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Okupació i Centres Socials

El Ministeri de Treball, situat al barri de Gràcia, fou atacat dimecres passat trencat les vidreres a cops de martell de la entrada principal, en resposta per la nova Reforma Laboral.

Lluites Veïnals

BON PASTOR/BCN.- Aquest cap
de setmana el barri de Bon
Pastor va viure una masiva
mobilització de veïns que van
recuperar prop de 20 viven-
des tapiades. El pla de
destrucció de les cases
barates va tirar a terra 145
cases al 2007; de les 600 viven-
des que queden moltes han
quedat buides fa bastants
mesos tot i que falten anys per
a ser enderrocades. Així, el
dissabte a la tarda, famílies
del barri que no tenen la sort
de beneficiar-se dels pisos de
reallotjament que el Patronat
suposadament donará a qui
deixi la Casa Barata, amb
petites masses i martells van
trencar els tapiats de 20 cases
buides que pertanyen a la 3a i
4a fase. L’acció va ser
recolçada per nombrosos
veïns, paios i gitanos. Durant el
vespre van arribar 5 furgones
d’antidisturbis dels UPAs que
van començar a fer fora les
famílies de les cases mentres
arribaven més efectius. Tot i
que els veïns no van opossar
resistència a l’hora de ser
desallotjats, la policia va trigar
fins a la matinada en tenir
totes les cases buides, mentres
una excavadora s’encarrega-
va de destrossar les teulades

de les cases per a evitar que
tornessin a ser okupades.
Paral.lelament, el Patronat de
l’Habitatge i la premsa van ini-
ciar una ronda de mentides
per a desacreditar la mobil-
ització veïnal. Es va parlar de
gitanos i okupes vinguts de
fora del barri i l’associació de
veïns afí al pla urbanístic del
Patronat mentia dient que
‘algú’ havia manipulat als
veïns. Ara, segurament el
Patronat intentarà tirar al terra
les 20 cases, més o menys una
de cada illa, ara tapiades i

sense sostres; obligant als
altres habitants a viure amb
grans forats al mig de les illes
de cases. Millor això a que
puguin ser okupades de nou,
cosa que no és un fet nou al
barri: cal recordar que a finals
dels anys vuitanta, 29 famílies
van obrir i okupar cases que el
Patronat tenia tancades, i
que actualment encara hi
estàn vivint a dintre.
Per més informació:
http://bonpastor.noblogs.org/
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UN AMPLI DISPOSITIU DELS UPAS DESALLOTJA DE MATINADA I DERRIBEN ELS SOSTRES
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BARCELONA.- Les Jornades
Europees d’Okupació que
s’han celebrat durant aquesta
setmana, s’han encarregat
d’obrir reflexions i debats al
voltant de l’okupació com a
eina de lluita. Dissabte, sobre
les 12h del matí, van
començar a congregar-se
gent als voltants del metro de
Vallcarca on feia una hora
que es celebrava un esmorzar
popular. Mentrestant dos cotx-
es de guàrdia urbana van
estar vigilant de lluny els movi-
ments de les concentrades, un
ampli dispositiu de policia sec-
reta es repartia pels carrers del
voltant, i 7 furgones de mossos
d’esquadra es trobaven
repartides entre plaça Lesseps
i la comissari de Coll-
Vallcarca. Uns minuts abans
de les 13h la concentració va
sortir en manifestació cap al
carrer Cambrils on a pocs
metres es trobava l’antic CSO
Tercer Assalt, que fou reokupat
en mig del goig de les partici-
pants al crit de: aquí hi havia
un centre social. Es va llegir un
parlament on es criticava els
desallotjaments que pateix
Vallcarca i la connivéncia dels
medis d’informació i, sens
dubte, el benefici de les con-
structores. Aquesta reoku-

pació fou desallotjada per la
guàrdia urbana dilluns al
matí.Ja passava un quart de
les 13h quan la manifestació
va sortir cap a Gràcia envolta-
da per diferents pancartes:
Quan especular no és un
delicte, okupar és un dret.
Nuestro sueño, vuestra
pesadilla. Jo també defenso
l’okupació. La nostra ràbia no
té fronteres, Squat europe,
squat the world. L’okupació
només és una trinxera, en
aquesta guerra social fem dels
nostres espais una vertadera
amenaça. Durant el recor-
regut es van estar enganxant
cartells, enganxines, i sobretot,
fent pintades contra el capi-
talisme, la crisi, i a favor de
l’okupació.A més, no es va
oblidaR en cap moment a les
companyes que no hi són
perquè les mantenen a les
presons, es podia llegir en una
pancarta lateral: Un company
pres, una altre raó per contin-
uar la lluita. A les 14.00h ja hi
havia més de 300 persones en
manifestació pels carrers de
Gràcia. Baixant per Torrent de
l’Olla es van llençar petards i
pintura a un dels principals cul-
pables de la crisi, els bancs i
les caixes. A l’arribada a la
Plaça de les Dones del 36, va

llegir-se un parlament on es
denunciava la reestructuració
d’aquesta zona que ha vingut
marcada pel tancament d’un
espai públic i la construcció
d’unes vivendes. Un espai que
les vil·latanes de Gràcia han
estat reivindicant molt per la
vergonya que suposa que una
plaça amb aquest nom es
trobi cercada. Per tot el barri
de Gràcia també va fer-se
referència als centres socials
que s’han desallotjat, així com
als solars abandonats als que
han deixat pas o als edificis
ruinosos que ningú utilitza, es
va passar per Kan Titella, on en
una pancarta desplegada es
va poder llegir: 8 anys aban-
donat, no teniu vergonya.
També es va passar, després
de recorrer la Travessia de
Sant Antoni i el carrer
Montseny, pel Casal de
l’Assemblea Jove de Gràcia
on es va desplegar des de
d’alt un altra pancarta on es
llegia: Defensem els espais
alliberats. Finalment la mani-
festació va engegar camí cap
a la plaça Joanic, passant per
la seu del districte custodiada
pels antiavalots de la guàrida
urbana, on es desconvocaria.

Contra-Infos 22/6/2010 Veïnes i veïns del barri dest apiaven amb martells les cases barates.

L’ACTE S’ENMARCA DINS LES JORNADES EUROPEES D’OKUPACIÓ DE CORNELLÀ
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