rehabilitació de la finca i els
anys d’abandonament.

CONSELLS PRÀCTICS

Som innocents de tot el que ens acusin, sinó que
demostrin el contrari!
Identificació: Les forces policials solen tenir una actitud
provocadora amb amenaces i intimidacions. Només
poden identificar-te quan estiguis al carrer o amb ordre
judicial.
Detenció: Poden detenir-te màxim 72 hores. Pots designar
l’advocat que vulguis o t’assignaran un d’ofici. Tens dret
a una trucada. Pots sortir directament o passar a disposició
judicial amb càrrecs (robatori amb força, assetjament
de morada, usurpació, danys, resistència...).
Desallotjament: No poden desallotjar-te sense ordre
judicial sota cap pretext, excepte sospita de flagrant
delicte. Pensa que moltes vegades no compleixen les
seves lleis i desallotgen de manera il·legal.

El cicle de la construccio
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Planol historic d okupacions
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1- Centre Social Alliberat (CSA) Els Maquis 20 desembre 03 – 11 febrer 04
Ressorgiment del moviment d’okupació a Sabadell després de més de 4 anys. Va ser
el primer Centre Social Alliberat com a tal. Okupat per una cinquantena de persones,
va esdevenir un precedent per a totes les okupacions posteriors. Més de 200 persones
es van autoinculpar d’haver okupat i rehabilitat l’espai. Tot i així, la família Argemí
es sortí amb la seva. L’únic inculpat va ser absolt del delicte d’usurpació al judici.
Actualment, a l’espai s’han construït pisos de luxe, inaccessibles per a la majoria
de la població.

2- CSA Can Barba: 14 febrer 2004 – 1er maig 2005
CSA que va ser okupat en resposta al desallotjament del CSA Els Maquis. Propietat
de l’ajuntament, aquest no va trigar a condemnar l’okupació, sense parar en el
problema de fons: l’especulació urbanística i la falta d’espais socials autogestionats
a la ciutat. Tot i això, el consistori va mantenir unes llargues negociacions amb els
membres del CSA Can Barba, conscients del desgast polític que els produiria un
desallotjament per la força. L'abril del 2005 es va arribar a l’acord següent: l'ajuntament
cedia quatre locals per a que fossin  autogestionats per diverses entitats dels moviments
socials de la ciutat i es comprometia a donar un ús social a Can Barba. A canvi,
recuperaven el control de l'espai okupat. No cal dir, que un cop buit el local, la
Casa Gran va oblidar les promeses que havia fet: dos dels espais promesos es van
perdre pel camí i l'antic Centre Social encara continua buit.

3- Vivenda Alliberada (VA) La Moncloa: 4 abril 2004
L’okupació d’aquesta vivenda va fer fallida quan, minuts després de ser okupada,
una patrulla de la policia municipal va entrar, a patades a la porta i sense cap tipus
d’ordre judicial, dins la casa. 14 joves van ser identificats i detinguts. Actualment, i
degut també a l’actuació il·legal de la policia el cas ha estat arxivat. L’espai continua
abandonat.

4- VA El Palauet: 13 maig 2004 – 23 maig 2006
Vivenda okupada propietat de la constructora Mañero SL. El Palauet va esdevenir
símbol de la lluita contra l’especulació, per una vivenda digna i contra el mobbing
immobiliari. El senyor Mañero -ajudat per sicaris a sou- va dur a terme multitud
d'accions mafioses amb l'objectiu d'atemorir les habitants de la vivenda i poder
continuar amb la seva promoció de pisos de luxe.  Les intimidacions continues del
senyor Mañero -que inclouen seguiments, pintades, atacs amb pedres, còctels molotov
i excavadores, l 'enderrocament parcial de la vivenda,  etc- van topar amb la
perseverança, la resistència i la convicció militant de les habitants de la casa i de
la resta de membres de l'Assemblea d'Okupes i del Moviment Popular de Sabadell.
Aquesta resistència va portar al propietari a optar per la via legal, que va acabar amb
un judici on es demanava 20.000¤ a les joves per poder defensar-se. La justícia va
tornar a prioritzar les voluntats del mercat a les necessitats socials i la vivenda va
ser desallotjada. Actualment la vivenda és un solar...

5- VA La Zarzuela: 6 agost 2004 – 22 març 2005
Juntament amb la VA La Butik, va ser okupada en una acció simultània a la nit. Va
servir d’habitatge a diversos joves durant uns quants mesos. Anys després del
desallotjament, la vivenda continua tapiada.

6- VA La Butik: 6 agost 2004 – 21 desembre 2004
Juntament amb la VA La Zarzuela, va ser okupada en una acció simultània la nit del
6 d’agost del 2005. Degut a les continues coaccions i amenaces del propietari, un
embogit promotor immobiliari, els joves van marxar de la casa que, avui, continua
buida.

7- VA Tak-Majal: 27 desembre 2004 – 4 maig 2005
Espai okupat per 5 joves amb la finalitat de convertir-ho en un habitatge. L’empresa
propietària (Barnola-Valltibera) va provocar el desallotjament i que els habitants
okupessin un dia més tard, la VA El Pentàgon, propietat també de la mateixa empresa.
El Tak-Majal continua tancat i buit.

8- VA L’Alhambra: 3 març 2005 – 17 octubre 2006
Al dia següent de ser okupada, tres patrulles de la policia municipal van intentar
desallotjar la casa il·legalment i per la força. La resistència dels joves des de dins
de la casa i la protesta dels veïns a fora va fer fracassar l'intent de desallotjament
il·legal. Els policies van ser denunciats i portats a judici. Un dia després d'aquest
van ser absolts. Tres joves de la ciutat segueixen imputats per usurpació, un any
després del desallotjament i de que la casa fos tapiada.

9- VA Versalles: 27 març 2005 –  19 juliol 2005
Espai alliberat per 3 joves per fer-ne una vivenda digna. Van ser desallotjats sense
previ avís i per la força.

Ha vessat el got!
Continuem amb la lluita! AOS - CAJEI  / Novembre ‘07
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10- VA El Pentàgon: 5 maig 2005 – 15 agost 2005
Vivenda okupada en resposta al desallotjament de la VA el Tak-Majal. La propietat
(Barnola-Valltibera de nou)  va enganyar els joves assegurant que els immobles buits
eren una futura obra benèfica i que l'espai estava pendent de rehabilitació. Alhora,
van ser denunciats i desallotjats de forma violenta. Actualment l’espai roman buit i
sense cap rehabilitació posterior.

11- CSA L’Euterpe: 17 juny 2005 – 27 gener 2006
Antic Cinema-teatre-café històric de Sabadell. Després de més de 10 anys abandonat,
un grup de joves va alliberar l’espai per a recuperar-ho en benefici de tota la
ciutadania. L’Euterpe va tornar a funcionar durant quasi 10 mesos. Aquest cop, un
desallotjament il·legal va ser el mètode emprat per la policia i els jutjats. La jutgessa
va ser denunciada per prevaricació, el procés està pendent de resolució, però la
jutgessa continua exercint el seu càrrec. L’espai emblemàtic va ser destrossat -amb
el vist-i-plau de l'Ajuntament- per evitar noves okupacions i destruint així part del
patrimoni històric de la ciutat.
Les restes del primer vapor de Sabadell -trobades sota el recinte- han fet que la
família Tort i Brutau no pugui construir res fins que les restes siguin qualificades. Fet
que celebrem i ens omple de satisfacció.

12- VA Can Tunada: 31 juliol 05 – 15 abril 2007
Espai okupat per 5 joves amb l’objectiu de convertir-ho en una vivenda digna. El
setembre del 2006 una patrulla de la Policia Nacional va apallissar i detenir un dels
joves habitants de la casa, en un altre cas de persecució política als moviments
socials de la ciutat. Actualment la casa torna a estar buida.

13- VA Bakinham: 16 agost 2005 – 17 octubre 2006
El dia següent de l’okupació, la Policia Nacional, en una altre actuació il·legal, va
entrar a la casa coaccionant els joves que hi havia a fora. Les set persones que
estaven a la casa van ser identificades i encara avui estan pendent de judici. Al
desallotjament, van ser identificades vuit persones, les quals, també estan avui dia
pendents de judici. La casa roman ara abandonada.

14- VA El Escorial: 10 setembre 2005 – desembre 2005
Vivenda alliberada en resposta al desallotjament de la "VA Versalles". Els i les habitants
de la casa estan inculpats per un delicte de violació de domicili. El joves estan a
l'espera del judici.

15- VA El Kremlin: desembre 2005-març 2006
Vivenda alliberada degut al desallotjament de l'VA"El Escorial". Els i les habitants
van decidir marxar cedint a les pressions del propietari, que assegurava que havia
comprat aquell espai per destinar-lo a una nova construcció. Actualment és un més
dels immobles tancats i abandonats.

16- Ateneu Popular dels barris del sud Malcolm X: 17 març 06 – 15 març 07
Després de més de dos anys de reivindicacions i demandes de locals socials per als
barris del sud de Sabadell, l’Assemblea de Joves del barri va alliberar l’antic Chupi
Park del carrer Buxeda per a convertir-ho en un espai social per al barri. El
desallotjament es va dur a terme amb el més absolut secret i sense comunicació
prèvia, amb la conseqüent pèrdua de material de l'assemblea. Actualment, continua
buit.

17- CSA Calamarsa: 30 març 2006 – 17 desembre 2006
El darrer CSA va ser la consolidació del projecte iniciat al CSA Els Maquis. Altre cop,
l’acció del poder judicial en connivència amb empresaris i especuladors va desallotjar
l’espai. Aquest cop, eren els Mossos d’Esquadra qui, manats per EUiA-ICV, van
efectuar l'operació. Al desallotjament 6 persones van resultar  ferides amb contusions.
Els Mossos d'Esquadra van carregar desproporcionadament diversos cops contra el
grup de veïns que es van concentrar a la porta per solidaritzar-se amb el Centre
Social.

18- VA Kheops: 18 octubre 2006 – 20 desembre 2006
Vivenda okupada per un grup de joves per convertir-ho en un habitatge digne. La
ubicació de l'immoble, molt cèntric, va fer que s'accelerés el procés per a poder
dur a terme el desallotjament. Actualment la  casa roman buida.

19- VA El Partenó:  23 desembre 2006 – 15 març 2007
Vivenda okupada en resposta al desallotjament de la VA Kheops. Cal destacar que
el desallotjament de la vivenda va ser efectuat el mateix matí que el desallotjament
de l’Ateneu Malcolm X. Actualment la casa ha estat enderrocada i tapiada. Hi ha
un procés judicial obert a 4 joves identificats durant el desallotjament.

20- VA Palau de Miraflores: març 2007
Okupat per un grup de joves per tal de convertir-ho en una vivenda digna. Actualment,
la vivenda té un procés judicial en procés i un jove imputat per usurpació. Tot i això,
resisteix encara a les urpes del capital i els especuladors.
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Les veus que s'aixequen contra l'especulació
urbanística cada cop són més als Països
Catalans.  I és que ara mateix, la joventut
catalana percep la lluita per un habitatge digne
com quelcom ja inevitable, necessari i
imprescindible per poder viure un futur
dignament.
Alhora, són centenars les viles i ciutats dels
Països Catalans que s'aixequen contra els grans
projectes urbanístics i les obres faraòniques
que destrueixen el nostre patrimoni natural,
cultural i paisatgístic.
La destrucció del territori, l'especulació del
sòl i els espais de les nostres ciutats tenen uns
responsables comuns. Constructores,
immobiliàries i polítics doblegats al servei dels
interessos econòmics privats estan donant lloc
a una situació en la que totes i tots, però
sobretot el jovent, estem veient com s'hipoteca
el nostre futur i el nostre territori.
Cal combatre els responsables d'aquesta
situació. Cal unir les nostres forces i aglutinar
les nostres lluites.

És per això que el passat mes d'abril la CAJEI
(Coordinadora d'Assemblees de Joves de
l'Esquerra Independentista) va presentar la

campanya: "ni especulació ni destrucció, el
jovent defensa el territori". Amb aquesta
campanya es volia impulsar des de totes les
assemblees de joves dels Països Catalans, una
sèrie de denúncies cap a immobiliàries,
ajuntaments i tots els elements partíceps en
l'especulació i la destrucció del territori. Fer
visible aquest conflicte i donar una sèrie
d'alternatives per a tot el jovent català és
l'objectiu. Seguint aquesta línia, són moltes
les assemblees de joves d'arreu les que han
aixecat la seva veu i han començat a lluitar
contra l'especulació i la destrucció del territori.

Així doncs, el jovent de Sabadell, organitzats
des de la CAJEI Sabadell- de la qual formem
part les assemblees de joves de la Creu Alta,
el Centre i el Sud- hem decidit començar
aquesta campanya a nivell local per a poder
conscienciar a la societat sabadellenca de la
destrucció a la que està sotmesa la ciutat i el
seu entorn natural, de  les dificultats que tenim
per a poder accedir a un habitatge digne i de
la gran falta d’espais socials pel jovent. Volem
assenyalar els culpables que fan de Sabadell
una ciutat on es destrueixen les zones verdes,
els boscos, on ens hem d'hipotecar gairebé

tota la vida per a poder emancipar-nos, i un
llarg etcètera que fan que l'única sortida que
ens deixen sigui la de la desobediència i l'acció
directa.

Alhora fem una crida a totes les joves a
organitzar-se per a poder crear espais
alternatius on poder construir vertaderes
infrastructures de contra poder. Espais per a
poder-nos reunir lliurement, realitzar activitats
de tot tipus i poder col·laborar així al teixit
associatiu i veïnal de la nostra ciutat. En
definitiva, volem crear entre totes un espai
crític amb les realitats del moment, aquelles
que hipotequen el nostre futur i destrueixen
la nostra terra.

Per a més informació: www.jovessabadell.cat

A mi no m’agradaria que m’okupessin
casa meva quan marxi de vacances!
Mai okupem cases equipades, i menys
si els seus inquilins encara fan ús
d’aquesta. Nosaltres reivindiquem el
principi  de la propietat d’ús. Com els
pagesos sense terra del Brasil, o els
nostres avis jornalers. Nosaltres okupem
espais que ningú utilitza des de fa
temps, és a dir, espais abandonats. No
tindria sentit okupar les cases de la
gent que, en realitat, és la perjudicada
de la situació, és a dir, famílies
treballadores que no han tingut més
remei que hipotecar-se per a tenir un
mínim d’estabilitat. De fet, l’okupació
no deixa de ser una eina per a lluitar
contra l’especulació. És més, nosaltres,
actuem contra els culpables d’aquesta
situació: immobiliàries, constructores,
especuladors... que no tenen una o dos
cases, no, tenen més 300 en una sola
ciutat.

Vosaltres entreu a les cases i després les tanqueu. Us
comporteu com propietaris!
Tornem-hi: nosaltres reivindiquem la propietat d’ús. Qui
okupa un espai ha de tenir un mínim de llibertat i estabilitat
en relació a aquest espai. La casa d’un és el lloc on habita,
com ho fan la resta de persones. Deixeu la porta de casa
vostra oberta quan sortiu pel matí a treballar i no torneu
fins el vespre? A més a més, molts d’aquests espais són
centres socials en els que desenvolupem activitats a portes
obertes. De fet, el nostre primordial objectiu és que els
centres socials okupats siguin utilitzats per la ciutadania i
esdevinguin veritables punts de trobada, de debat, de
compromís, de diversió... tot gestionat pels mateixos
ciutadans. Si fora d’aquestes activitats, la porta no està
oberta de bat a bat, és per salvaguardar certa intimitat i
evitar problemes amb la policia i elements agressius. No
hem d’oblidar que se’ns classifica com a delinqüents i això
implica unes mínimes mesures de seguretat .
Així, volem construir espais oberts a la gent que, tot i no
tenir les mateixes idees, respecti la feina de l’assemblea.

Tots hem fet aquestes coses als vint anys. Ja
ho veureu, després tot canvia...
Quines coses heu fet? Què és el que canvia?
Haurem d’aprendre a acatar tot el que ens
diuen sense tan sols qüestionar-ho? Ens
llevarem un dia adonant-nos, de cop, que tot
el que hem fet no ha servit per res? No serà
que l’etiqueta de “joves okupes” és una excusa
per a no escoltar el que diem, qüestionem i
proposem? El que si és cert és que, tal i com
pinta tot, si nosaltres ho tenim difícil, els nostres
fills ho tindran pitjor. I ens esforcem dia a dia
per no caure en el derrotisme imperant,
convençuts de que si ho fem, en qüestió d’anys
l’única llibertat que ens deixaran serà la llibertat
del mercat:. comprar i vendre. Treballar i
consumir...

Els okupes sou de classe mitja. Vosaltres okupeu perquè
voleu, no per necessitat. És una diversió!
Okupar no és una frivolitat. Ens exposem a una justícia que
supedita moltes necessitats socials al dret de la propietat.
Ens exposem a la inestabilitat, al fred i a les incomoditats,
als desallotjaments, per no parlar de les pràctiques mafioses
de més d’un constructor. Es tracta d’un compromís les 24
hores del dia que implica molt treball i una bona dosis
d’ansietat, per no parlar del derrotisme que ens intenta
convèncer de que no hi ha res a fer. Classe mitja? Alguns
sí, la majoria no. De totes maneres, i què? Hagués estat
millor conformar-s’hi? Ni som joves famèlics, ni som joves
adinerats. Som joves sense recursos que, conscients d’això
decidim, des de la unitat, afrontar un problema comú, que
no vol dir particular, per a emancipar-nos i emancipar el
nostre voltant; des de les vivendes i els centres socials
alliberats.

Poseu-vos a treballar, paràsits! Critiqueu el sistema capitalista però és precisament
gràcies a ell que hi ha excedent i cases buides que vosaltres aprofiteu. Sou fills de
l’abundància! Quin morro!
Primer de tot, ens agradi o no, tots nosaltres som treballadors assalariats, encara que
intentem reduir el màxim possible el temps dedicat a treballar per a un empresari. Tots
nosaltres treballem, com no pot ser d’altra manera. De fet, partim de la base de que, en
el fons, l’únic que tenim les treballadores és el nostre treball. Aquest treball podem fer-
lo a l’empresa de torn,  o el podem socialitzar. Nosaltres l’emprem – a més d’intentar-
nos guanyar la vida- en rehabilitar espais buits per a donar-li un ús social. Som fills de
l’abundància... de quina abundància? De l’abundància d’hipoteques a 40 anys? De
l’abundància de treballs temporals i inestables? O potser dels que són d’obra i servei
pagant els treballadors per sota del conveni? L’abundància de treballadors que s’han de
partir l’esquena treballant hores i més hores per poder arribar a final de mes? La realitat
és evident. Paràsits...? Quants cops heu vist treballar al vostre jefe? Us heu preguntat mai
quin sou tenen els banquers i els propietaris de les immobiliàries? Quants totxos els heu
vist posar? Quantes famílies s’han d’hipotecar i anar amb l’aigua al coll per a que una
colla de banquers i constructors tinguin més i més? Qui causa més dany social? Qui és
aquí el paràsit?

Tipics topics

Ha vessat el got!
Continuem amb la lluita! AOS - CAJEI  / Novembre ‘07

Ni especulacio ni destruccio
El jovent defensa el territori

continua...



1   2   3   4   5   6   7   8

L’okupació és un món tancat, sou una tribu urbana!
En alguns sentits aquesta afirmació és certa. Però no és només un problema nostre, també
té a veure en com estan organitzades les ciutats i la vida de les persones. El treballador que
passa tot el dia a la feina, dins d’un cotxe, o davant del televisor no està menys limitat a
un “món tancat” que nosaltres. I la seva vida és sovint més solitària que la que ens procura
l’associacionisme i l’okupació. Nosaltres entenem l’okupació com a un treball en grup,
com a una eina per a afrontar un problema que, repetim, no és particular sinó col·lectiu.
A més, els centres socials són un focus de relacions humanes, doncs l’obertura d’un espai
del i pel barri crea un espai de vida social constant on abans no hi havia. Tot i això, no és
fàcil trencar el setge i els estigmes provocats pels mass-media, entestats en magnificar
qualsevol fricció entre els veïns i els projectes d’okupació, tot banalitzant l’inqüestionable
contingut polític d’aquests. Se’ns acusa sistemàticament de delinqüents, se’ns descriu com
una mena de monstres que segresten i es mengen els nens i okupen les cases de la gent
quan marxa de vacances. Però poques vegades és te el valor moral per a rebatre els nostres
arguments. El moviment d’okupació, com el seu propi nom indica, no és una tribu urbana,
és un moviment amb les seves demandes, les seves pràctiques, i la seva forma particular
d’expressar-se socialment. Els polítics s’esforcen en fer creure que de política només en
poden fer ells. L’okupació d’espais abandonats per a donar-li un ús social és una eina, una
forma d’incidir políticament proposant solucions a problemes socials, i esdevé així un dels
moviments socials més actius d’avui dia.

Sou uns incívics! No respecteu res ni ningú, pinteu
els bancs, les immobiliaries, les ETT’s...
Per començar, les administracions i els mass media
s’han tret de sota la màniga el concepte “incívic”. No
és incivisme cobrar 500¤ al mes? I tot el que ha passat,
passa i passarà amb els transports públics? I l’empresari
que fa fora una treballadora per quedar-se embarassada?
No és incivisme que hagin mort més de 800 treballadors
al seu lloc de treball en el que va d’any? O l’especulador
que fa mobbing a un ancià? Aquest mot s’empra quan
es vol i contra qui es vol. Està totalment polititzat i és
una altra crítica fàcil contra nosaltres. Les nostres formes
i els nostres mètodes són respectuosos amb l’entorn i
els veïns i veïnes. Intentem sempre que hi hagi una
bona i cordial comunicació amb la resta de gent del
barri. Respectem tots aquells que ens respectin. Però
som partidàries de l’acció directa, en tots els àmbits
de la nostra vida. Actuem directament contra els qui
abusen, que és com dir contra els que no respecten la
vida de les persones.
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Aquest article, que pretén abordar la
complicada temàtica de la repressió,
l’hem decidit començar amb una
simple –o no tan simple- pregunta:
què et ve al cap quan penses en la
paraula repressió? Potser les imatges
en blanc i negre i els grisos apalejant
manifestants a algun un capítol de
Cuéntame? O el típic tiet que entre
copa i copa en algun sopar de Nadal
explica les seves batalletes de jove i
que sempre acava dient: calla xaval,
que jo he corregut davant els grisos...?
Les fotografies del diari que mostren
els excessos policials a un país que
no sabies ni que existia? O aquella
vegada que vas llegir en un cartell
allò de “la repressió mai ens tallarà
les ales” i que et va fer pensar: quina
repressió? quines ales? Pero si vivim
a un país democràtic!

Quan la majoria de gent pensa en la
repressió, gairebé sempre la percep
com a quelcom llunyà –en el temps
o en l’espai- i que ha estat eradicada
de la nostra societat.
D’altra banda, amb les definicions
que podem llegir al Diccionari de la
Llengua Catalana sobre la repressió
(1), i fent un esforç per a
contextualitzar aquestes definicions
a la nostra realitat, ens adonarem que
potser aquesta repressió encara es
deixa veure pels carrers de les nostres
ciutats, de forma subtil però no per
això de forma menys devastadora.

Així doncs, i si fem una miqueta de
cas al Diccionari –és a dir, si entenem
que darrera de les diferents lleis hi
han grups socials interessats en
mantenir una situació determinada,

podem entendre més fàcilment què
és la repressió, a qui perjudica i a qui
beneficia. Per exemple, ningú s’ha
preguntat a qui beneficia i a qui
perjudica que estigui penat amb dos
anys de presó el fet d’okupar un espai
abandonat per tal de donar-li un ús
social? O, a qui perjudica i a qui
beneficia que enriquir-se a costa d’un
dret bàsic de les persones no només
sigui legal, sinó que a més estigui

permés i subvencionat per les
administracions? Quants especuladors
estan condemnats per convertir la
vida de milions de famílies en una
cursa d’obstacles per arribar a final
de mes? I què causa més danys
socials, l’okupació o l’especulació?

En l’intent de trencar aquestes

situacions injustes, que provoquen
conflictes, diferents grups decideixen
no acatar, saltar-se, subvertir, desobeir
aquestes regles, que són conseqüència
i causa a la vegada de la perpetuació
del problema. Conseqüentment,
reben els càstigs estipulats a les regles
del joc abans descrites. Regles del
joc que, no oblidem, han estat i estan
establertes precisament per a mantenir
esta situació injusta. Aquesta

desobediència esdevé així una arma
política utilitzada per a denunciar i
evidenciar no sols aquesta situació
injusta sinó també les lleis que la
permeten i els polítics que les
impulsen. Les conseqüències
d’utilitzar la desobediència com a
eina de denúncia política són evidents
i palpables. Tanmateix, la repressió

no sols s’exergeix a cop de porra,
també és la criminalització per part
dels mass media. La seva tasca en
relació als moviments socials es basa
en preparar el terreny per a que la
repressió posterior sigui el més
acceptada possible entre la ciutadania.
A Sabadell per exemple, als últims
quatre anys els moviments socials de
la ciutat han patit aquesta repressió
per part de les forces de seguretat,
dels mass media i dels jutjats. Més
de catorze processos penals oberts
contra l’okupació, detencions
arbitràries als nostres militants,
maltractaments a les comissaries,
seguiments i gravacions a les
manifestacions, desallotjaments amb
violència, vexacions, amenaces,
insults, etc.

Però amb tot, sabem que si la
repressió actua amb tanta eficàcia i
contundència contra nosaltres és
perquè existeix l’interés de mantenir
la situació actual tal com està, intent
que passa per la destrucció de tots
aquells moviments i projectes que
subverteixin aquesta situació, o que
en el seu qüestionament la puguin
arribar a subvertir. La lògica dels qui
manen és atacar a les conseqüències
d’un problema –les protestes socials
que determinat problema pot generar-
 però mai a les causes reals d’aquest.
Paradoxalment, la repressió genera
uns vincles de solidaritat molt més
forts, que ens empenyen a continuar
endavant i que fa que moltes persones
vegin l’essència real de l’actual “estat
de dret”.

Sobre la repressio

1 Com a Acció de reprimir: Acció empresa, i estat o situació conseqüentment creats, per una persona o per un grup o una classe social o política, que
tenen un cert poder o detenten aquest oficialment, sobre una altra persona o sobre un altre o altres grups socials o polítics, per tal de mantenir una
situació determinada.

I com a Acció de reprimir-se, de reprimir els propis impulsos. Procés o mecanisme psíquic mitjançant el qual resten inconscients determinats elements
dinàmics de l'activitat instintiva (emocions, motivacions, tendències o idees), per tal com aquests són penosos o perillosos per a l'individu, o hi són vistos,
en virtut dels costums o de la moral imperants al seu entorn.




