Proposta de resolució sobre el desallotjament de Can Vies i les protestes al barri
de Sants
Al Consell Nacional del 31 de maig de 2014
La setmana posterior a les eleccions al Parlament Europeu ha estat protagonitzada pel
desallotjament i l’inici de l’enderrocament de Can Vies. Si dissabte passat assistíem a
la repressió de l’Ajuntament de Barcelona a les mobilitzacions de l’Ateneu l’Harmonia, i
durant el diumenge vèiem Mossos d’Esquadra segrestant una iniciativa ciutadana per
exercir la democràcia directa com és el Multireferèndum, durant tota la setmana els
hem vist sotmetent un barri sencer a una situació d’estat policial.
Can Vies no és només un edifici, és un símbol de l’autogestió per al barri i per a tota
la ciutat i un espai de trobada de les lluites socials i veïnals. Després de 17 anys
d’ocupació, de creixement i d’arrelament, l’Ajuntament ha decidit ser sord sord a les
múltiples reclamacions veïnals defensant el CSA. Es tracta d’una actitud autoritària i
antisocial d’aquest govern, que respòn amb violència quan la ciutadania decideix
autoorganitzar-se.
La resposta davant aquesta agressió tampoc s’ha fet esperar. Veïns i veïnes del barri,
activistes i persones d’arreu solidàries amb la causa han sortit al carrer per mostrar el
seu rebuig davant d’aquesta decisió de l’Ajuntament de Barcelona, amb mobilitzacions
cada vespre (i ja en van cinc).
Concentracions i manifestacions a tots els barris de Barcelona, a molts municipis de
Catalunya i fins i tot al barri de Gamonal (protagonista d’intenses protestes veïnals fa
uns mesos) han mostrat que l’efecte Can Vies arriba molt més enllà. Es tracta ja d’un
conflicte polític que també està visibilitzant que la pau social és insostenible en un
context d’ofegament social, polític i econòmic de les classes populars i de repressió
policial diària.
D’altra banda, també la policia ha respost a aquesta situació de conflicte. A més dels
cops, empentes i insults que han rebut els i les manifestants, parlem d’una actitud
temerària en les càrregues, d’identificacions indiscriminades, debloquejos de l’Estació
de Sants i de les principals estacions de metro i, fins i tot, atacant la seu del Setmanari
la Directa, on algunes companyes i companys s’estaven refugiant de la seva violència.
Lamentem també l’atac a una furgoneta de TV3. Parlem d’estat policial. Aquest gest
busca el rebuig dels veïns i les veïnes però, en canvi, no ha fet més que despertar la
seva solidaritat.
La nit de dimecres, el nombre de detinguts va elevar-se fins a una trentena, i dijous se
n’hi van sumar 20 més. En la majoria de casos, aquestes detencions van fer-se mentre
tornaven a casa i amb acusacions inconcretes i generals. Aquest fet demostra
clarament una estratègia de detencions massives i indiscriminades, amb un tipus
de moviments cada vegada més comuns entre els cossos policials. Parlem també de
detencions i agressions dins de portals, bars o entrades d'edificis, de pallisses a
persones contra el terra o la paret.
Entre les persones detingudes, hi ha persones que han rebut importants agressions a
mans de la policia. Un company d’Alternativa Jove, activista del moviment estudiantil,
que va sortir el divendres a la nit en llibertat amb càrrecs.

Davant d’aquests fets, Esquerra Unida i Alternativa expressa:
1. La defensa dels models d’autogestió d’equipaments culturals i socials comel
CSA de Can Vies, amb un intens arrelament al barri i una llarga trajectòria que
ha estat model per a altres espais semblants.
2. Que la violència no hauria de ser el mètode de resolució de conflictes.
Denunciem les agressions ocurregudes durant els darrers dies a la nostra
ciutat, especialment indicant que els problemes polítics no poden ser
solucionats sense intervenció dialogada i a través de l’actuació policial que
només deriva en violència desproporcionada que pateixen els veïns i veïnes.
3. La denúncia de l’actitud autoritària del govern de l’Ajuntament de Barcelona, en
mostrar amb els fets una voluntat política de no diàleg, malgrat les paraules. La
constatació que el gest violent inicial del govern de l’Ajuntament (a través de
TMB) desallotjant i enderrocant Can Vies dificulta severament l’opció d’una
sortida dialogada i que, per tant, el primer qui està dificultant aquest diàleg és
l’alcalde Xavier Trias. Demanem la dimissió de Jordi Martí i Xavier Trias, com
ho estant fent ja les mobilitzacions.
4. L’exigència que la presència policial d’excepció es retiri del barri de Sants, i que
s’aturin les detencions massives i indiscriminades en manifestacions, així com
la posada en llibertat de les persones detingudes fins ara per les protestes de
Can Vies. Denunciem també la visió criminalitzadora dels moviments socials
que està provocant aquesta actuació policial. Celebrem la dimissió de Manel
Prat, que feia temps que per motius diversos ICV-EUiA estava demanant.
5. En darrer lloc, l’aposta per una sortida que permeti que les activitats que
realitza el CSA de Can Vies puguin continuar realitzant-se de manera
autogestionada i en les mateixes condicions que fins ara, i que compti amb el
suport del mateix col·lectiu així com del moviment social i veïnal.
Per tot això, Esquerra Unida i Alternativa dóna suport a les mobilitzacions passades i
futures en aquest sentit.
Can Vies no es toca.
Prou repressió.

