MOCIÓ DE LA CUP EN PROTESTA PEL TANCAMENT DEL C.S.A. “CAN VIES” I
L'ACTUACIÓ DELS MOSSOS D'ESQUADRA.

L'endemà de la convocatòria electoral del 25 de maig d'enguany va ser desallotjat i
parcialment enderrocat el Centre Social Autogestionat “Can Vies”, disset anys després de la
seva creació. L'Ajuntament de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i els
Mossos d'Esquadra van contribuir a aniquilar un projecte alternatiu referencial i consolidat al
barri de Sants i a la Ciutat de Barcelona, un punt neuràlgic de l'associacionisme autoorganitzat i
una infraestructura oberta a tots els veïns de la ciutat.

“Can Vies” ha estat parcialment enderrocat en un moment en què, més que mai, fan falta
espais on desenvolupar activitats socials que defugin la lògica dels mercats. L'Ajuntament de
Barcelona, en comptes de defensar‐lo i oferir‐hi suport, es va entestar a torpedinar i enfonsar
d'aquestes característiques, encara més quan tècnicament tampoc no era necessari
enderrocar una instal∙lació que no amenaçava ruïna. L'enderrocament de “Can Vies” és, en
definitiva, el fracàs d'una manera de fer política que canvia el diàleg per la imposició unilateral,
bandejant altres formes de viure la ciutat i els barris.

Igual de trist i lamentable ha estat el context en què es realitzà el desallotjament i
enderrocament del centre autogestionant, sotmetent el barri de Sants a un autèntic
tancament policial per part de les BRIMO, desplegant dotzenes de dotacions, amb un
helicòpter sobrevolant contínuament la zona, tallant els accessos a l'Estació de Sants i
colpejant arbitràriament qualsevol vianant que transités per la zona pel simple fet de vestir
d'una determinada manera com si fossin l'enemic a a abatre. Un cop més hem hagut de
lamentar una actuació desproporcionada d'uns cossos de seguretat que continuen estant a l'ull
de l'huracà quant a comportaments dubtosos i antidemocràtics i que la ciutadania que els
paga no mereix: el desallotjament de Plaça de Catalunya del 27 de maig de 2011 (15‐M), el cas
Quintana (2011), el cas Juan Andrés Benítez (2013) en són exemples evidents de la
desproporció a què ens referíem. En realitat, el setge sobre “Can Vies” i els carrers de Sants ve
de lluny: un dispositiu policial de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra acompanyats d'un
secretari que supervisava l'operació ja va irrompre el 29 de gener d'enguany al Centre Social
Autogestionat, per realitzar un escorcoll. La policia autonòmica i un equip de la divisió de la
Policia Científica van trencar les tres portes de “Can Vies” per tal de recollir “objectes,
instruments, papers i material informàtic” i altres indicis en el marc d'una investigació policial
en relació amb una baralla que va tenir lloc la tarda del 12 d'octubre de 2013,

Per si encara fos poc, la mateixa policia autonòmica que segrestava les urnes del
Multireferendum durant la jornada electoral de diumenge 25 de maig, atacava periodistes i
mitjans de comunicació que cobrien el desallotjament del centre social “Can Vies”,
concretament la seu del setmanari “La Directa” del carrer de Riego, que fou assetjada pels

membres del cos d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra que, intentant entrar a la redacció, van
trencar el vidre de la porta i van ferir un dels seus redactors. Situacions com aquestes, més
pròpia de règims autoritaris, atempten contra la llibertat professional dels periodistes, que que
no haurien de ser mai l'objectiu a reprimir. Qualsevol acte contra la tasca periodística, sigui
assaltar seus de mitjans o la crema d'unitats mòbils, és inacceptable. Qualsevol govern
democràtic hauria de reivindicar i defensar el dret dels professionals de la comunicació a
informar i el dret de la ciutadania a ser informada sense que els periodistes hagin de treballar
amb coaccions, amenaces o vexacions.

És per aquests motius que des de la CUP de Vilanova i la Geltrú proposem al ple l’adopció dels
següents acords:

1.‐ L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú lamenta i s'oposa rotundament al desallotjament i
enderrocament del Centre Social Autogestionat “Can Vies”, en reconèixer la tasca que
durant els últims 17 anys han vingut desenvolupament al barri de Sants en benefici de la
cohesió social i la vitalitat associativa del barri.

2.‐ L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú rebutja amb contundència l'actuació policial per part
del Mossos d'Esquadra al barri de Sants i del Raval, exigeix la dimissió del responsable de
l'operatiu i demana a les institucions competents que no s'eximeixin de la seva
responsabilitat, obrint una investigació rigorosa i fidedigna sobre l'actuació d'aquests últims
dies, depurant les responsabilitats que se'n derivin.

3.‐ L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se solidaritza amb els i les treballadores del
setmanari “La Directa” i expressa el seu suport a l'equip de “La Burxa” (un dels mitjans de
referència del barri de Sants, que l'enderroc de Can Vies ha deixat sense deu) perquè han
vist vulnerat un dret cabdal com la llibertat de premsa en un dels pitjors atacs contra els
mitjans de comunicació en les últimes tres dècades.

4.‐ Que les acords anteriors siguin enviats al President de la Generalitat de Catalunya i a la
presidenta del Parlament de Catalunya, al Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya, a la Prefectura dels Mossos d'Esquadra, a l’Ajuntament de Barcelona, a
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i a la redacció del setmanari “La Directa” i “La
Burxa”.

