EL 25 D,OCTUBRE DE 2006

JUDICI CONTRA

CAN CRISTU
El desembre de 2004 tres persones vam okupar
una casa abandonada a la Ctra. Santpedor de
Manresa, propietat dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC).
La necessitat personal de disposar d'un habitatge
a la ciutat on poder-hi fer la nostra vida, juntament
amb la més que complicada situació de buscar
pis a Manresa, com a la resta del país i de l'Estat,
ens van apropar cada cop més a la opció de
l'okupació.
Ni podíem ni volíem hipotecar-nos la vida amb la
compra d'un habitatge. Tampoc podíem ni volíem
enriquir propietàries i immobiliàries a costa del
nostre dret a un habitatge digne mitjançant els
lloguers desproporcionats que oferia (i continua
oferint) el mercat immobiliari.
És per això que vam optar per lokupació com a
sortida a la nostra problemàtica personal i, a la
vegada, com a forma de denúncia de tot aquest
model urbanístic basat en el benefici privat d'unes
poques a costa del treball i les necessitats de la

majoria. Alhora, volíem buscar també una sortida
que beneficiés al conjunt de la societat.
Després d'un any i mig fent-hi vida, acollint-hi
també a d'altres persones amb problemàtiques
similars, ens volen jutjar per haver comès un
delicte contra la propietat (usurpació). Els
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
propietaris de l'edifici abandonat durant anys, van
declarar que no tenien "cap intenció de fer-hi res".
Tot i això, demanen que ens condemnin a cadascú
a una pena-multa de 50 euros al dia durant 6
mesos (9.000 euros), commutable per 3 mesos
de presó. L'Estat demana que ens condemnin a
cadascú a una pena-multa de 6 euros al dia durant
4 mesos (720 euros), commutable per 2 mesos
de presó.
Mentrestant hem vist i hem patit la pujada de 500
euros en un any (2005) del preu del metre quadrat
de sòl a Manresa, un endeutament mitjà de més
del 60% de les llars al 2004, l'extensió de
l'anomenat mobbing (violència immobiliària) i
la incapacitat i manca de voluntat de les institucions

del govern de frenar la mercantilització de
l'habitatge i la seva conseqüència: l'especulació
urbanística.
És per tot això que no tenim cap problema moral
per enfrontar-nos a aquest judici, i és per tot això
que continuarem acusant i denunciant tot aquest
entramat que envolta el mercat immobiliari (tant
de l'especulació de mans privades com de la
complicitat dels organismes públics) i que, com
vosaltres, sabem prou bé que va completament
lligat i és fruit del model social que se'ns imposa
(anomenat neoliberalisme) i que ens afecta totes

les vessants de la nostra vida (l'educació, el treball,
el menjar, l'oci, l'habitatge...).
Finalment, només us demanem que reflexioneu
al voltant del nostre plantejament i la nostra actitud
i així potser ens trobarem més d'una vegada en
la cerca de les solucions que facin més dignes
les nostres humils vides i les de qui ens envolten.
Si no ens les busquem nosaltres mateixes, no ho
farà ningú.
Habitants de Can Cristu.

ACTES

Dissabte 21 d'octubre

xerrada + berenar + fil musical
Vinculacions del moviment okupa a Manresa

17h.

al pati de Can Cristu (Ctra. Santpedor, 52) i si plou, ho fem a La Tremenda!
(Amb membres dels espais okupats CSO Valldaura, CSO La Tremenda, La Font, La Coktelera, CSO Na Bastardes i Can Cristu)

0h.

festeta a La Tremenda

(C/Sant Salvador amb C/Hospital)

Entrada gratuïta, servei de bar i punxadiscos estelars

PD OL (Manresa profunda, ritme variat)
DJ Farruquito (Ripollet perifèric, flamenc i garrulisme)

Dimecres 25 d'octubre
trobada i aperitiu

12h.

JUDICI CONTRA CAN CRISTU!
CONCENTRACIÓ DAVANT DELS JUTJATS!
Suport als encausades de Can Cristu!
Jutjats del carrer Alfons XII (Manresa)

CAN CRISTU EN PERILL
DE DESALLOTJAMENT!

Ni hipoteques de compra,
ni mobbing de lloguer..

okupa tu tambe
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