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manera quasi aplastant, sent l’Assemblea d’Okupes poca cosa més que una 
corretja de transmissió dels seus interessos. Posteriorment la gestió dels locals 
es transformà en un autèntic malson: desarrelament en barris sense gaire 
teixit associatiu contestatari, locals sense aigua, convivència forçada en els 
espais entre col·lectius, etc. Davant aquest fracàs en el procés de negociació, 
l’MPS decidí que s’havia de tornar a okupar, i en aquest sentit s’obrí un 
altre període d’okupacions, destacant l’okupació del CSO Euterpe, un bestial 
equipament, antic Cinema, just al costat de l’Ajuntament de Sabadell. Com 
a dada curiosa, cal dir que des de l’Euterpe sorgirà una assemblea llibertària 
que serà el germen del futur Ateneu Llibertari de Sabadell, qui gestionarà un 
local patrimoni de la CNT, tot just al costat de la seu anarcosindical. Sabadell 
seria un exemple extrem del predomini ciutadanista d’una lluita social. Una 
tendència que agrupa els revisionistes de totes les idees vinculades als ideals 
ultrapacifistes, a trotskistes, passant per lenininistes i socialdemòcrates,  
ecologistes de pandereta, tots ells sota la nova biblia de l’Imperi (2000) de 
Toni Negri i Michael Hardt. Un altre exemple de ciutadanisme en aquests 
anys ha sigut tot el moviment al voltant d’V de Vivienda, un moviment que 
sorgí un parell d’anys abans de l’esclat immobiliari. Bàsicament gestat a cop 
d’Internet i d’una bona campanya de propaganda, la seva praxis es podria 
resumir en manifestacions lúdico-festives criticant la problemàtica de l’accés 
a la vivenda en ple boom del sector del totxo. Aquelles manifestacions, que 
seguien la moda de la nova era digital, convocades per sms, correus electrònics 
i webs d’Internet, van aconseguir mobilitzar a milers de persones, però sota 
uns paràmetres inofensius per l’ordre establert. L’objectiu era demanar com 
a finalitat reformes per facilitar l’accés a l’habitatge, i poca cosa més. Aquests 
exemples, com a mecanismes de mobilizació social sense trascendència, han 
sigut uns clars exemples, ja que no van arrencar cap reforma del Sistema. 
Retornant a V de Vivienda, ja des dels seus inicis, aquest moviment, proper a 
les tesis contra la violència immobiliària i urbanística, feia certa pudor a partits 
polítics integrats en el Sistema. En una de les primeres manifestacions d’V 
de Vivienda recordo perfectament com un militant d’EUiA em va donar una 
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propaganda amb les cançons que es corejaven des de una furgoneta amb un 
equip de so. També recordo com una representant del moviment, la qual va 
fer un tour per diversos mass media, era una vella coneguda de les campanyes 
antiglobalització al costat de les tesis més ciutadanistes, segurament deuria 
de participar també en els Espais Okupats Contra la Guerra, per passar 
posteriorment per Miles de Viviendas o Magdalenas i fer els seu viratge 
militantesc fins a la campanya d’V de Vivienda.
 Davant el protagonisme dels últims anys de les tesis ciutadanistes, 
en un context de mort de l’okupació com a centralitat d’un moviment 
contestatari, les tesis, tant les autònomes moderades com les més vinculades 
a l’automia més radical i del moviment llibertari, no han aconseguit establir-
se amb la mateixa força que els projectes utiliaristes vers l’okupació en el 
marc del ciutadanisme: l’Esquerra Independentista per una banda, i per 
l’altra el ciutadanisme fill de l’alterglobalització. El projecte del contrapoder, 
en certa manera, malgrat aspirar a anar més enllà de l’okupació en favor 
d’un moviment més ampli, només ho ha aconseguit de manera estable a 
Sants, a partir de l’articulació de l’Assemblea del Barri de Sants com a eix 
del seu projecte, mentre que altres projectes més o menys similars en els 
seus plantejaments tàctics i teòrics, com Can Masdeu, una antiga leproseria 
a la falda de Collserola (Barcelona), semblen que perduren en el temps i 
que són un referent dins de l’ambient okupa. Cal reconèixer a Can Masdeu 
l’excel·lent projecte d’autogestió pràctica que cada dia ha generat sota uns 
paràmetres ecològics i no jeràrquics, però també cal veure que ha sigut un 
dels centres que va reforçar la visió d’okupes dolents i okupes bons que 
existeix gràcies als mass media. 
 Can Masdeu s’ocupà el desembre de 2001 a partir de gent diversa, 
una part provinent del frustrat procés negociador de Torreblanca a Sant 
Cugat. L’any 2002 va estar a punt de ser desallotjada, però la resistència 
eminentment passiva que es va oferir, des dels mass media, va significar tot 
un allau de bones crítiques davant uns okupes que, a diferència d’altres, no 
utilitzaven aparentment tàctiques violentes i feien una gran tasca social... 
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Potser la defensa passiva de Can Masdeu, amb gent penjada a l’exterior de 
la finca, i amb solidàries resistents pels voltants, en realitat va tenir també 
algún episodi d’enfrontament entre solidaris i cossos policials, però la imatge 
mediàtica, en general força bona amb els okupes de Can Masdeu, contrastava 
amb les referències negatives a altres formes d’okupació. La separació entre 
okupes bons i dolents ja era molt visible, i no tant per la voluntat dels 
okupants de Can Masdeu, més aviat per la tasca distorsionadora dels Mass 
Media. Només caldria comparar les declaracions mediàtiques arran del 
desallotjament del CSO El Pati Blau el 2004 o el de Kan Titella l’octubre 
de 2001, amb prop d’una trentena de detencions arran d’una manifestació 
solidària que finalitza amb forts disturbis a Gràcia, o l’assalt de la Kasa de 
la Muntanya l’estiu de 2001 per part de la policia, sota el pretext que des 
de l’edifici es van llençar objectes contra l’actuació que en aquells moments 
estaven fent, desallotjant una casa okupada veïna, per constatar com els mass 
media fracturaven i dividien encara més l’okupació. 
 Sense cap dubte dubte, els mass media no només van aconseguir 
variar els enfocaments de determinats sectors okupes a finals dels ‘90, amb 
el nou segle estaven aconseguint el rebuig social vers l’okupació. El diferent 
tractament mediàtic que es podia oferir de l’okupació va ser un caramel 
enverinat que condicionà molt la pràctica de moltes okupacions. Amb el pas 
dels anys, els disturbis en desallotjaments han sigut molt menors, potser els 
més recordats serien els derivats del desallotjament del Forat de la Vergonya, 
una lluita amb caràcter propi que aplegà a okupes i sectors del veïnat assetjats 
per immobiliàries i plans urbanístics, al cor del Casc Antic de Barcelona o 
els disturbis que van realitzar a Gràcia abans del seu desallotjament la gent 
solidària amb el CSO La Fera, però d’això ja fa un parell d’anys. En tot cas 
s’han transformat més aviat en excepcions que en norma, mentre que les 
manifestacions més festives o les resistències (quan es produeixen) passives 
han sigut l’estrategia més habitual. 
 Però potser una clau per entendre la desarticulació de l’okupació  
menys integrada en la lògica liberal-democràtica va ser l’efecte atemoridor 
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que es creà a partir dels diferents cops repressius vers l’okupació i lluites 
properes en el nou segle. L’any 2001, per exemple, es van detenir a diferents 
persones de l’entorn okupa acusades de formar part de l’entramat de 
l’organització ETA. En diferents espais i llocs, ràtzia darrera ràtzia, van ser 
detingudes tot un seguit de persones. Des de gent vinculada a la Kasa de la 
Muntanya (com en Juanra, cantant dels KOP, o Puri), a gent de Terrassa 
vincualda a okupacions com els Kork’s i al col·lectiu Acció Autònoma172 
(Zigor Larredonda i la Laura Riera. Actualment, després de 7 anys, encara 
preses), l’any 2003, després d’un parell d’anys amb cops repressius a tota la 
geografia espanyola vers l’anarquisme, el febrer vam ser detinguts diferents 
anarquistes de l’àrea metropolitana de Barcelona (Viladecans i Sant Adrià de 
Besòs) i un company d’Almeria sota la pretesa acusació de formar part d’un 
grup terrorista de caire anarquista amb contactes internacionals. Uns joves 
de la població de Torà (Lleida) poc temps abans havien sigut detinguts per 
una sèrie de sabotatges que se’ls adjudicà, el setembre del mateix 2003, sis 
anarquistes de Barcelona van ser detinguts: Rafa, Carol, Roger, Igor, Teo i 
Joaquín, un setè processat, Íñigo, de Burgos, abans de ser detingut va passar a la 
clandestinitat. Amb algunes armes de foc velles i amb acusacions de diferents 
sabotatges, atemptats, l’enviament d’un paquet bomba a l’ambaixada grega 
en solidaritat amb els detinguts arran de les manifestacions antiglobalització 
de Salònica173 (Grècia) i, entre altres acusacions, l’intent d’assassinat d’un 
conegut periodista, es creà un xou mediàtic que farà romandre a aquests 
companys, en la majoria dels casos, uns anys a la presó... 
 La repressió en la segona etapa d’Aznar i d’una manera més feble 
durant el període de Zapatero al govern, ha sigut constant, especialment 
entre els sectors de l’okupació o propers que tenien plantejaments més 

172  Col·lectiu que neix als ‘90 a Terrassa que sota un principis antiestatals 
reclama l’autonomia. També mostrava simpaties per la lluita d’alliberament 
nacional.

173  En aquells moments estaven portant a terme una vaga de fam.
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radicals, tals com determinats sectors de l’Esquerra Independentista o de 
l’anarquisme i/o moviment autònom més radicalitzat. A partir de 2003 la 
llista de noms serà cada cop més gran: Rubén i Ignasi, Núria Pòrtules, joves 
de Gràcia, etc.

Paraules finals

 L’okupació naixerà als ‘80 a Catalunya de manera tímida però 
amb moltes expectatives, poc a poc va anant creixent i establint-se arreu del 
territori català. El predomini llibertari dels seus inicis es decidí suavitzar sota 
el paradigma d’una organització autònoma. Aquest no sectarisme provocà 
l’entrada de gent nova que es polititzà gràcies a les okupacions. Sense elles 
molts projectes no haurien pogut néixer mai, i la resistència al Capitalisme 
tal i com el coneixem pràcticament no existiria en la Història de les dècades 
dels ‘80 i ‘90 a l’Estat espanyol. Fets com els del Cinema Princesa van fer 
sonar les alarmes de l’Estat, a partir d’aquí començarà una batalla entre 
okupes i institucions que finalitzà el 1999 amb l’okupació com a moviment 
dividit i amb ressentiments interns, primer a l’àrea metropolitana de 
Barcelona i posteriorment, de manera més feble, a la resta de Catalunya. La 
integració en altres projectes més amplis com l’antiglobalització, les postures 
contrapoderistes o el sorgiment de posicionaments ciutadanistes com 
l’Okupació 2.0174, em fan pensar que actualment no es podria parlar d’un 
moviment social, ja que existeixen més punts de desunió que d’unió. En aquets 
sentit l’Esquerra Independentista, així com el ciutadanisme alterglobalització 
o fins i tot el projecte autònom i moderat dels contrapoderistes, tenen bastant 
clar què significa l’okupació en els seus projectes, els quals són prioritaris 
davant de lluites parcials com l’okupació. El moviment llibertari, després 

174  En el sentit d’una nova generació d’okupacions encaminades a aconseguir 
drets socials pressionant  a les institucions. La seva única finalitat és reformar i 
enfortir l’actual Sistema, sense cap tipus d’alternativa al mateix.



256

Okupació a Catalunya

d’anys de crisis, debats interns i cops repressius, malgrat alguna minoria 
que intenta veure a l’okupació com una estatègia o un mitjà estratègic més, 
o de criticar durament certs plantejaments negociacionistes, té el problema 
que segueix sent un dels pocs actors de l’okupació que encara creu realment 
en l’autonomisme sui generis okupa, en part per la manca d’un projecte 
llibertari175 sòlid i estable més enllà de l’anarquisme al voltant de la CNT. 
Amagar-se sota l’ambigüitat d’autoanomenar-se autònom/a és una opció 
vàlida per no plantejar-se nous projectes o per seguir inèrcies còmodes 
que, en molts casos, han sigut pensades i executades des de posicionaments 
que no creien en l’autonomia més que com a mera corretja de transmissió 
d’altres moviments. Com explicava en una pre-presentació entre companys 
i companayes llibertàries d’aquest llibre: els llibertaris i llibertàries són 
les úniques que no tenen ni idea de què s’ha de fer amb l’okupació en el 
moment actual, mentre que la resta ho tenen tot molt més clar. Els temps de 
“glòria” dels ‘80 i ‘90 són cosa del passat i tal com hem vist, malgrat un gran 
nombre d’èxits i grans moments, no van ser tan perfectes com moltes hem 
sentit per part de la gent que va viure aquells fets. El sentiment general de 
molta gent integrada a la lluita okupa a partir de les lluites antiglobalització 
és que en general té més coses negatives que positives, malgrat que mites 
com el del Princesa encara perduren i donen cert estatus a qui els ha viscut 
directa o indirectament.
 Aquests últims anys són de difícil anàlisi, la proximitiat en el temps 
encara no permet veure determinats processos encara oberts, així com el 
condicionament vinculat a la subjectivitat de qui fa l’estudi, més encara 
quan es tracta d’algú/na que ha participat activament, tal i com seria el meu 
cas, fa que tot plegat sigui difícil d’analitzar. Aquest llibre és una prova d’un 
intent honest i de ben segur, massa subjectiu, d’analitzar històricament un 
moviment tant recent com és el cas de l’Okupació. El futur, en tot cas, podrà 
servir per mostrar les possibles virtuts d’aquest treball, així com les nombroses 

175  Caldria preguntar-se si l’okupació en el fons havia de ser aquest projecte.
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mancances i llacunes que encara existeixen en ell. M’hauria agradat parlar de 
realitats més diverses que la dels espais que he mencionat, sent conscient que 
existeix un cert i marcat protagonisme de l’àrea metropolitana de Barcelona 
en l’estudi. Ciutats com Manresa, per exemple, m’hauria agradat aprofundir-
hi més, amb un relativament potent moviment okupa, especialment  actiu 
en els últims anys (Na Bastardes, La Tremenda, Can Cristu, Les Bigues, La 
Font, Ladistri, CSO Valldaura, les vivendes okupades de l’entorn de la 
CNT, Punk i Antifa, etc) i que segurament seria un microcosmos que ens 
podria servir d’exemple de moltes de les problemàtiques i evolucions en 
aquest treball esmentades. També crec que un major aprofundiment en les 
fonts orals podria haver enriquit encara més el treball, així com explicar 
l’evolució del nombre d’okupacions en els últims anys, la qual no només s’ha 
mantingut en referència a la última meitat dels ‘90, fins i tot ha crescut, però 
a l’hora de fer un estudi, crec que cal saber dir prou i treballar amb allò que 
es pot abarcar. Podria haver parlat del desallotjament de l’Hamsa el 2004, 
la victòria judicial recent de Can Vies, d’altres realitats, de certs corrents 
ciutadanistes que potser comencen a radicalitzar-se176 i de moltes altres 
coses, com la vinculació entre la lluita d’alliberament animal i l’okupació, o 
de l’àuge, arran de la pel·lícula Salvador, basada en la vida d’un membre del 
MIL, o per les aportacions teòriques d’intel·lectuals com Miquel Amorós, de 
certs discursos autònoms dels ‘70 de manera mitificada i acrítica, o d’altres 
temàtiques que segurament farien aquest estudi molt més ric i rigurós, tal 
com una anàlisi de propostes interessants com l’Oficina de l’Okupació, amb la 
finalitat de servir d’assessorament per a gent que vulgui okupar, o l’impacte 
que té la comunitat d’okupes d’arreu del món que viu a Catalunya... En 
qualsevol cas sóc dels que penso que en la Història mai existeix un punt i 
final, en tot cas aquest llibre pot ser considerat un punt i seguit.

176  En part podria explicar el sorgiment de personatges com l’Enric Duran, 
mecenes de lluites socials (bàsicament moderades, això sí) gràcies als diners 
estafats a la Banca.
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Francisco de Paula Fernández Gómez
Manresa, desembre de 2009

Fi.
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1.
OCUPANDO QUE ES GERUNDIO -Ajoblanco, nº28, diciembre de 

1977, pp 23 y 24-.
  Font: Arxiu Ateneu Llibertari del Besòs 

 Por un tiempo las ocupaciones de casas, invasiones ilegales más o 
menos estables, semejó una costumbre extranjera: cosa de progres ingleses, 
americanos o nórdicos; costumbre beatnick, vaya, gente que quiere más 
teniéndolo todo, juventud y tristeza -que es un lujo- inclusive.
 En este país pedestre la lógica de la dinámica social es muy otra. No 
está el horno para bollos; vivimos a caballo entre el tercermundismo y un 
neocapitalismo pirata, cojo, tuerto, y sin la poesía de la Isla del Tesoro. Los 
marginadetes jóvenes con inventiva y conciencia actual no encuentran su 
sitio. Son, a pesar de ellos y su querencia, modelo, vanguardia y balbuceo. 
A falta de más -y la gente sigue a medias los dictados del hambre y los 
de la televisión- tienen suficiente con tratar de mantener el tipo, subsistir 
sin perder las pocas señas de identidad, escurrir el bulto a la rigurosa caza 
de las fuerzas vivas de siempre -fascistas y logreros- o de ahora -rojetes y 
concienciados de pro- que andan a la busca de la épica.
 No. En España no es la ocupación de casas una actitud de jóvenes 
enragés. Se sigue un poco los pasos de nuestra hermana en mediterraneidad 
y modelo económico, Italia. Es, por parte de los ocupantes, ir un poco 
más allá de la frontera marcada por la conducta de buenos chicos que 
llevan últimamente las organizaciones. La necesidad empuja y la gente, 
simplemente pobre, olvidada, bacilada y estafada quiere un techo bajo el 
que vivir. Un techo, además, que en muchos casos ha pagado en gran parte. 
Toman lo que es suyo.
 La historia se va repitiendo en distintas ciudades españolas. 
Escasez de viviendas -faltan 20.000 en Valladolid, 35.000 en Sevilla, etc.- 
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subarriendos, chabolismo y hacinamiento. Sorprendentemente resulta que 
existen unos cuantos bloques de viviendas oficiales muy terminaditos y 
rigurosamente vacíos. La gente se mete en ellos. Solicitudes y zarandejas 
de ese tipo seguirán su trayecto habitual, pero ellos ya tienen su piso en 
mano. Cuatrocientas viviendas de Alonso Vega -un polígono en este caso- 
de La Coruña. Número indeterminado e importante en Sevilla; trescientos 
en Valladolid -donde continúan desafiantemente terminadas y sin conceder 
casi mil viviendas de promoción oficial-, Zaragoza, San Blas en Madrid... Es 
una plaga
 El caso de Zaragoza es característico, el del bloque de 600 viviendas 
de Las Delicias (!!) levantado por construcciones Cinca. El paradigma. Un 
caso tópico plagado de todos los excesos que han hecho de la construcción el 
negocio más tenebroso imaginable. Chanchullos (al descubrirse que no había 
licencia de obras, el angelical <<promotor>> movilizó a los compradores 
<<humildes>> para dar pena a las autoridades). Estafadas (obligó a pagar 
1.200.000 pesetas más de lo pactado y pagado. Compró 400 pisos a los 
más necesitados y los revendió). Todo ello aderezado con la figura de un 
promotor exlegionario y siniestro. Las ocupaciones se han realizado en pisos 
que eran de los ocupantes desde 1972. Característico.
 Los órganos de información les dejan solo. Este tipo de mierda 
debe salir a la luz pública. Una ocupación debe realizarse en solidaridad con 
el barrio, al igual que debería abandonarse esa timidez resignada y ocupar 
lo mejor en lugar de lo que nos dejan. El movimiento, para acabar, está 
confuso. Las Asociaciones de Vecinos se pierden en charlas con funcionarios 
que no funcionan. Las entrevistas con Garrigues no sirven para nada. Los 
delegados declaman que prefieren soluciones incongruentas (?) y prometen 
viviendas sociales (¿existen viviendas sociales?). La asamblea de ocupantes, 
más drástica, coge el toro por los cuernos y ocupa.
 Más vale piso en mano que mil promesas volando.
RIAU
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2. 
 Tríptic “Jornadas de información del movimiento de okupación”, 
“Barcelona 6-15 diciembre 1985”. Font: Arxiu At. Llibertari del Besòs
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3. 

Sobre la utopía -TODOS A UNA, nº9, Octubre 1985, p.3-
Font: Arxiu Ateneu Llibertari del Besòs

 El conservadurisme y la utopia són les dues forces contraposades 
que tradicionalment han estat configurant el panorama polític on s’ha mogut 
la societat occidental dels darrers dos segles. El conservadurisme pretenent 
deixar les coses tal com estan, la utopia inspirant avenços i experiències més 
enllà de la realitat present.
 Actualment la gent en general i els treballadors en particular semblen 
haver perdut la confiança en les utopies tradicionals. El coneixement de la 
realitat als païssos de l’Est han buidat de contingut un determinat nucli 
de doctrines polítiques. El contingut terrorífic de l’horitzó futur promou 
el desconcert: la carrera d’armaments, la difussió incontrolada d’armes 
nuclears, l’empobriment progressiu dels païssos en vies de desenvolupament, 
l’atur i els creixents desequilibris socials als païssos desenvolupats, problemes 
ecològics que escapen al control, tecnologies que operen quasi al límit de la 
catàstrofe.
 Les utopies tradicionals basades en la societat del treball trontollen. 
Es creia que la correcta organització de la producció havia de néixer la 
forma de vida comunal de treballadors associats lliurement. La idea de 
l’Autogestió dels treballadors va inspirar el moviment de protesta dels anys 
seixanta. Aquestes utopies han perdut la seva força de convicció a mesura 
que la força que té el treball de formar estructures i configurar la societat està 
disminuïnt.
 Les tendències polítiques que encara defensen aquest tipus d’utopies 
tendeixen a sacralitzar les seves doctrines i prenen una forma religiosa. 



264

Okupació a Catalunya

D’altres formacions polítiques, tradicionalment utòpiques, han abandonat 
les seves posicions i n’han adoptat de conservadores: mantenir l’aconseguit 
sense expectatives de ca(n)vi en profunditat.
 Les societats modernes disposen de tres recursos que permeten el 
control: els diners, el poder i la solidaritat. La utopia de la societat del treball 
es fonamenta en la solidaritat que generen les rel·lacions de cooperació a la 
fàbrica reforcen (reforçant) la solidaritat viscuda i sentida en els altres àmbit 
de la vida. I és arrel d’aquesta solidaritat que és possible plantar cara als altres 
dos elements de control: els diners i el poder.
 Avui el treball industrial ha vist desparéixer aquesta capacitat 
creadora de solidaritat tant o més que ha desparegut en els altres àmbits de 
la vida, i només se la veu rebrotar en situacions límit. Això és essencialment 
un problema de comunicació. Únicament si partim del reconeixament de la 
situació històrica i de la nostra posició actual serà possible regenerar l’utopia, 
això, però, requereix restablir la comunicació i revaloritzar la solidaritat. Al 
món del treball és poca la gent que treballa en aquest sentit o és capaç d’anar-se 
plantejant alternatives de signe positiu, que no siguin simples negociacions. 
Per això creiem tan important donar a conèixer aquestes experiències. 
Encara que siguin inipients. Encara que visquin contradiccions gruixudes. 
D’altres grups treballen en aquesta direcció: ecologistes, antimilitaristes, 
squatters. Mirant d’aprofundir la solidaritat i la comunicació. Lluitant per 
reestructurar la utopía. Una utopia viable, engrescadora i revitalitzadora.

4. 
“Octaveta de l’okupació del carrer Bolívar”, 14. Febrer de 1985. 

Font: Arxiu Ateneu Llibertari del Besòs
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5. 
 La Kasa de la Montaña. Trece años de okupación. Text extret del 
llibre La Barcelona Rebelde (veure bibliografia). Autor: Carlos López-Prieto.
 
 La Kasa de la Montaña no es una casualidad o algo que saliera de 
la nada, sino el resultado de unos cuantos años de acumular experiencias y 
algunas derrotas. Las okupaciones durbana, a lo sumo, un día. Eran los años 
de los “socialistas”, se intensificaba la reconversión industrial, con ella el 
paro, la precariedad laboral y la “crisis”, como se decía entonces.
 En esta barcelona del diseño, que se preparaba para la Olimpíada 
de 1992, la intervención urbanística alcanzaba a todos los barrios. Los 
órganos de poder de la ciudad tenían una obsesión: vender la imagen de 
Barcelona como un gran supermercado en el que todo se compra y se vende. 
La vivienda empezó a ser, y lo será cada vez más, un bien (valor) especulativo 
al alza.
 La primera okupación, como centro social, se desarrolla en el barrio 
de Sants; Cros 10 nace como Ateneo Libertario el año 1987. Es la primera 
que se reivindica publicamente y que resistirá años. Es también el embrión 
del que surgirá, dos años más tarde, parte del colectivo que ocupa la Kasa 
de la Montaña, junto a personas procedentes de colectivos que habían 
participado en okupacones en Gràcia (Torrent de l’Olla, Bolívar, etc.). 
 La okupación de la Kasa de la Montaña fue una cuña que se clavó 
en la cabeza del poder del Ajuntament de Barcelona. Su política abusiva en 
la especualción con la vivienda (...)
 El 11 de noviembre177 de 1989 una veintena de jóvenes que buscaban 

177  Altres fonts consultades situen l’inici el 10 de novembre o el mateix dia 
de la caiguda del mur de Berlin, el 9 de novembre de 1989. Davant aquesta 
dispersió en les fonts consultades, opto pel valor intermig, el dia 10.
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un espacio para vivir y desarrollar juntos formas y prácticas de autogestión y 
socialización ocuparon la Kasa de la Montaña.
 Esta kasa tiene una situación privilegiada, con más de 80 años de 
antiguedad, fue construida en una montaña, junto al Parc Güell. En 1909 
la familia Güell cede la propiedad al Ministerio de Defensa con el objetivo 
de construir un cuartel de caballería para la Guardia Civil. Sin embargo, 
con el tiempo pasó a tener un peso específico en las telecomunicaciones 
debido a su emplazamiento estratégico. El cuartel funcionó hatsa 1982, año 
en que fueron abandonadas sus instalaciones hasta la okupación de 1989. 
Más que una kasa es un kastillo, con sus paredes diseñadas para la defensa, 
sus contramuros y fosos, su patio interior, las diferentes dependencias...
 El principio fue duro, debido al visible estado de abandono. Estaba 
todo por hacer, pero desde el primer día nos pusimos manos a la obra. 
La forma organizativa empezó y siguió siendo asamblearia. Durante los 
primeros meses, las asambleas eran diarias (...).
 ya la primera noche se redactó un comunicado dirigido a los 
vecinos del barrio, como carta de presentación, explicando los motivos de 
la okupación; se repartió por todo el vecindario. En las semanas siguientes, 
todos los grupos y ciolectivos que se movían por Barcelona supieron de la 
existencia de la kasa, en ella se realizó una presentación, haciendo hincapié 
en que la kasa no era sólo un lugar para dormir, sino también un centro de 
agitación y, por lo tanto, parte del movimiento difuso anticapitalista.
 Los primeros meses fueron los más duros, la dinámica de la kasa 
era un todo en sí misma, exigía un trabajo físico importante, los espacios 
no estaban habilitados, por ejemplo dormíamos todos juntos. a medida 
que el trabajo progresaba se rehabilitaron diferentes espacios individuales 
y colectivos: habitaciones, biblioteca, comedor, duchas..., y gran variedad 
de talleres: vídeos, fotografía, mecánica, serigrafía, etc. Para tener una 
pantalla legal se creó la asociación Amigos del Reciclje, la cual resultó d vital 
importancia como cobertura legal a la hora de presionar.
(...)
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 Desde el inicio de la okupación focalizamos nuestra atención en las 
siguientes cuestines: la propa dinámica organizativa de la Kasa como grupo; 
las relaciones exteriores formalizadas con los vecinos cercanos y del barrio 
en general, y especialmente la denuncia contra la especulación inmobiliaria, 
con el objetivo de extender la lcuha para crear y liberar espacios. Así, en la 
Kasa de la Montaña se gestaron nuevas okupaciones en el barrio. La primera 
fue la Kasa de Los Gatos, cercana a la de la Montaña; duró poco tiempo, 
finalmente fue desalojada y derribada, lo que supuso un duro golpe, la 
gente desalojada permaneció en la Montaña hasta una nueva okupación, 
y llegamos a ser más de 50 personas conviviendo. Poco tiempo después se 
okupó Los Gatos 2. Estábamos en un barrio con un alto índice de casas 
abandonadas. Kasas no faltaban, sólo ganas.
 Comenzamos a confeccionar un archivo, de uso colectivo, de casas 
abandonadas en Barcelona, con el objetivo de facilitar y ayudar a realizar 
nuevas okupaciones. (...)
 Se participaba activamente en grupos y colectivos, como el Ateneo 
Libertario de Gràcia, en el Movimiento de Insumisión al Ejército, en las 
Radios Libres, Contrabanda, Radio Pica...; con el grupo NO’92, por la 
denuncia y crítica de los fastos olímpicos barceloneses, y posteriormente 
en “Aparte”. Se luchó directamente junto a vecinos contra los planes 
urbanísiticos del Ajuntament en el Besòs: en la plaza de la Palmera, esta 
lucha fue reflejada en un vídeo realiado por el colectivo Chigra, con el título 
de Besos al besòs. Asimismo se retomó el 12 de octubre como fecha histórica 
de lucha y reivindicación, por coincidir con los eventos de la Olimpiada, 
la “Expo” de Sevilla y la concentración anual fascista-racista en Barcelona 
(...).
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6.
 ¡Defenderemos Minuesa con cualquier medio necesario!  Madrid, 
text en defensa del CSO Minuesa poc abans del seu desallotjament (18 / 05 / 
1994), Font: www.alasbarricadas.org/ateneuvirtual/ndex.php/¡Defenderemos_
Minuesa_con_cualquier_medio_necesario! 

 DEFENDEREMOS MINUESA CON CUALQUIER MEDIO 
NECESARIO! Movilízate y defiende las okupacciones!!! 10, 100, 1000 
CENTROS SOCIALES AUTOGESTIONADOS
 
 Tenemos encima la amenaza de desalojo para MINUESA; una vez 
construida la comisaría, y contradiciendo una reciente sentencia anterior, 
otro juez ha dictado orden de lanzamiento -desalojo- contra 17 personas. 

 Aunque en teoría esto solo afecta a estas personas, ocupantes de 
los pisos, parece claro que intentarán aprovechar la ocasión para desalojar 
el CENTRO SOCIAL AUTOGESTIONADO, que en los años que 
lleva funcionando, viene cumpliendo un importante papel como lugar de 
agregación y socialización de mucha gente que no se reconoce en los valores 
dominantes hoy en día. 

 Lejos de proponer una crítica estéril, el CENTRO SOCIAL 
AUTOGESTIONADO MINUESA pretende que es posible demostrar las 
relaciones entre personas basadas en la solidaridad y el respeto a la diversidad 
y que mediante la autoorganización podemos acabar con el egoismo, la 
intolerancia y la ignorancia que en definitiva, son la base de este sistema. 

 En un mundo donde la injusticia no deja de aumentar y donde cada 
vez se gasta más dinero en armas y policía y menos en educación, cultura 
y bienestar social, no nos queda más remedio que defender colectívamente 
nuestros derechos. 
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 Mientras haya una persona sin techo, no respetaremos la propiedad 
privada. Mientras existan necesidades de locales o espacios para actividades 
sociales y culturales, seguiremos ocupando y reclamando lo que es nuestro y 
de todas y todos. 

 ¡NO al desalojo del C.S.A. MINUESA! 

 ¡MINUESA RESISTE! 

7.

Octaveta del desallotjament de “Sant Marc” (Gràcia). 1996

Font: Arxiu de l’Ateneu Llibertari del Besòs

8.
NO VAN PASSAR

Font.: VV.AA, Anuari Contra-Infos 1998-1999, Virus & Contra-Infos, 
Barcelona, 2000, p185.

 Sant Andreu.- El passat dimecres 21 (juliol del 1999), a les 9:30h, 
s’havia de fer efectiu el desnonament de la casa okupada al c/Servet 95, 
coneguda com La Brusca. L’ordre de desnonament en principi anava 
destinada a l’antic llogater, però afectava als actuals okupants, amb la 
conseqüent amenaça de desallotjament. A primera hora del matí, un grup de 
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70 persones es va concentrar davant La Brusca per defensar-la de la policia. 
De banda a banda del carrer, es va posar una gran pancarta amb el lema 
“NO PASSARAN!”, mentre un veí acompanyava l’espera amb música al seu 
balcó. Eren més de les 9 quan es va tallar amb barricades tots els carrers 
que envoltaven la casa, per impedir el pas dels antiavalots i companyia. 
Alguns veïns i veïnes van ajudar a tallar els carrers, i en tot moment van 
estar donant suport a la defensa de La Brusca. Sobre 3/4 de 10 va arribar 
la comissió judicial que venia a fer efectiu el desnonament, però davant del 
panorama, va decidir que: “sin policía no hay deshaucio” i van marxar per on 
havien vingut. Sota l’atenta i llunyana mirada dels agents de paisà, la gent 
va seguir defensant La Brusca fins a les dues del migdia, quan es va recollir 
les barricades es va convidar a marxar als “secretes” a cops de pedra. El fet de 
defensar la casa en aquell moment, no ha aturat el procés judicial, i el més 
probable és que tornin un altre dia a desallotjar la finca. Els okupants van 
destacar, sobretot, el suport i l’ajuda dels veïns i veïnes, que en tot moment 
van entendre l’actitud (gent encaputxada, pedres, barricades,...) de les 
persones que defensaven La Brusca. NO PASSARAN!!

Ziztzània 27/07/1997

9.
¿QUE ESPERABAIS DE LOS MEDIOS OFICIALES?

Font: InfoUsurpa, nº63, Barcelona, del 26 de maig a l’1 de juny de 1999

Una vez más estamos con el tema de siempre. La noticia esta vez eran las 
Jornadas de Lucha Social que comenzaron el viernes. Y ¿nuestra? queja 
otra vez la misma: el “bloqueo” informativo al que han sometido desde los 
mass media a estas jornadas, o el escaso y parcial tratamiento que les están 
dando. 
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En primer lugar sorprende observar que a una parte de la gente que participa 
en estos días de lucha social, le asalta un sentimiento de rabia y/o frustración. 
Es como si por el simple hecho de no apa-recer en los medios oficiales, 
quedase negada la existencia de dichas jornadas. Esto, evidentemente, no 
es así. Pero a much@s, o algun@s, de nosotr@s le queda esa sensación, casi 
podríamos atrevernos a decir, de haber realizado unas protestas inútiles. Así, 
cabría preguntarnos a nosotr@s mism@s: ¿Y qué esperábamos?

A estas alturas, desde un medio contr@informativo como éste, no vamos a 
insistir en la obviedad de recordar qué son y a quién sirven estos medios. 
Sabido esto, nada más lógico que actúen de la manera que lo están haciendo: 
escasísimas, breves y, a veces, descontextualizadas noticias, utilización 
en estas de un  tono  jocoso,  peyorativo o incluso insultante, cuando no 
marcadamente tendencioso contra estas jornadas, ocultación/censura de 
acciones (la “reapropiación” en un supermercado de Hospitalet) que no 
conviene mostrar a la gente (no vaya a ser que cunda el ejemplo...), etc...

Teniendo asumida esta realidad, y sin olvidar que sí, que es cierta la menor 
repercusión de lo que está aconteciendo en estos días debido a este escaso/
negativo tratamiento en la prensa, nos vemos en la necesidad de recordar la 
otra cara de la moneda: Nosotr@s. O sea los medios de contr@información. 
Durante estos días se han hecho esfuerzos superiores a los habituales para 
dotar a estas jornadas de su voz propia, la voz de la gente que la esta viviendo, 
ya esté implicada o no en su organización. Se están elaborando programas 
especiales en las radios libres, publicando un contr@infos especial diario con 
todo lo que se hace, etc.. Por tanto, insistimos, debiéramos preocuparnos 
más por potenciar y mejorar nuestros propios medios y su difusión, que 
no de lo que puedan decir los de arriba sobre l@s de abajo. Lo dicho, lo de 
siempre.

Usurpa, 25/5/99
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10.
Per què parlem de sexisme als espais alliberats?

Font: Usurpa que algo queda, nº 5, maig de 1998, Barcelona, p.8. 

*Perquè vivim a una societat capitalista i patriarcal, basada en l’imperi 
del mascle sobre la dona, i hem estat educad@s en base a aquests valors. 
I perque per a construïr una alternativa a aquest sistema, el primer pas és 
canviar nosaltres mateix@s: la nostra concepció de la vida, les relacions, la 
sexualitat... La dificultat no està en teoritzar sobre el canvi, sinó en portar-ho 
a la pràctica. I això és precisament el que més costa.

*Perquè malgrat que som tots i totes les que combatim el capital, el feixisme 
i el sexisme (toma ya), encara hi ha alguns que compten més que algunes. 
Potser per costum, veterania o simple to de veu, a determinats llocs, 
assemblees, kafetes... s’escolta i es dóna més crediblitat a la veu d’aquests.

*Perquè no volem alliberar espais, sinó també ments i actituds. I ales festes 
dels centres socials encara hi ha personal que s’allibera babosejant a les (no a 
els) de la barra per pur disfrute, o pitjor encara, perquè creu que és així com 
es lliga.

*Perquè no som les nóvies ni les companyes de, sinó que tenim prou entitat 
i personalitat per nosaltres mateixes. Però, al nostre alternatiu ambient, 
encara es paral de fulano com “aquell que és insubmís i està a tal col·lectiu” 
mentre que s¡oblida que fulana, a més de ser la seva parella, és tan insubmissa 
com ell però potser fa menys soroll.

*Perquè encara hi ha gent que creu que ser fort@ significa anar de dur@ i 
s’avergonyeix de mostrar debilitat en públic i menysprea a l@s que ho fan. I 
prou repressió tenim a sobre com per reprimir-nos les llàgrimes o la tristesa 
perque hi hagi qui no les considera revolucionàries.
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*Perquè nosaltres mateix@s, que en teoria tractem de trencar amb els tòpics 
i rols establerts de família, parella, relacions... seguim reproduïnt en ocasions 
el mateix repartiment de rols, la incomunicació i la incomprensió entre 
homes i dones.

Perquè a tot@s se’ns omple la boca de sexe segur, però encara es tristament 
cert que, en molts casos(parelles establertes, obertes, esporàdiques, trios, nits 
boges i demés), aquesta responsabilitat bàsica està lluny de ser compartida 
per totes i tots, i la iniciativa continuem assumint-la les que podem quedar 
prenyades.

*Perquè mentre a fora la societat avança cap a una major repressió de la 
sexualitat de l@s nen@s i ens vén que les dones ens hem alliberat perquè 
ja podem ser militars i agressores enlloc d’agredides; mentre continua la 
desigualtat de sexes, l’homofòbia i, en definitiva, la perpetuació dels rols 
sexistes; mentre seguim patint el sexisme fins i tot als espais alliberats, encara 
hi ha qui no veu l’antisexisme com una lluita col·lectiva, necessària i urgent. 
O no entén perquè algunes dones escollim trencar amb això obrint espais 
de debat, d’acció, de festa... per a nosaltres soles. serà perquè tenim més 
urgència?

-Aquests text vol recollir les impressions, debats i discussions que moltes de 
nosaltres mantenim diàriament sobre el sexisme entre la penya i creiem que 
reflecteix prou bé la nostra realitat. No es tracta de fer crítiques destructives, 
sinó de trencar amb el que ens imposen amb una mica d’autocrítica sicera i 
rient-nos de nosaltres mateix@s.

Salut i antisexisme

Les tenses

Annexes
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11.

Atac a la casa okupada La Revolta a Sant Adrià. 

Casa Okupada Anarquista La Revolta. 

Font: VV.AA, Anuari Contra-Infos 2001-2002, Zitzània, Barcelona, 2002, 
p228.

 El dimecres 24 de juliol, als voltants de l’1 de la matinada va haver 
un intent frustrat d’atac a la casa okupada La Revolta, a Sant Adrià de 
Besòs. Va consistir en dos petards subjectats a tres ampolles de litre i mig de 
querosè; la jugada els va sotir malament perque un dels petards que servia 
de metxa no va arribar a explotar i les ampolles no es van trencar, per tant 
no va succeir el que els autors havien desitjat. Els i les habitants de la casa 
es van alarmar davant l’explosió del primer petard i van sortir al carrer a 
buscar-los, sense tenir sort. Dos dies després, ésa dir, la matinada del dijous 
al divendres, es va repetir l’atac, aquest cop amb èxit. Cap a les dues de la 
matinada es van sentir dues fortes explosions dins la casa, la gent que hi 
havia va intentar pujar cap al terrat però els va ser impossible ja que el fum 
era molt dens i es feia impossible respirar, el veïnat alarmat va trucar als 
bombers, i també va venir la Policia. Els i les okupants van ser evaquades, i 
algunes interrogades per la policia, que els va demanar les dades. Fins aquí 
el que va succeir. Nosaltres no ens considerems víctimes de res, considerem 
que en qualsevol lluita contra el poder, la repressió ataca a les persones que 
estan en revolta, però això no ens desanima, ens enfurisma. No tenim por, 
sentim odi. I animem a tota la gent que vulgui a donar resposta a aquests 
fet, a que ho faci com més li agradi, però sobretot volem deixar clar que 
no som uns “pobrets” okupes, seguim sent tan dolents com sempre. No 
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volem pidolar una columna en un diari que condemni aquest “bàrbar atac”, 
no volem concessions, qui ho hagi fet que es prepari, nosaltres no pactem, 
disparem...

Mort a l’estat i visca l’anarquia!

Casa Okupada Anarquista La Revolta (29/07/2002)

12.
LA POLICIA AMENAZA Y APALEA EN CORNELLÀ

Font: http://www.ainfos.ca/99/mar/ainfos00083.html

 El agente número 75.963 vuelve a sacar su arma y apunta a l@s 
manifestantes, tal y como ya hizo el 20 de enero de 1998 en la c/Hartzenbusch 
de Sants. El pasado viernes 5 de marzo, el PP celebraba un miting del Ministro 
de Trabajo Manuel Pimentel en el Polideportivo de Sant Ildefons de Cornellà 
de Llobregat. Durante toda al celebracion del acto, un grupo de jóvenes 
de Cornellà estuvieron en el exterior del edificio con cazuelas y cacharros 
con los que hacian ruido para protestar contra la celebración del acto. Con 
esta protesta expresavan tal y como decian en una octavilla que repartian 
durante el mismo, su postura crítica hacia el PP, ya que consideraban una 
hipocresia que se hiciese un acto en favor de la mujer, cuando el PP potencia 
las deigualdades y el machismo. Durante las dos horas que duro el miting, 
un numeroso grupo de agentes de la policía secreta, estuvieron en las puertas 
y alrededores del edificio, amenazando y insultando a los manifestantes. En 
un momento en que los policías se dirigieron corriendo hacia l@s jóvenes, 
un grupo de l@s manifestantes quedó retasado, hecho que los policías 
aprovecharon para detenerlo de forma muy violenta, ya que llegaron al 
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extremo de sacar una pistola y apuntar la cabeza a tres chicas y un chico 
que intentaban impedir la detencion, mientras otro agente los amenazaba 
con un palo de madera. Cabe resaltar, que el agente que saco la pistola ya 
ha protaganizado situaciones similares en otras manifestaciones, como por 
ejemplo la manifestacion del pasado 20 de enero de 1998, donde unas 150 
personas que protestaban contra el desalojo de “la Totxana”, fueron apuntadas 
por policías secretas, entre los que se encontraba el agente número 75.963, 
el mismo agente que en Cornellà. Durante y después de la detención el 
joven recibió una gran cantidad de patadas, puñetazos y amenazas, y le leyó 
los derechos en comisaría un policía de paisano encapuchado. Todos estos 
hechos han levantado una polémica muy grande a nivel político, ya que han 
estado instrumentalizado para atacar a J.G Valdecasas, como si la violencia 
policial fuese causa no solo de quien la gobierna, sino también por su propia 
existencia. El chico detenido y apaleado por la Policía, está preparando la 
presentación de una denuncia, en contra de los agentes que le pegaron, esta 
denuncia sería por detención ilegal, amenazas, coacciones y lesiones. Como 
complemento de la denuncia se presentaran los partes médicos efectuados 
en el ambulatorio de Sant Ildefons, Bellvitge, y el médico forense de los 
juzgados de Cornella. 

Contra-Infos 9/3/99

                 (EL PRECEDENTE: El pasado domingo, el Jefe de la Policía 
Nacional en Catalunya, Francisco Arrebola, consideró que el hecho de 
que un policía de paisano apuntase con una pistola en la cabeza de un@s 
manifestantes, era una anécdota. Pero cabe recordar, que cuando Francisco 
Arrebola era comisario de la Policía Nacional de Sevilla, el año 1992, un 
grupo de policías tambien sacaron sus pistolas y apuntaron contra unos 
manifestantes que protestaban por la celebracion de la EXPO 92. Pero 
esa vez, no se trato de una “anécdota”, ya que dispararon, y tres personas 
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resultaron heridas de bala. Debido a que durante aquellos días se inauguraba 
la Exposicion Universal de Sevilla, los hechos no tuvieron demasiada 
trascendencia mediática y fueron escondidos.

Contra-Infos 9/3/99).

13. 
Cronologia de la lluita antiglobalització. 

Novembre de 1999

Seattle - Unes 50.000 persones es manifesten contra “la Ronda del Mil·lenni”, 
la reunió que l’Organització Mundial del Comerç celebrà en aquesta ciutat 
nordamericana. Integren les mobilitzacions persones de diversos interessos 
i procedència: ecologistes, sindicalistes, joves, pagesos, anarquistes, ONG’s, 
etc. Però amb un objectiu comú: mostrar la seva disconformitat amb l’status 
quo vigent aleshores. A les manifestacions es combinen diferents tàctiques 
per crear una enèrgica protesta que aconsegueix boicotejar la reunió. 
Es produeixen 500 detencions. Seattle es considera el primer graó de les 
lluites antiglobalització al Primer Món. Uns anys abans, el 1994, la rebel·lió 
zapatista a Txiapes (Mèxic) va ser el primer focus destacat de conflictivitat 
i enfrontament al procés globalitzador. A partir de Seattle es va anar teixint 
tot un seguit d’estructures organitzatives i d’acció en què participen, entre 
d’altres, moviments indígenes, ecologistes, pacifistes, defensors dels drets 
humans, o grups que ho són tot alhora, amb reivindicacions socials de tots 
colors.
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Febrer de 2000

Bangkok - Coincidint amb la X Assemblea de Desenvolupament i Comerç 
de les Nacions Unides, un centenar d’ONG’s es traslladen a aquesta ciutat 
per protestar sobre la política de desenvolupament fomentada per l’ONU.

Abril de 2000

Washington - Reunió del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional. 
Uns 30.000 activistes per la “justícia global” són continguts per 10.000 
policies quan intenten boicotejar la reunió.

Juny de 2000

Ginebra - Durant la Cimera Mundial de l’ONU sobre Desenvolupament 
Social, s’organitza una manifestació de resistència global.

Setembre de 2000

Praga - 55a assemblea conjunta del Fons Monetari Internacional i el Banc 
Mundial. Més de 10.000 persones de diferents països europeus i de l’exterior 
participen en les protestes que organitza el moviment aniglobalització. La 
reivindicació principal és la condonació del deute extern als països pobres, 
una de las premisses bàsiques de l’ala moderada del moviment. Les protestes 
aconsegueixen que la reunió s’acabi un dia abans. Amb un dispositiu de 
seguretat de 13.000 agents, es produeixen 900 detencions i 150 ferits. Per 
alguns analistes, Praga és l’inici del que s’ha anomenat intent de criminalització 
del moviment. L’acció violenta de l’anomenat Black Block (Bloc Negre) crea 
divisions entre els partidaris de la no violència i els partidaris de l’ús de la força 
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contra els símbols, institucions i persones que defensen l’ordre establert.

Desembre de 2000

Niça - Reunió del Consell Europeu de la UE. El moviment antiglobalització 
organitza una contracimera, amb reunions, debats i tallers, com també una 
macromanifestació. A diferència de Praga, en aquesta ocasió hi participen 
els sindicats majoritaris, juntament amb plataformes diverses i xarxes 
alternatives. Per primera vegada el moviment de lluita contra la globalització 
s’uneix als actes alternatius a les cimeres europees. En aquesta ocasió la 
reivindicació principal és “una Europa de plena ocupació, els drets socials i 
la igualtat en el treball”. A Niça també es produirien xocs entre manifestants 
del Black Block i forces dels cossos repressius, la fractura entre partidaris 
de la desobediència civil pacífica i la acció directa, sigui violenta o no, es fa 
més evident. Els primers acusen als “violents” de donar mala imatge de la 
lluita, els segons afirmen que els primers només volen reformar el Sistema i 
que cada cop estan més “integrats” dins dels esquemes del Capitalisme, tot 
buscant una mica de publicitat benevolent als mass media.

Gener de 2001

Porto Alegre - Es celebra el primer Fòrum Social Mundial, paral·lel a la 
reunió del Fòrum Econòmic Mundial de Davos (Suïssa). Hi participen 
gairebé 20.000 persones, les quals representen unes 1.000 organitzacions de 
tot el món. Bàsicament acudeixen representants d’organitzacions que aspiren 
a la reforma del Sistema Capitalista. De fet, el Partit dels Treballadors, de 
Lula da Silva (actual president de Brasil), va organitzar gran part dels actes.
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Juny de 2001

Gotebörg - Celebració del Consell Europeu que tanca la presidència sueca 
de la UE. Bush hi assisteix com a convidat. Es convoquen mobilitzacions 
en les quals participen unes 25.000 persones. Es produeixen disturbis, i la 
intervenció amb foc real de la policia sueca finalitzà amb diversos manifestants 
greument ferits.

Barcelona - A la ciutat comtal s’havia de celebrar una trobada del Banc 
Mundial que finalment es suspèn per por a les mobilitzacions que els 
integrants de la campanya contra el Banc Mundial, Barcelona 2001 ja fa 
sis mesos que preparen, així com diferents coordinadores existents com la 
Coordinadora Anarquista Contra la Globalització o diferents actes preparats 
pel moviment okupa i altres lluites socials. La conferència del BM es portà a 
terme a través d’Internet. Tot i això, es mantingueren les mobilitzacions que 
finalitzaren en violència a causa dels incidents provocats per contraris a la 
reforma del Sistema i per una polèmica i dura actuació policial, amb secretes 
que van atacar algun establiment que no entraria dins de la lògica dels atacs 
habituals, a les diferents manifestacions que es van prodiui. La fractura entre 
reformistes i revolucionaris es va fer més gran. En el cas de Catalunya, fins i 
tot, entre els suposats “reformistes” estaven partits com el PSC... 

Juliol de 2001

Gènova - Cimera del G-8. 150.000 manifestants, la més gran manifestació 
antiglobalització fins aleshores. La zona de reunió va ser literalment 
bunqueritzada. La desmesura de la Policia va fer que fins i tot elements 
partidaris de la no violència finalment ataquessin també a la Policia. Gènova 
va quedar col·lapsada i, durant els enfrontaments, un jove anarquista de 
23 anys, Carlo Giuliani, va morir després d’un tret i ser arrossegat per les 
rodes d’un 4x4 policial. Van existir més de 200 ferits, diversos periodistes 
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contusionats i uns 50 detinguts. Després de Gènova i abans de l’11 de 
setembre, els governs belga, alemany i francès accepten parlar i intentar 
integrar la Taxa Tobin (impost a les transaccions internacionals) dins el 
calendari de discussió de la UE. Finalment quedarà en l’oblit. La fractura 
entre reformadors i revolucionaris era total, en dies posteriors les acusacions 
entre els dos bàndols van ser ferotges. A nivell internacional es produiran 
centenars de sabotatges contra interessos italians en solidaritat del jove 
assassinat

Febrer 2002

Porto Alegre - Segona reunió del Fòrum Social Mundial.

Nova York - Conferència del Fòrum Econòmic Mundial.

Al mateix temps, però en diferents ciutats, es celebren dues trobades 
que mostren les dues concepcions Capitalistes del que ha de ser el 
desenvolupament del nostre planeta. A Porto Alegre els partidaris d’una 
globalització reformada i a Nova York els partidaris d’una globalització sota 
els paràmetres del Capitalisme més salvatge.

Març de 2002

Barcelona - Paral·lelament a la cimera de caps d’Estat i de Govern de la 
UE (presidència espanyola), es celebren les primeres Jornades del Fòrum 
Social de Barcelona (reformadors) i es convoca una manifestació en la 
qual assisteixen unes 300.000 persones. A diferència d’altres ocasions, la 
manifestació no s’organitza des d’una plataforma única, sinó dividida en 
tres blocs: el col·lectiu del Fòrum Social de Barcelona d’una banda (ONG’s, 
partits polítics parlamentaris i extraparlamentaris, sindicats com UGT 
i CC.OO...), el moviment de la Campanya contra l’Europa del Capital 
(okupes, anarquistes, CGT, CNT...), i en últim lloc un bloc vinculat a 
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grups de l’esquerra independentista. Es mobilitzen més de 9.000 agents, 
caces F-18 i C-101. La fractura entre reformadors i revolucionaris és total, 
els primers, en previsió de greus enfrontaments, munten el seu propi cos 
de seguretat per evitar incidents. Malgrat això a Via Laietana un bloc de 
més de 2000 persones ataquen tots els bancs, immobiliàries i s’enfronten a 
la Policia... Els disturbis es traslladen a tot el Passeig Colon, fins arribar a 
l’inici del Paral·lel on la manifestació quedà totalment dispersada. Un noi 
serà detingut i condemnat a diversos anys de presó pels fets. Aquest detingut 
afirmarà que va ser subjecte de tortures policials.

Juny de 2002

Sevilla - S’organitza una cimera alternativa a la reunió de caps d’Estat i de 
Govern de la UE (finalitzava la presidència espanyola de la UE). El Fòrum 
Social de Sevilla es desenvolupa al voltant de diversos eixos temàtics, entre 
els quals cal destacar els següents: medi ambient, exclusió social, immigració, 
feminisme, contrainformació i el món laboral. Segons els organitzadors més 
de 100.000 persones participen a la marxa organitzada contra “l’Europa del 
capital, la guerra i la política d’immigració de la UE”. No es van produir 
incidents. Cal dir que el seu ressò mediàtic va ser pràcticament nul.

Novembre de 2002

Florència - Seguint l’esperit de Porto Alegre, se celebra el I Fòrum Social 
Europeu amb la idea de constituir un espai de trobada dels moviments 
socials de tot Europa. S’obren debats, s’intercanvien experiències i es 
formulen alternatives a l’actual globalització. Les activitats giren entorn de 
tres eixos temàtics: el liberalisme, la guerra i la democràcia participativa. Es 
programen 160 seminaris, 200 tallers, conferències i debats, com també una 
manifestació contra la guerra de l’Iraq. En total hi participen unes 28.000 
persones. Les idees ciutadanistes semblen que comencen a visibilitzar-se 
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sense complexes.

Gener de 2003

Porto Alegre - Tercera reunió del Fòrum Social Mundial. Participen unes 
100.000 persones i es consolida la trobada anual. Alguns dels principals 
eixos de debat són l’oposició a la guerra de l’Iraq i la voluntat de reforçar 
les campanyes contra l’Acord de Lliure Comerç de les Amèriques (ALCA) 
i l’OMC.

Juny 2003

Evian/frontera francosuïssa - Des de Ginebra i des d’Annemasse (a l’est de 
França) surten dues columnes de la marxa alterglobalització organitzada 
per protestar contra la reunió del G8 a Evian (França). Hi participen unes 
100.000 persones.

Juny de 2003

Salònica (Grècia) - Cimera del Consell Europeu. Unes 20.000 persones 
participen a la manifestació anti-cimera. Es mobilitzen uns 7.000 policies 
i es practiquen 130 detencions. En el cas grec la majoria dels manifestants 
eren anarquistes i revolucionaris. Els incidents van ser d’una gravetat similar 
o superior a Gènova. Entre els detinguts hi hauran diferents estrangers, entre 
ells un noi de Madrid i altre de Burgos. Aquest últim, conjuntament amb 
altres detinguts, inicià una vaga de fam per la seva llibertat. Diferents proves 
demostren que les detencions van ser aleatòries. Existeix un video que voltà 
per Internet on es veia la detenció de l’anglès Simon Chapman, durant la 
seva detenció la policia grega canvià la motxilla que portava per altra diferent 
amb còctels “molotov” al seu interior. 
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18.
Les FAQ (frequent asked questions) sobre okupació. Assemblea 
d’Okupes de Barcelona. Font: http://www.okupesbcn.net/faq.html

 Tot el que sempre havies volgut saber sobre els okupes i mai t’havies 
atrevit a preguntar. Hi ha preguntes que es repeteixen una vegada i una altra, 
te les expliquem aqui per que no les hagis de repetir:

 Hola, que tal?
 Aquesta és la pregunta que més ens fan i més ens costa respondre. 
Tot i aixó, com som sers humans, ens sentim afalagats quan s’interessen per nosal-
tres, i no ens importarà que ho continueu preguntant. Nosaltres també ho farem, 
per que ens agrada cuidar el nostre entorn.
 Saps que el que fas és ilegal?
 Si, però okupar és una pràctica que posa sobre la taula el problema de 
l’habitatge. Quan la legalitat permet tot un seguit de pràctiques especulatives, coar-
tives, represives, ... és legitim okupar
 De debó creus que canviaràs el mon?
 Uffff... m’encantaria. Com a molt canviaré la meva pròpia vida, que ja és 
prou. Desprès, si ens ajuntem unes quantes, potser podem fer alguna cosa. Però el 
que tinc clar és que les lluites que mai es guanyen són les que ni s’intenten.
 Tens la teva pròpia habitació?
 En general, si, però cada casa s’organitza de manera diferent i decideix 
sobre la seva estructura interna. Hi ha gent que demana la seva pròpia intimitat i 
n’hi ha que prefereixen optar per compartir habitació.
 Però si tot ho compartiu, que passa amb la teva parella?
 Aquesta és una pregunta que es fan molts col·lectius que treballen per una 
transformació de les relacions socials i afectives des de fa una pila d’anys, i encara no 
hi ha una resposta clara. Seguim intentant-ho...
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 Per què els okupes fan pudor?
 No entenc aquesta pregunta
 Però saps que aquesta casa no es teva?
 Obiament no tinc un paperet que digui que aquesta casa sigui de la meva 
propietat. Però com que li donc ús i vida a una finca que havia estat abandonada, de 
moment és meva.
 Què faràs quan vigui la policia?
 Primer de tot, tancar la porta. Desprès hi ha diferents estratègies per 
fer-ne front... i molta creativitat.
 Que faràs quan tinguis nens?
 No tothom vol tenir fills. Hi ha gent que educa els seus nens en 
cases okupades. I també n’hi ha que els matriculen a La Pinya
 Que faràs quan et fotin fora?
 Com diu la dita popular: un desalojo, otra okupación.
 Com vas entrar?
 Secret professional
 Però vosaltres treballeu?
 Doncs si. Eduquem als vostres fills, repartim les vostes cartes, fem 
pàgines web tontes (però amb estil), traduim els vostres textos, estem al da-
rrera de la finestra quan feu els vostres tràmits,...
Però la pregunta adequada es: perquè treballem? Si em volguès comprar una 
pantalla plana hauria de dedicar-hi sis mesos del meu sol, d’aquesta manera 
em puc permetre buscar-me la vida.
 Perquè predomina la música dels anys 80 en les festes okupes?
 No se, fa molt de temps que no vaig a Can Vies
 Què fas a més de fer festes i molestar als veins?
 En general intentem respectar a la gent que viu als voltants dels 
centres socials. Moltes de les activitats que fem no nomès no molesten als 
veins sino que ells mateixos hi participen.
 I si vols saber més detalls de les altres activitats que fem pots consul-
tar l’infousurpa.
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 La policia t’ha pegat alguna vegada?
 La policia no només pega als okupes. Reprimeix als pobres i a to-
thom qui pensa diferent. Llàstima que els resulti més pràctic pegar als oku-
pes que als perillosos polítics i als violents especuladors.
 I no tens res millor que fer amb la teva vida?
 Sí, precisament tinc millors coses que fer, per tant me’n vaig!
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 Notes prèvies
 
 Les fonts consultades han sigut diverses: llibres, documentals, entrevistes perso-
nals, qüestionaris a gent, xerrades, debats en centres socials, propaganda de la temàtica ana-
litzada, contrastació amb premsa i televisió d’allò conegut com a mass media, webs d’inernet 
diverses... Els principals periòdics dels mass media consultats, a excepció d’algun exemplar 
concret o publicació molt concreta com el Regió 7, han sigut consultats a partir dels arxius 
digitals. Aquest periòdics són El Periódico de Catalunya, El Mundo, ABC, La Vanguardia, 
L’Avui, El País i La Razón. 
 Dins de l’ambient més proper a l’okupació i altres lluites analitzades en el llibre 
digitalment he fet servir els principals webs de contrainformació, tals com IMC Barcelona, 
A-Infos, Alasbarricadas, Klinamen, o directament d’assemblees d’okupes com les de Barcelo-
na o Sabadell, o de pàgines vinculades a cases específiques.
 Sobre les fonts orals ha prevalgut el principi de no utilitzar noms complerts per 
aquelles i aquells que ho demanin, en algun cas pseudònim i en algun cas concrets directa-
ment s’utilitza com a font anònima, la qual no crec que es pugui utilitzar com a argument 
històric, per això he preferit rebutjar-les a l’hora de realitzar el treball. Val a dir que la majoria 
no han volgut que se’ls reconegui pel nom complert.
 Els arxius i biblioteques utilitzades han sigut l’Arxiu i Biblioteca de l’Ateneu Lli-
bertari del Besòs, la biblioteca Casino de Manresa (pel Regió 7), l’arxiu i biblioteca personal i 
els de la meva companya, també historiadora, les diferents biblioteques i arxius de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i la Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes (FELLA), 
així com tot tipus de documents i publicacions prestades per conegudes i coneguts, així com 
amics i amigues. En aquest sentit va ser d’especial interés en Juan José González, que a més 
a més d’una entrevista, va deixar-me força temps llibres i documents referits a una de les 
temàtiques de l’estudi. Els fulls volants, pamflets, octavetes, enganyines i altres documents 
utilitzats no figuren a la relació de fonts però alguns dels quals, que surten citats en el treball, 
els podeu trobar a l’Arxiu de l’Ateneu Llibertari del Besòs.

 Fonts Orals.

 -Vero - Feminista i okupa.
 -Felip - Okupa de La Kasa de la Muntanya.  
 -Pau - Okupa de l’època del Cinema Princesa i actiu en diferents projectes com el  
 CSO Les Naus. 
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 -R.G.P - Anarquista. 
 -José Gil - Vell activista del moviment autònom i membre actualment de l’Ateneu  
 Llibertari del Besòs.  
 -Ferran Alegre - Vell activista del moviment autònom i de la CNT, actualment  
 membre actiu de l’Ateneu Llibertari del Besòs.
 -R. - Activista de Sabadell.
 -T. - Activista de Sabadell.
 -N. - Activista de Manresa.
 -Felipe - Treballador de la Letona-Cacaolat que a inicis dels ‘80 va formar part de  
 diferents organitzacions polititzades, tals com el PCC.
 -Juan José González - Treballador que va ser membre de la CNT als ‘70 i que  
 actualment milita a la CGT. 
 -F. - Okupa.
 -F de Tarraco - Activista de l’Esquerra Independentista de Tarragona. 
 -I.Q.A - Activista anarquista que va viure el procés de legalització de l’okupació a  
 Sant Cugat del Vallès. 
 -S. - Okupa i activista en ambient lesbofeministes. 
 -X. - Okupa activa als ‘90 i que actualment segueix en diferents projectes.
 -Miguel Ángel - Militant de la CNT i memebre de l’Ateneu Llibertari del Besòs.
 -Obdulio - Insubmís i exmilitant de la CNT i de la FAI. 

Bibliografia (selecció).

 - ADELL ARGILÉS, Ramón i MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel (coords.), ¿Dónde están 
las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales, Catarata, Madrid, 2004. 
(Biblioteca de l’Atenue Llibertari del Besòs, BALB)

 - ALVAREZ JUNCO, José, La ideología política del anarquismo español (1868-1910), 
Siglo XXI, Madrid, 1991 (UAB)

 - ANDERS, Günther, Estado de necesidad y legítima defensa, Centro de Documentación 
Crítica, Madrid, 2008. (Biblioteca Personal, BP)

 - ANÒNIM, Barcelona Riot, junio 2001: cónica de un verano caliente, Bandera Pirata, 
Barcelona, 2001. (BALB)

 - ANÒNIM, De la necessitat d’articular el moviment autònom i anticapitalista, CSO Can 
Vies, Barcelona, 2000. (BALB)

 - ANÒNIM, Las opciones reformistas: falsas soluciones parciales a la opresión global: ni Renta 
Básica, ni tasas, ni 0’7%...¡Socialismo y Anarquía!, Llavors d’Anarquia, Barcelona, 2001¿?. 
(BALB)
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 - ANÒNIM, Nos quedamos sin Olimpiadas, Sinapia, Barcelona, Febrer 1991 (BALB)
 - ASAMBLEA DE OKUPAS DE BARCELONA, Kontra la nada, testimonios del Cine 

Okupado, Ediciones de la Kasa de la Muntanya, Barcelona, 1997. (BALB)
 - ASSEMBLEA D’OKUPES DE TERRASSA (Comp.), Okupación, represión y 

movimientos sociales, Diatriba & Traficantes de Sueños, Madrid, 2000. (BP)
 - BATISTA, Antoni, Okupes, la mobilització sorprenent, Rosadelvents, Barcelona, 2002. 

(BALB)
 - BISBAL TORRES, Marta, “Radicales”: medios de comunicación escrita y 12 de octubre de 

1999 en Sants, Marta Bisbal Torres, Barcelona, 2001. (BALB)
 - BONANNO, Alfredo Maria, Autogestión, Ateneo Libertario del Besós, Barcelona, 

2007. (BALB)
 - BONANNO, Alfredo Maria, No podréis pararnos, Klinamen & Conspiración, Madrid, 

2005. (BP)
 - COLECTIVO ESTUDIOS PARA LA AUTONOMÍA OBRERA, Por la Organización 

Autónoma de los trabajadores, Zero ZYX, Bilbao, 1977. (BALB)
 - COLECTIVO ETCÉTERA, Transición a la modernidad y Transacción democrática: de 

la dictadura franquista a la democracia, Colectivo Etcétera, Barcelona, 1996. (BALB)
 - COMISIÓN CONTRA EL CIUDADANISMO, El impase ciudadanista, La Lokería, 

L’Hospitalet de Llobregat, 2001. (BALB)
 - COMITÉ INVISIBLE, La insurrección que viene, Melusina, Barcelona, 2009. (BP)
 - DANIELS, J, Aprendiendo a luchar, las aventuras de Toñín, Likiniano elkartea, Bilbao, 

2005. (BALB)
 - EDO, Luís Andrés, La CNT en la encrucijada: aventuras de un anarquista heterodoxo, 

Flor del viento, Barcelona, 2006. (BALB) 
 - ESPAI EN BLANC (Coord.), Luchas autónomas en los años setenta, Traficantes de 

sueños, Madrid, 2008. (Biblioteca Personal Neus Olivé, BPNO)
 - FERNÀNDEZ, David, Cròniques del 6, Virus, Barcelona, 2006. (BP)
 - FIJL, Afilando nuestras vidas, FIJL, Iberia, 2002-2003 ¿?. (BPNO)
 - GOLDMAN, Emma, Viviendo mi vida, tomos I & II, Fundación Anselmo Lorenzo, 

Madrid, 1996. (BPNO)
 - GOMÀ, Ricard (coord.), Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya, 

Generalitata de Catalunya, Barcelona, 2003. (BP)
 - GÓMEZ CASAS, Juan, Relanzamiento de la CNT (1975-1979), con un epílogo hasta la 

primavera de 1984, CNT-AIT, ¿?, 1985. (BALB).
 - GONZÁLEZ GARCÍA, Robert, Xarxes crítiques i polítiques públiques: el moviment per 

l’okupació a Catalunya (1984-2001), tesina UAB. (UAB)
 - GRAS, Marc, Punk: tres décadas de resistencia, Quarentena, Llinars del Vallès (BCN), 
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2005. (BPNO)
 - KACZYNSKI, Theodore J., El Manifest d’Unabomber, Difon la Idea, Catalunya, 2008. 

(BP)
 - LEIVA, Enrique, MIRÓ, Ivan, URBANO, Xavier, De la protesta al Contrapoder, Virus, 

Barcelona, 2007. (BALB)
 - MARTINEZ LÓPEZ, Miguel, Okupaciones de viviendas y centros sociales, Virus, 

Barcelona, 2002 (BP)
 - MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, Catalunya durant el franquisme, Empúries, 

Barcelona, 1999. (BP)
 - MUNIESA, Bernat, Dictadura y Transición. La España lampedusiana. Tomo II: La 

Monarquía parlamentaria, Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 2005. (BP)

 - ORIHUELA, Antonio, Libro de las derrotas, La oveja roja, Torrejón de Ardoz (Madrid), 
2008. (BP)

 - PANIAGUA, Juan Luís, La Constitución Española, Ministerio del Interior & Salvat, 
Barcelona, 1985. (BALB).

 - QUEVEDO ARAGAY, Igor, Palabras Rebeldes, Edición Colectiva, Barcelona, 2008. 
(BP)

 - QUINTANA, Francisco (coord), Asalto a la fábrica, luchas autónomas y reestrucutración 
capitalista 1960-1990, Alikornio, Barcelona, 2002. (BALB)

 - RIVERA GARRETA, María-Milagros, La diferencia sexual en la historia, PUV, Valencia, 
2005. (Biblioteca Personal Sara Alcina)

 - ROMANO, Ruggiero & CARMAGNANI, Marcello, “Componentes económicos de 
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