especial CanVies

Can Vies surt al carrer contra
la demanda de TMB
amb el suport d’un miler de persones

Capçalera de la manifestació de suport al CSA Can Vies, el 29 de gener a la tarda. Un miler de persones va voler estar present per cridar ben fort que Can Vies és del barri i a Sants es queda. ALBERT GARCIA

CSA Can Vies
Sants

El Centre Social Autogestionat Can
Vies, desprès de més de tretze anys
d’autogestió, de generar pensament
crític, recolzar la cultura popular, donar espai a la creació, lloc de confluència de generacions diferents, ens volen
desallotjar, els fem nosa, els molestem
políticament, perquè l’organització
horitzontal, l’assemblearisme i l’autogestió, la nostra forma d’organitzarnos, no els agrada. La nostra forma de
pensar els incomoda.
Actualment ens trobem davant d’una tercera demanda presentada, altre
cop, per TMB al 2010, i el 18 de febrer
se celebra el judici. Però cap demanda
ens atura, les sales dels jutjats i la seva
activitat, aquest es el seu teatre, la nos-

tra lluita és al carrer, colze a colze amb
el veïnat, amb totes aquelles persones
que com nosaltres pensen que les relacions socials i la vida que donen els
espais alliberats son més necessàries
que la política del formigó i l’especulació urbanística.
Ja s’estan escalfant els motors de la
lluita, els carrers comencen a parlar i
parlen clar. Des del CSA s’han portat a
terme diverses accions per visibilitzar i
protestar per la situació legal. El 18 de
desembre es va portar a terme un cercavila reivindicatiu pel barri de per donar a conèixer la situació de Can Vies al
veïnat.
ACCIONS DE SUPORT

El dia 7 de gener, amb l’inici de les rebaixes, davant les portes d’un conegut
centre comercial de la ciutat, un grup

de persones solidàries amb el CSA va
mostrar banderoles reclamant que s’aturi la demanda i reclamant Can Vies
pel barri.
El 29 de gener va ser una jornada de
protestes, pel matí amb la visita de l’alcalde Jordi Hereu per inaugurar la remodelada Plaça Josep Pons (Bonet i
Muixí), un grup de persones solidàries
amb el CSA van llençar bombetes d’olor, al temps que exhibien les banderoles i cridaven contra la demanda i la
classe política.
MANIFESTACIÓ PELS CARRERS DE
SANTS

A la tarda del mateix dia a les 17.30 a
Plaça de Sants va iniciar una manifestació que va aplegar unes 1.500 persones, va recórrer els carrers del barri
fins arribar a la plaça on abans estava

situada L’HAMSA, reclamant que s’aturi la demanda, que Can Vies es necessari pel barri. La manifestació va ser un
èxit, sense incidents, fet que demostra
el suport que el CSA Can Vies té per
part del veïnat de Sants.
Aquesta tercera demanda que encarem es troba en un context diferent,
uns plànols aprovats el desembre del
2010 demostrarien que el consistori
contempla la continuïtat de l’edifici tot
i les remodelacions que s’han de fer als
voltants del calaix i de la parada de
Mercat Nou. Això demostra que no cal
desallotjar l’edifici per realitzar aquestes obres.

TMB i les
demandes
No és el primer cop que TMB
presenta una demanda contra
el Centre Social Autogestionat
Can Vies:

• 1997: demanda que fou
retirada pel mateix ajuntament
dos mesos després.
• 2006: TMB torna a demandar Can Vies, però el jutge la
desestima per un defecte de
forma.

• 2010: l’empresa i l’ajuntament no es volen quedar de
braços plegats i tornen demandar el CSA per tercera vegada
en els seus quasi 14 anys de
vida.
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El CSA Can Vies no només
és un edifici del carrer Jocs
Florals. Durants els seus
quasi 14 anys de vida, el

centre social ha acollit desenes de projectes –com LA
BURXA–, més d’un centenar
de persones que han for-

mat part de l’assemblea,
xerrades, concerts, presentacions de llibres, festes...
Can Vies és, també, del

barri i pel barri. Per això,
hem volgut saber dues
coses: Què és Can Vies,
per a la gent de Sants? I

què en pensen, del seu
possible desallotjament?

«Un centre de dinamització
social, tan reivindicativa com de
formació i pràctiques que ens
apropen a una societat justa i
igualitària. El sistema, en aquest
cas l’ajuntament, intenta fer desaparèixer allò que qüestiona les
seves pràctiques especulatives i
que fomenta el pensament crític
i la desobediència a les seves
lleis injustes.»

«Can Vies és tot el conjunt de persones, col·lectius
i projectes que formen o han format part d’aquesta petita esquerda dins una societat cegada pel
consum, la competitivitat i l’egoisme. És un lloc
de combat a les problemàtiques que ens envolten
i on es creen eines d’organització que parteixen de
l’horitzontalitat, la cooperació i l’aprenentatge. El
que digui una sentència no han de ser les últimes
paraules ni accions que es duguin a terme. Confio
cegament en què no ens deixarem ni silenciar ni
desallotjar.»

Ferran Aguiló

Beeta Z. A.

Montse Puig Garrido

Joan C. F.

«És un
laboratori
Estudiant i monitora, 21 anys
Formador i consultor de cooperatives, 55 anys
d’idees, pràctiques i projec«Un espai de creació, organitza- tes col·lectius
«Un lloc obert per a qui el
ció i lluita per a diferents perso- molt diversos:
necessiti on existeix una condes de grups
nes i col·lectius de Sants i d’alfluència de lluites. El seu desade teatre, un
llotjament seria una pèrdua per tres indrets més enllà del barri.
local d’assaig
a totes i un guany per a quatre.» I... Quin desallotjament? Can
per a grups
Vies es queda a Sants!»
musicals, una
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publicació
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mensual com
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LA BURXA...
«Un indret on crear, compartir,
TMB i l’ajuntagaudir, posar en comú conjunta«Un espai físic on pot reunir-se la ment s’equivoment sense jerarquies. Amb el des- gent del barri per fer front a les
quen si pensen
allotjament i el posterior enderroc agressions que patim. El desaque podran
per fer-hi pisos, destruiran el poc
llotjament és un intent de l’ajun- desallotjar
que queda al barri sobre la memò- tament per fer callar a les poques totes aquestes
ria històrica del ferrocarril, fent
persones que fan front i s’orgaidees, pràctiprivat un lloc que actualment és
nitzen contra els interessos
ques i
per a totdon.»
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