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1. INTRODUCCIÓ 

El present treball és un anàlisi del Banc Expropiat de Gràcia, amb una especial 

atenció al seu procés de desallotjament que es produí el 23 de maig de 2016. L’estudi 

d’aquest cas ens ha de servir per reflexionar sobre la violència en els disturbis 

urbans. En primer lloc, hi ha una breu presentació de què consisteix el moviment 

okupa, la seva història i analitzant per sobre un parell de casos que es poden posar 

en relació amb el Banc Expropiat. A partir d’aquí, s’analitzen els diferents aspectes 

del Banc Expropiat: en què consisteix el projecte, tot el procés de desallotjament, la 

resposta a aquest desallotjament i l’evolució del projecte des de llavors. Finalment, 

des d’un punt de vista més personal, s’intenta fer una reflexió sobre els tipus de 

violència, l’ús que en fa d’ella l’Estat i l’ús que en fan els qui s’hi enfronten. De la 

mateixa manera, també es busca llançar una reflexió sobre com es considera 

legítima la violència en funció de qui l’exerceix. 

L’interès per aquest tema sorgeix a partir de la meva relació amb el moviment okupa. 

A més a més, el fet d’haver patit directament la violència policial i mediàtica em 

posiciona des d’un inici en el debat sobre la legitimitat de l’ús de la violència 

emprada pels col·lectius antisistema i antifeixistes. D’aquest aspecte se’n parlarà 

amb més detall a l’epíleg del treball.  

Evidentment, el tractament d’aquestes qüestions es podria plantejar des de molts 

angles, atès que les reflexions sobre l’ús de la violència i de l’espai públic són molt 

extenses i des de molts punts de vista. Tanmateix, en aquest treball s’ha optat per 

partir des de l’anàlisi d’un cas concret i, a partir d’aquí posant-lo en relació amb els 

altres aspectes. L’elecció d’estudiar un cas recent és perquè en els últims anys és 

quan més s’està criminalitzant el moviment okupa, en la majoria de casos de manera 

injustificada i, en alguns casos, sense cap mena de base legal1. La contextualització 

que s’ha fet del moviment okupa s’ha centrat bàsicament en el seu desenvolupament 

a l’estat espanyol, a causa de dos motius: d’una banda, perquè el cas analitzat tingué 

lloc aquí a Barcelona; i de l’altra, perquè la situació penal en relació a l’okupació és 

diferent en el cas espanyol que en el d’altres països de l’àmbit europeu2. 

 

                                                            
1 Exemples d’aquesta afirmació serien el Cas Pandora, el Cas 4F. 
2 Aquest tema es desenvoluparà en el següent apartat del treball. 
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Pel que fa a la bibliografia utilitzada, s’han consultat fonts molt diverses en funció 

de la temàtica de cada apartat. Per la contextualització del moviment okupa i 

l’anàlisi d’alguns dels casos més paradigmàtics a Espanya prèviament al del Banc 

Expropiat, s’han consultat els estudis de Francisco Fernández Buey, Juan Ignacio 

Gallego i Miguel Martín. Per parlar de la dicotomia entre els conceptes d’espai públic 

i espai privat, s’han fet servir els textos de Xosé M. Santos, Tim Cresswell i Marina 

Garcés, així com els escrits de Eric Hazan en relació als conceptes d’urbanisme a les 

ciutats. Per documentar el projecte del Banc Expropiat, s’han fet servir bàsicament 

els textos sorgits des del mateix col·lectiu, publicats al seu espai de comunicació a la 

xarxa, de la mateixa manera que s’ha fet a l’hora de presentar alguns exemples del 

moviment okupa anteriors. Pel que fa al procés de desallotjament i la resistència 

duta a terme pel col·lectiu a posteriori, s’han consultat articles de premsa 

generalista, intentat buscar punts de vista diversos en diaris de diferents tendències 

polítiques, així com les explicacions donades des del mateix col·lectiu del Banc 

Expropiat. Finalment, per parlar de l’ús de la violència i la seva legitimació, s’han 

consultat els estudis de Hannah Arendt i Henri Thoreau, així com textos més 

alternatius com l’escrit per Comité Invisible.  

Un altre apunt a fer en relació a la bibliografia és que una part majoritària de les 

fonts consultades són articles de la premsa convencional. Això es deu a que es tracta 

d’un treball amb voluntat de fer història del present: s’ha volgut documentar uns 

fets que varen tenir lloc només fa dos anys i, en conseqüència, no hi ha llibres ni 

estudis sobre ells i s’ha de recórrer a fonts primàries. D’altra banda, com ja s’ha 

indicat abans, per poder conèixer en la seva totalitat tant el projecte del Banc 

Expropiat com el moviment okupa, s’ha considerat necessari i imprescindible 

buscar fonts pròpies dels moviments, com per exemple els seus espais de 

comunicació a la xarxa. Sense la consulta d’aquests documents s’hagués fet 

pràcticament impossible entendre el projecte i la importància del mateix dins del 

context social del barri de Gràcia i de la ciutat de Barcelona. 

Per concloure aquesta introducció, m’agradaria posar en valor un seguit de 

consideracions. En primer lloc, la documentació del cas del Banc Expropiat i del seu 

desallotjament no s’ha dut a terme anteriorment en l’àmbit estrictament acadèmic. 

De la mateixa manera, si bé ja hi ha estudis sobre l’ús de la violència en la lluita 

contra el sistema, sobre el moviment okupa a Espanya i sobre els límits de l’espai 
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públic i l’espai privat, poques vegades s’han posat en conjunt aquests tres aspectes 

en relació a l’anàlisi d’un cas concret. Així doncs, aquest treball busca aportar un 

punt de vista diferent i nou en aquestes temàtiques acadèmiques. Finalment, voldria 

afirmar que el fet d’haver sigut part activa del moviment okupa no m’impedeix fer 

un anàlisi objectiu del mateix. És més, a l’hora de descriure i documentar cada un 

dels apartats del treball he intentat ser el més imparcial possible. 
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2. EL MOVIMENT OKUPA 

Un desalojo otra okupación! 

Durant la Guerra Freda els partits de l’esquerra tradicional es convertí amb l’aliada 

dels partits de dretes3. Acceptaren les imposicions bàsiques del capitalisme i 

paulatinament deixaren de criminalitzar i de denunciar l’explotació capitalista de la 

força del treball assalariat, el militarisme de l’OTAN i les polítiques imperialistes 

més agressives de les últimes dècades. Intentaren convèncer a la gent que, tot i 

diluir-se completament i destruir la seva identitat, seguien sent l’esquerra, perquè 

la dreta es tornà més conservadora. A més a més, durant la dècada de 1980, aquests 

feren pactes amb els partits més reaccionaris, amb l’objectiu de mantenir el sistema 

per damunt de tot. Francisco Fernández Buey apuntà que, durant aquesta època, ser 

d’esquerres era proclamar el capitalisme com el sistema menys dolent dels ja 

existents en el millor dels mons possibles. Els partits tradicionalment socialistes 

passaren a ser més pragmàtics i possibilistes, atès que situar-se a l’esquerra de la 

dreta social era l’única política efectiva4. El socialisme que defensaven, i defensen, 

era aquell que només aprovava la nacionalització de les pèrdues bancàries i de les 

grans empreses; la competició de mercat esdevingué un equivalent a la llibertat en 

els àmbits nacionals i internacionals; la consolidació dels beneficis bancaris i 

empresarials eren el motor de l’economia privada que aportava un bé per a tothom; 

el manteniment de l’exèrcit, les aliances militars i la compra-venta d’armes eren 

necessàries i inamovibles per tenir un lloc en aquest sistema capitalista imperialista, 

entre d’altres5. 

En aquest context, les revoltes del maig de 1968 marcaren un abans i un després per 

a la ciutadania que no estava disposada a acceptar aquesta esquerra tradicional. 

París i Praga foren les icones simbòliques, però la rebel·lió es va estendre com una 

taca d’oli per tot el territori geogràfic d’Occident. Fernàndez Buey apunta que fou la 

crisi de la socialdemocràcia i aquestes circumstàncies les que feren sorgir nous 

moviments socials més radicalitzats a diferents països. Entre el feminisme, 

l’ecologisme i l’alliberació sexual6, també aparegué el moviment okupa. 

                                                            
3 FERNÁNDEZ BUEY, Francisco. (1994). 6. Movimientos sociales, izquierda alternativa y cuestión 
cristiana. FERNÁNDEZ BUEY, Francisco & RIECHMANN, Jorge. Redes que dan libertad: Introducción a 
los nuevos movimientos sociales. (2ª ed. p.177 - p.200). Barcelona: Editorial Paidós. P.183. 
4 Op. Cit. P.184. 
5 Op. Cit. P.179. 
6 Op. Cit. P.181. 
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El moviment okupa és un col·lectiu que busca un model alternatiu d’organització 

social més raonable i lliure. A més a més, promociona l’autogestió de la vida 

quotidiana, així com també de l’espai públic, des de l’horitzontalitat i el Do it 

Yourself (DiY)7. És creador d’una contracultura específica que es basa en la seva 

autogestió. Aquest és un dels mecanismes més importants d’atracció i de connexió 

social. És un model d’ecologia i de política urbana, basant-se en la reutilització i la 

rehabilitació d’espais en desús. Això s’unifica amb la preocupació per l’organització 

i la construcció social dels espais, des de la igualtat social dins de la unitat domèstica 

de convivència, fins el reciclatge de mobles i d’altres materials de les deixalles, sent 

un reflex de la quantitat de residus que es genera en una ciutat diàriament. 

Aquesta subcultura és una cultura diversa, sense un corpus definit, és un laboratori 

de contínua creació d’on poden sorgir noves tendències. Dins d’aquesta 

contracultura hi ha tot un marc d’organització autogestionada on cada pràctica ha 

de ser una lluita social i política que propiciï la desobediència civil que suposa en sí 

l’okupació8. Altrament, això també serveix com a força de mobilització social, de 

contrainformació i, sobretot, de la gestió i provisió de recursos, tant materials com 

d’espai, xocant directament amb les teories clàssiques de mobilització i gestió dels 

mateixos. 

Una manera més materialista d’observació respecte la socialització entre ells és 

interessar-se i observar les pràctiques d’autogestió que es desenvolupen dins del 

col·lectiu okupa. D’entrada, la idea d’organitzar-se mitjançant l’autogestió implica, 

de manera intrínseca, que el poder de decisió de cada okupa, tant casa com casal, 

resideix en la seva pròpia assemblea. El seu principi és la reproducció d’aquest 

organisme com una constant reflexió, amb la voluntat que la població s’emancipi de 

les seves repressions sense avantguardes ni representants, sinó que s’autoorganitzi 

ella mateixa de manera horitzontal. Martínez López destaca que el moviment okupa 

                                                            
7 Sorgí als anys 70 de la cultura underground. Es convertí en una forma de creació i producció 
contracultural, fent que qualsevol persona pugui produir, distribuir i promocionar un producte 
saltant-se les bases de la societat capitalista. Tingué un impacte significant dins de la cultura punk i 
altres moviments alternatius posteriors. Es convertí en una eina de fabricació i de promoció de segells 
discogràfics, ràdios lliures, fanzines, festivals, etc. alternatius a la cultura mainstream. Es podria dir 
que “ DiY parte de una actitud de confrontación basada en hacer las cosas por encima de los designios 
del mercado con un componente importante de autogestión.” GALLEGO PÉREZ, Juan Ignacio. (2009). 
Do it yourself: Cultura y tecnologia. Revista Icono 14 (13), p.278-p.291. E-arxiu: 
https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/327/204 p.279. 
8 No es pot reduir a un estil de vida individual i/o a una simple gestió cultural.Tampoc és una “tribu 
urbana”, ja que d’aquesta manera es simplifica la complexitat d’aquest moviment i es nega la seva 
autonomia. 

https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/327/204
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és un moviment social on l’autogestió és el nexe ideòlogic i polític. Això permet que 

contacti amb els diferents nivells socials des d’on exerceix un poder creatiu i, al 

mateix temps, de resistència a la dominació del sistema. El recorregut podria ser des 

de la unitat domèstica bàsica9 (espai micro), passant per les connexions amb altres 

moviments socials afins a través d’activitats contraculturals i la xarxa que es creen 

entre ells dins dels casals, fins arribar a la reapropiació d’espais urbans públics, com 

els barris (espai macro)10. 

Aquesta filosofia comporta que dins del moviment hi hagi dos tipus d’okupacions: 

la primera és aquella que es converteix en habitatge, que pel simple fet de ser-hi ja 

lluiten contra l’especulació; la segona, sorgida en contra de la gentrificació i el 

control de la classe benestant, és okupar per crear un Centre Social Okupat 

Autogestionat (CSOA). L’objectiu d’aquests centres és crear iniciatives i activitats 

populars vinculades al barri, d’aquesta manera poden participar-hi les veïnes de la 

zona; i l’altra funció que tenen és la de proporcionar un espai sense censures i sense 

la intervenció autoritària de les institucions per altres col·lectius dissidents. En els 

CSOA, tant el propi col·lectiu com altres moviments socials hi realitzen activitats a 

partir de la solidaritat, hi creen assemblees per resoldre possibles problemes veïnals, 

com l’habitatge, i hi van teixint una xarxa de suport mutu.  

Segons Santos Solla, la dissidència del moviment okupa s’estructura en dues parts. 

Per una banda, tal i com s’ha indicat anteriorment, en referència a les relacions 

socials i polítiques, atès que ho fan des d’una organització interna  basada amb 

l’autogestió, l’autonomia i l’horitzontalitat, en contra del model social vertical i 

jeràrquic predominant al sistema de poder. Per l’altra, hi ha un atac directe a la 

propietat privada que, implícitament, és un enfrontament vers al capital i vers les 

“enormes plusvalías”11. Una de les lluites principals del moviment okupa és que 

l’habitatge sigui un dret fonamental. Cada okupació és un acte d’insubmissió, de 

desobediència civil davant una legislació injusta i una distribució desigual de la 

riquesa. 

                                                            
9 Un exemple seria l’organització de l’economia domèstica de manera col·lectiva. 
10 MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel. (2001). Para entender el poder transversal del movimiento okupa: 
autogestión, contracultura y colectivización urbana. VII Congreso Español de Sociología: Grupo de 
Trabajo 27. Movimientos Sociales y Acción Colectiva. (p.1 - p.28). p. 15. 
11 SANTOS SOLLA, Xosé M. (2002). Espacios disidentes en los procesos de ordenación territorial. 
Geografia do/no mundo, vol. 4 (núm. 2). (p. 87 - p. 119). p. 94. 
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El moviment okupa està relacionat amb el disseny i amb les reformes urbanes, que 

responen a un model i a un interès del sistema dominant; serveixen per mantenir 

les relacions de poder ja existents. Davant d’aquesta premissa, el moviment okupa 

ha desenvolupat un servei de reflexió tot redibuixant la ciutat. Així mateix, 

l’okupació urbana pot modificar, accelerar i transformar les polítiques de 

planificació, projectes o propostes de canvis de la ciutat en sí. En funció de com 

dificulti la iniciativa, la resposta de l’Estat serà molt més ràpida i molt més 

contundent. Martínez esmenta que el moviment okupa advoca per l’expropiació 

d’espais en mans d’especuladors de manera col·lectiva i autogestionada. Segons 

l’autor, aquest col·lectiu convida a la participació urbana: primer, per la pràctica del 

poder social, com la creativitat i la resistència, vers a la dominació; segon, es 

produeix una transformació metropolitana des dels àmbits productius, reproductius 

i ecològics, tots ells alternatius a la participació formal en l’urbanisme; i tercer, la 

connexió que es crea entre diferents moviments socials, formant una xarxa de 

comunicació, socialització, política, més d’apropiació popular dels espais, la 

contracultura que es genera i comparteixen i els reptes que suposa la democràcia 

directa al govern local, que aquest respon de manera concreta a les dominacions 

globals12. 

2.1. EL MOVIMENT OKUPA A ESPANYA 

El col·lectiu okupa no aparegué a Espanya del no res. A l’Espanya postfranquista ja 

hi havia un moviment ciutadà que reivindicava, activament, millores en habitatge i 

equipaments públics. També reclamaven poder gestionar ells mateixos els centres 

culturals i socials que s’havien creat pels joves, per la gent gran o per les dones, sense 

la intervenció de les institucions. Amb el temps, alguns col·lectius, majoritàriament 

joves, es varen excloure quan varen comprovar que els equipaments cedits estaven 

dirigits jeràrquicament o estaven estretament vinculats a partits polítics, provocant 

una institucionalització del moviment veïnal de la dècada de 1980.  

Paral·lelament, la decadència i el reformisme13 dels sindicats majoritaris feren que 

persones interessades en la lluita de classes es decantessin per col·lectius més 

                                                            
12 MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel. (2001). Para entender el poder transversal del movimiento okupa: 
autogestión, contracultura y colectivización urbana. VII Congreso Español de Sociología: Grupo de 
Trabajo 27. Movimientos Sociales y Acción Colectiva. (p.1 - p.28). P. 2-3. 
13 Op. Cit. P. 6. 



11 
 

minoritaris que feien activitats polítiques d’esquerres totalment al marge dels 

sindicats i dels partits polítics. 

Dins d’aquest context, sorgí la primera onada expansiva del moviment okupa al 

territori. Entre els anys 1984 i 1985 es formà un triangle dissident: Madrid, 

Barcelona i Bilbao14. Les okupacions de més llarga durada foren els Gaztetxes15 

bascos. Estabilitzant-se amb el temps, donaren peu a conscienciar que era possible 

romandre durant anys en un espai okupat. Aquesta idea feu que el  moviment 

s’expandís com una taca d’oli arreu del l’Estat.  

La segona onada fou a finals dels 80 i al principi dels 90. El triangle inicial s’amplià 

a Sevilla, Granada, Ourense, València i Càceres, entre altres ciutats. Foren 

okupacions bastant diferents entre sí, principalment en referència a la duració de 

cada una d’elles: algunes foren molt efímeres, amb poques hores de durada, mentre 

que d’altres resistiren durant anys16.  

En aquestes dues etapes s’hi emmarca, de manera paral·lela, un context de 

decreixement econòmic especulatiu que incrementava els preus de l’habitatge, 

aportant un major benefici a les immobiliàries. A causa d’això hi havia una gran falta 

d’habitatges dignes i assequibles. També hi hagué una crisi que causà un augment 

molt considerable de l’atur, afegint una precarietat laboral cada vegada més 

accentuada.  

Un altre factor a tenir en compte en aquest dos períodes era la situació jurídica i 

penal a l’Estat espanyol abans de 1995. Des de 1870 fins el 1995, l’okupació no 

violenta d’immobles no suposava un delicte. Tampoc era una infracció si no hi havia 

intimidació cap a altres persones. Aquesta situació jurídica afavorí que s’okupés, ja 

que el màxim risc era la resolució del cas per via civil, generalment bastant lenta. En 

el cas que el dictamen anés a favor del propietari legal de l’espai, la pena a complir 

era l’abandó o el desallotjament i el pagament de “petites” multes econòmiques si hi 

havien desperfectes materials. No obstant, algunes okupes foren desallotjades 

il·legalment17, però no se’n feia ressò públicament si el col·lectiu no havia tingut 

                                                            
14 També n’hi hagueren de manera més minoritària a Saragossa i a Pamplona. 
15 Centre Social Okupat en euskera. 
16 També fou el període que apareguen els primers CSOA. Varen tenir un paper molt destacat 
Minuesa (Madrid), la Casa de la Paz (Saragossa), Kasa la Muntanya (Barcelona) i els Gaztetxes (de 
Bilbao i Gasteiz). 
17 Per ordre directe de la Governació Civil i de la policia. 
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temps d’organitzar-se i de crear xarxes de suport mutu18. En aquest context, 

l’okupació esdevingué un mitjà essencial per disposar d’espais on viure-hi i duu a la 

pràctica les seves ideologies d’esquerres de manera autogestionada i horitzontal.  

Un altre aspecte que afavorí l’expansió de l’okupació a l’Estat espanyol fou que 

aquest col·lectiu s’alià amb altres moviments socials afins. D’aquesta  manera, els 

espai okupats es convertiren en llocs on altres grups es podien reunir, organitzar 

xerrades, debats i assemblees de manera relativament permanent. Tot i ser diferents 

entre ells -feministes, ràdios lliures, etc- es retroalimentaven mútuament, 

solidificant una xarxa de suport mutu. Arran d’aquesta solidaritat, les 

manifestacions que es varen duu a terme a favor d’alguna casa okupa o CSOA 

agruparen a persones vinculades i afines a la causa, fent que aquesta xarxa de suport 

fos la llavor de futurs nous activistes per a les següents okupes. 

En referència a la premsa, durant els 10 primers anys aquesta mantingué una 

ambivalència constant vers al moviment okupa19. Habitualment feien referència al 

moviment okupa de manera caricaturesca, tant per l’aspecte físic d’alguns okupes 

com per la novetat del tema i dels joves que intentaven fer front a la falta 

d’habitatges20. Els desallotjaments tampoc provocaven grans aldarulls, fet que 

donava una imatge “benevolent” del okupes. En un inici la premsa hegemònica atacà 

més al moviment d’insubmissió al servei militar, a causa de les primeres accions de 

desobediència, mentre que el moviment okupa causava més “simpatia”21. 

La tercera etapa, durant la segona meitat dels anys 1990 i principis dels 2000, fou 

un període de maduració del moviment. Paradoxalment, quedà marcada per 

l’aprovació unànime del nou Codi Penal proposat pel govern socialdemocràtic. A 

l’Estat espanyol, malgrat el que diu la Constitució22, que tothom té dret a un 

habitatge digne, preval i té més pes la propietat privada. Des de 1995, aquest fet es 

reafirmà amb el nou Codi Penal23, que penalitzava l’okupació amb la presó, també 

aplicable amb caràcter retroactiu. A partir d’aquí tots els conflictes derivats per 

                                                            
18 Op. Cit. P. 6. 
19 Exceptuant els mitjans obertament de dretes. 
20 Tanmateix, mai feren cap esment de la lluita contra l’especulació immobiliària o la correlació amb 
altres moviments socials. 
21 Martínez López destaca que una gran majoria dels okupes masculins es declararen “insumisos -
generamente insumisos “totales”, négandose a asistir a los juicios y eludiendo las detenciones-, se 
hizo frecuente que en los desalojos de las primeras okupaciones fueran detenidos y retenidos más 
por estar en busca y captura por insumisión que por okupar.” Op. Cit. P. 7. 
22 Vegeu Annex 1. 
23 Vegeu Annex 2. 
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l’okupació deixaren de gestionar-se per la jurisdicció civil i passaren directament a 

la penal. 

S’ha de tenir en compte que des de l’aplicació d’aquesta nova llei, el col·lectiu okupa 

no només ha sofert la criminalització penal, sinó que també s’hi ha d’afegir la 

mediàtica. La imatge pública que s’ha construït a partir de llavors es relacionar-lo 

amb les drogues, la delinqüència i el terrorisme. La impressió global és que està 

format per la violència i el dogmatisme ideològic24. 

Aquesta violència mediàtica, juntament amb la de l’Estat i la policial, provoca que 

es neutralitzin o s’impedeixin possibles aliances de suport veïnals  entre la població 

urbana, aïllant-los encara més. No obstant, es produí un increment de la resposta 

okupa organitzada25, tant a nivell quantitatiu, amb una expansió, en el seu punt 

àlgid, possiblement a més de 200 espais okupats a tot l’Estat i amb uns 2000 

participants; com a nivell qualitatiu, amb una gran organització interna. 

Cal destacar, però, que aquesta etapa de maduració sorgí arrel de quatre 

circumstàncies fonamentals que donaren peu a aquest nou context. La primera, no 

hi hagué diferència de gestió d’aquest tema entre partits socialdemocràtics i els més 

conservadors; la segona, la penalització criminal es començà a aplicar massa tard 

per part de l’Estat, just quan el moviment era més fort; la tercera, la premsa començà 

a focalitzar-se i a donar prioritat a un altre moviment antagonista important: la 

insubmissió; i la quarta, un increment d’aliances socials, sobretot en els moments 

puntuals dels desallotjaments. 

Durant aquest període, l’Assemblea d’Okupes de Barcelona edità un manual 

d’okupació, amb advertiments legals, amb la voluntat de fomentar aquesta lluita26. 

l’Assemblea justifica l’okupació com a resposta de la pobresa, de l’atur, de la manca 

d’habitatges i de l’especulació immobiliària, que afectava, i continua afectant, 

especialment al jovent de les classes socials més baixes. Però també ho justifiquen 

com un reclam a l’autogestió, dels espais (i de la vida mateixa) sense intervencions 

                                                            
24 Vegeu Annex 3.  
25 Entre 1996 - 1998, només a Catalunya, es varen produir més de 100 desallotjaments amb una 
actuació policial cada vegada més marcada per la violència (un dels intensius, segons Martínez López, 
era que ara l’okupació era delicte). Tanmateix, davant de cada desallotjament era seguit per 
manifestacions i protestes en augment on hi participaven altres col·lectius en solidaritat i suport al 
moviment okupa. 
26 Vegeu Annex 4. 
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autoritàries de les institucions, sense censures i com a via per solucionar els 

problemes d’habitatge i realitzar activitats solidàries. 

2.1.1. CINEMA PRINCESA 

L’exemple més representatiu d’aquest darrer període és l’okupació del Cinema 

Princesa a la ciutat de Barcelona. El 10 de maig de l’any 1996 unes quaranta persones 

de l’Assemblea d’Okupes de Barcelona varen okupar el Cinema Princesa27, que es 

convertí en un centre social okupat autogestionat (CSOA). Situat a la cantonada 

entre Via Laietana i el carrer Manresa, portava més de 20 anys acumulant pols i en 

desús. El motiu de l’okupació fou la manca d’espai públics a la ciutat i en rebuig a 

l’especulació immobiliària, que provocava que gran part del jovent no pogués 

accedir a un habitatge a causa dels lloguers desmesurats. L’objectiu del col·lectiu 

que es va fer càrrec de l’edifici era crear un casal popular amb activitats culturals i 

sense ànim de lucre. El seu funcionament, com totes les CSOA, era assembleari i 

treballaven des de l’autogestió, l’horitzontalitat, la solidaritat i crear xarxes de suport 

mutu. 

Malgrat el seu breu període de vida, set mesos, de seguida es convertí en un espai de 

referència a la ciutat, tant pel moviment okupa com per gent aliena a ell. També fou 

el primer gran espai okupat al centre de Barcelona. En aquests set mesos de durada, 

s’organitzaren una cinquantena de concerts, representacions de teatre, projeccions 

de diapositives i de pel·lícules i exposicions, entre d’altres28. 

El que s’hauria de ressaltar d’aquesta okupació fou el desallotjament i la resposta 

que va rebre per part de la ciutat. El primer assalt fou quatre mesos després que 

entressin a l’immoble; el juliol de 1996 els okupes varen rebre una ordre judicial 

convidant-los a abandonar l’edifici en els pròxims dies. Finques Forcadell, 

propietària legal de l’immoble, interposà dues denúncies en contra l’okupació que 

s’havia dut a terme. La reacció del col·lectiu fou recórrer l’ordre de desallotjament; i 

durant aquell mes organitzaren una manifestació en senyal de protesta i, dies més 

                                                            
27 El Cinema Princesa fou inaugurat l’any 1923 i inicialment tenia un aforament de 1.550 espectadors. 
L’any 1931, amb la Segona República Espanyola, fou rebatejat com a Cinema Layetana, un nom més 
adequat amb el context. Durant la Guerra Civil Espanyola el cinema tancà les portes, però amb 
l’arribada del franquisme fou reobert i recuperà el seu nom original. El cinema deixà de projectar 
pel·lícules el juny de 1970. Tanmateix, després de la dictadura, l’espai adquirí cert protagonisme com 
a lloc de celebració d’assemblees i de concentracions de treballadors. 
28 LA REDACCIÓ. (16 de febrer de 2004). Cinc anys del desallotjament del Cinema Princesa de 
Barcelona. Vilaweb: Notícies. E-arxiu: https://www.vilaweb.cat/noticia/419873/20040216/cinc-
anys-desallotjament-cinema-princesa-barcelona.html  

https://www.vilaweb.cat/noticia/419873/20040216/cinc-anys-desallotjament-cinema-princesa-barcelona.html
https://www.vilaweb.cat/noticia/419873/20040216/cinc-anys-desallotjament-cinema-princesa-barcelona.html
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tard, un esmorzar popular i públic. Arrel de la forta campanya de suport, el 

desallotjament es paralitzà durant tres mesos. No obstant, el 18 d’octubre del mateix 

any el jutge d’instrucció del cas, que havia paralitzat prudentment el procés de 

desallotjament per consultar la mesura al Tribunal Constitucional, decidí seguir 

endavant amb el procediment, obviant la petició dels advocats, que demanaven la 

suspensió de la resolució com s’havia fet el juliol passat29. 

Sabent que a partir del dia 20 d’octubre podrien ser desallotjats en qualsevol 

moment, el col·lectiu okupa i simpatitzants es varen manifestar i convocaren una 

marató musical que duraria 12 hores. Varen comptar amb la participació de cantants 

com Quico Pi de la Serra i Manu Chao; també d’actors com Pepe Rubianes i 

integrants de la Fura dels Baus; Lluís Llach també visità el cinema i estava a la 

celebració. Cap a les 20h, en plena festa, la policia d’antidisturbis tallaren Via 

Laietana amb la voluntat de desallotjar la zona. Cal remarcar que en cap moment el 

tràfic es va veure afectat per la festa, ja que els grups musicals utilitzaren la terrassa 

de l’edifici com a escenari. Tot i així, els antidisturbis decidiren iniciar una petita 

càrrega contra els assistents, unes 300 persones. L’incident no durà més de deu 

minuts, però la festa que havia d’acabar a mitjanit quedà interrompuda30.  

“La reivindicación de los okupas de que el cine Princesa recupere un uso 

regular y sea un espacio recreativo abierto a la ciudad, cuenta con el apoyo de 

la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), el sindicato 

CCOO (cuya sede está a pocos metros del cine), IC-EV y ERC. La treintena de 

inquilinos habituales del cine recibió también ayer el apoyo del escritor 

Manuel Vázquez Montalbán”31. 

El 28 d’octubre del mateix any es dugué a terme el desallotjament. Cap a les 6h del 

matí desenes de furgons policials, uns 200 agents32, varen acordonar tots els carrers 

pròxims al Cinema Princesa, arribant a tallar el tràfic entre plaça Urquinaona i 

Correus33. Paral·lelament, un helicòpter sobrevolava la zona a vol baix il·luminant 

                                                            
29 LA REDACCIÓ. (21 d’octubre de 1996). La fiesta de apoyo a los okupas del cine Princesa de Barcelona 
acaba con batalla con la policía. La Vanguardia: Hemeroteca, Sociedad. E-arxiu: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/21/pagina-23/33925635/pdf.html  
30 Op. Cit. 
31 Op. Cit. 
32 LA REDACCIÓ. (29 d’octubre de 1996). Batalla campal en pleno centro de Barcelona: catorce heridos 
y 48 detenidos en un desalojo de «okupas». ABC: Hemeroteca, Sucesos. E-arxiu: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1996/10/29/072.html  
33 En conseqüència, es crear un gran col·lapse circulatori.  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/21/pagina-23/33925635/pdf.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1996/10/29/072.html
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amb un potent focus de llum assenyalant l’objectiu a batre: la terrassa del CSOA. Un 

oficial de la UIP34, les unitats antidisturbis, cridà tres vegades per megafonia que 

desallotjarien l’edifici. En el seu interior, hi havia 40 persones disposades a resistir 

i defensar aquell centre que s’havia convertit en un icona de la ciutat. El diari La 

Vanguardia afirmà que davant l’avís de la policia, els okupes, que havien blindat 

tots els accessos per entrar al cinema, varen reaccionar violentament. Des de la 

terrassa de l’immoble varen tirar artefactes pirotècnics, com coets, bengales i 

objectes contundents o incendiats. Al mateix temps diverses barricades35 al voltant 

del  cinema començaren a cremar. Des de la terrassa també varen ruixar el carrer 

amb una mànega amb gasoil36. Conseqüentment, Via Laietana es quedà sense 

subministrament elèctric a causa dels aldarulls37. 

Quan varen rebre l’ordre, els agents començaren a disparar pilotes de goma en 

direcció a la terrassa3839. Per entrar a l’edifici, la UIP feu servir una escala per arribar 

a la zona superior on estaven els okupes40. També varen obrir una porta del carrer 

lateral, prèviament bloquejada per les persones de l’interior del cinema, i així 

successivament. Amb aquestes obertures els policies entraren dins de l’immoble, 

podent accedir a diverses zones del cinema. A l’interior de cada entrada hi havia 

grups de persones que intentaven que la policia no avancés més. Quan aconseguiren 

accedir a l’interior, es trobaren amb una sorpresa: sabien que tant les portes com les 

finestres estaven estanyades amb plaques de ferro grans, però el que no 

s’imaginaven era que els compartiments de dins també estiguessin segellats41 amb 

una gran quantitat de material inflamable42. Mentre a l’interior del cinema la policia 

anava enderrocant parets, es produïren persecucions poc habituals i a la terrassa 

                                                            
34 Unidades de Intervención Policial. 
35 Foren fabricades amb contenidors, butaques i altres mobles. 
36 LA REDACCIÓ. (29 d’octubre de 1996). La policía “desokupa” el Princesa. La Vanguardia: 
Hemeroteca, Sucesos. E-arxiu: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-
23/33923365/pdf.html  
37 Vegeu el vídeo a l’Annex 5. 
38 Disparaven des del carrer i des d’algun edifici del voltant. LA REDACCIÓ. (29 d’octubre de 1996). 
Batalla campal en pleno centro de Barcelona: catorce heridos y 48 detenidos en un desalojo de 
«okupas». ABC: Hemeroteca, Sucesos. E-arxiu: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1996/10/29/072.html  
39 Vegeu Annex 6. 
40 Vegeu Annex 7. 
41 PASCUAL, Francesc. (29 d’octubre de 1996). Asalto al castillo de los “okupas”. El País: Últimas. E-
arxiu: https://elpais.com/diario/1996/10/29/ultima/846543604_850215.html  
42 Un dels sostres es desplomà i diversos okupes i policies varen caure al pis de sota. Per sort ningú 
prengué mal. LA REDACCIÓ. (29 d’octubre de 1996). La policía “desokupa” el Princesa. La 
Vanguardia: Hemeroteca, Sucesos. E-arxiu: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-23/33923365/pdf.html  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-23/33923365/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-23/33923365/pdf.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1996/10/29/072.html
https://elpais.com/diario/1996/10/29/ultima/846543604_850215.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-23/33923365/pdf.html
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feren un foguera per evitar que entressin més agents. Quan els bombers43 apagaren 

el foc, l’assalt policial continuà. 

A les 8h del matí la situació estava mitjanament controlada. Tot i així, nombroses 

persones s’aproximaren a les tanques que delimitaven la zona. Veïns i joves 

increparen a la UIP per la seva desmesurada actuació contra els okupes. Com a 

conseqüència, la policia proferí una petita càrrega contra ells. 

El desallotjament acabà amb 48 persones detingudes, les 40 que resistiren dins del 

cinema foren acusades de desordres públics i d’usurpació de l’immoble, a fora varen 

capturar a 8 persones que foren inculpades per atemptat i desordre44. Convé 

ressaltar que  la premsa convencional no es posà d’acord amb el nombre de ferits 

que provocaren els aldarulls: segons l’ABC n’hi hagueren 14, sis eren okupes, set 

policies i un vianant45; segons El País 10, dos okupes i vuit policies46 

28 d’octubre. 20h a Portal de l’Àngel. Un petard anuncià que la manifestació en 

contra el desallotjament començava. El recorregut fou curt i la ràbia esclatà a la 

Jefatura Superior de Policia. Els manifestants llençaren pedres contra la comissaria, 

obligant als policies a refugiar-se dins de l’edifici a l’espera de reforços. Segons La 

Vanguardia, un grup de “violents” varen agafar provisions de llambordes aprofitant 

unes obres que hi havia a prop del Palau de la Música47. La protesta acabà amb una 

batalla campal entre 500 joves i el cos policial. Fou un enfrontament com feia anys 

que no es recordava, deixant el centre de Barcelona totalment col·lapsat. Els carrers 

protagonistes del conflicte foren Via Laietana, Portal de l’Àngel i el carrer Princesa. 

A les 22:30h la manifestació es desplaçà cap a la plaça Sant Jaume. Es cremaren 

                                                            
43 Convindria ressaltar que durant el desallotjament els bombers i la policia tingueren un fort 
enfrontament. Els primers rebutjaren ajudar a la policia; es negaren a deixar material, mànegues i 
escales, per facilitar la feina al cos policial; ells només estaven allà per “actuar en tareas de 
salvamento, y no de seguridad ciudana”. LA REDACCIÓ. (5 de novembre de 1996). Los bomberos 
rehusaron ayudar a la Polícial en el desalojo del cine. La Vanguardia: Hemeroteca, Ciudades. E-
arxiu: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/11/05/pagina-
30/33945312/pdf.html?search=Cine%20Princesa,%201996  
44 LA REDACCIÓ. (29 d’octubre de 1996). La policía “desokupa” el Princesa. La Vanguardia: 
Hemeroteca, Sucesos. E-arxiu: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-
23/33923365/pdf.html  
45 LA REDACCIÓ. (29 d’octubre de 1996). Batalla campal en pleno centro de Barcelona: catorce heridos 
y 48 detenidos en un desalojo de «okupas». ABC: Hemeroteca, Sucesos. E-arxiu: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1996/10/29/072.html  
46 PASCUAL, Francesc. (29 d’octubre de 1996). Asalto al castillo de los “okupas”. El País: Últimas. E-
arxiu: https://elpais.com/diario/1996/10/29/ultima/846543604_850215.html  
47 LA REDACCIÓ. (29 d’octubre de 1996). La violenta manifestación de la noche supera la batalla 
campal de la mañana. La Vanguardia: Hemeroteca, Sucecos. E-arxiu: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-24/33923366/pdf.html  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/11/05/pagina-30/33945312/pdf.html?search=Cine%20Princesa,%201996
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/11/05/pagina-30/33945312/pdf.html?search=Cine%20Princesa,%201996
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-23/33923365/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-23/33923365/pdf.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1996/10/29/072.html
https://elpais.com/diario/1996/10/29/ultima/846543604_850215.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/10/29/pagina-24/33923366/pdf.html
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contenidors, uns catorze vehicles policials, quatres cotxes, dues motos particulars i 

sis oficines bancàries, més altre mobiliari urbà48.  

El 8 de novembre hi hagué una altra manifestació a Barcelona en protesta pel 

desallotjament del Cinema Princesa. Començà a les 20:45h i al llarg del recorregut 

es varen tirar petards i es cridaren lemes contra l’especulació i en contra al govern 

català49. El seu punt àlgid fou quan els manifestants varen aconseguir trencar el 

tapiat de les portes de l’antic CSOA. Mentre uns colpejaven les portes, els altres 

escalaren l’edifici fins arribar a la terrassa. Un cop dins començaren a treure les 

seves pertinences. Més tard, foren a plaça Sant Jaume i al Palau de la Generalitat li 

caigué una pluja de pedres i petards, entre altres coses. La manifestació acabà sense 

càrregues policials i 15 persones passaren la nit dins del cinema i a l’endemà 

marxaren pel seu propi peu. 

L’any 2000, unes 200 persones afins al moviment okupa es manifestaren pels 

carrers de la ciutat demanant que s’absolguessin les 40 persones detingudes que 

estaven dins del cinema el dia del desallotjament. Finalment l’Audiència de 

Barcelona els absolgué el dia 11 de gener de 2003, perquè l’ordre de desallotjament 

la dictà un jutjat penal quan s’hauria d’haver fet per un procés civil50. El 

reconeixement explícit de l’ordre antijurídica, per tant d’aquell acte il·legal per part 

de la policia i del govern, tardà 6 anys, 2 mesos i 18 dies. 

                                                            
48 PEIRÓN, Francesc. (11 de gener de 1997). Dura condena para seis de los jóvenes de la manifestación 
okupa en Via Laietana. La Vanguardia: Hemeroteca, Ciudades. E-arxiu: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/11/09/pagina-
26/34616313/pdf.html?search=manifestaci%C3%B3n%20cine%20princesa 
49 Tant Pascual Maragall, alcalde de Barcelona, com Jordi Pujol, president de la Generalitat de 
Catalunya, defensaren l’actuació de la policia el dia del desallotjament. Malgrat que l’Ajuntament 
tardà en posicionar-se, finalment publicà un comunicat on deia “El Ayuntamiento de Barcelona 
reitera su respeto a la orden judicial de desalojo, en virtud de la cual se produjo la acción de la policía 
y subraya su firme voluntad de seguir fomentando todas aquellas acciones encaminadas a promover 
y mejorar la convivencia, la tolerancia y el civismo”. MARCHENA Domingo & PEIRÓN Francesc. (30 
d’octubre de 1996). La Policía plantea que la Guardia Urbana actúe en futuras operaciones contra 
okupas. La Vanguardia: Hemeroteca, Sucesos. E-arxiu: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/12/04/pagina-
23/33925753/pdf.html?search=manifestaci%C3%B3n%20cine%20princesa 
Pujol feu unes declaracions dient que aquells que recolzaven als okupes eren uns falsos progressistes 
i uns estrategues de cafè. MARCHENA, Domingo. (9 de novembre de 1996). Los okupas abren de nuevo 
el cine Princesa y apedrean la Generalitat. La Vanguardia: Hemeroteca, Ciudades. E-arxiu: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/11/09/pagina-
38/33930644/pdf.html?search=manifestaci%C3%B3n%20cine%20princesa  
50 NOGUER, Miquel. (28 de gener de 2003). Absueltos los 40 “okupas” del cine Princesa porque el 
desalojo lo dictó un juez de lo penal y no de lo civil. El País: Cataluña. E-arxiu: 
https://elpais.com/diario/2003/01/28/catalunya/1043719651_850215.html  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/11/09/pagina-26/34616313/pdf.html?search=manifestaci%C3%B3n%20cine%20princesa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/11/09/pagina-26/34616313/pdf.html?search=manifestaci%C3%B3n%20cine%20princesa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/12/04/pagina-23/33925753/pdf.html?search=manifestaci%C3%B3n%20cine%20princesa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/12/04/pagina-23/33925753/pdf.html?search=manifestaci%C3%B3n%20cine%20princesa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/11/09/pagina-38/33930644/pdf.html?search=manifestaci%C3%B3n%20cine%20princesa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/11/09/pagina-38/33930644/pdf.html?search=manifestaci%C3%B3n%20cine%20princesa
https://elpais.com/diario/2003/01/28/catalunya/1043719651_850215.html
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En definitiva, el Cinema Princesa marcà un abans i un després al voltant del 

moviment okupa i la reacció del sistema hegemònic davant d’aquest. Fou una 

okupació al centre de Barcelona que durà set mesos, però arrel del desallotjament 

hi hagueren successives manifestacions a la ciutat comtal amb una participació 

d’entre 1500 i 3000 persones, provocant protestes solidàries a altres ciutats, com 

Madrid amb una participació de 2000 persones. Es produïren grans enfrontaments 

amb la policia, incrementant el nombre de ferits i de detinguts. Conseqüentment, 

tots els mitjans de comunicació se’n feren ressò, alguns criminalitzant més el 

moviment que d’altres, i a la vegada augmentaren els mitjans alternatius, més la 

retroalimentació entre diferents okupes arreu de l’Estat. 

2.1.2. #EFECTECANVIES 

Un altre cas paradigmàtic de la tercera etapa del moviment okupa a Espanya és el 

del centre social autogestionat (CSA) de Can Vies. El 10 de maig de l’any 1997, un 

grup de persones i de diversos col·lectius finalitzaren una cercavila pel barri de Sants 

de Barcelona amb l’okupació d’un edifici amb l’objectiu d’oferir un espai alliberat a 

la zona. Fou així com nasqué Can Vies, un Centre Social Autogestionat (CSA) per i 

de la gent del barri de Sants. 

Situat el número 40-42 del carrer Jocs Florals, porta més de 20 anys construint un 

projecte col·lectiu sense subvencions, demostrant que es possible l’autoorganització 

i la creació d’alternatives reals fora de la tutela institucional. Can Vies s’ha convertit 

en una escola de participació política assembleària, social i cultural  per a moltes 

persones i entitats. El seu òrgan de màxima sobirania és el sistema assembleari, 

treballant des del consens horitzontal, sense representants, i funcionant des de la 

responsabilitat col·lectiva, l’autogestió i el cooperativisme. Porten des de 1997 

teixint una xarxa veïnal des del suport mutu i la solidaritat. També participen a 

l’Assemblea del Barri de Sants (ABS), que coordina i convergeix amb els moviments 

polítics i socials del  barri i, a més a més, col·labora en diverses campanyes: 

antiespeculatives, a favor de les persones migrades, antirrepressives o contra la 

gentrificació del territori51. 

La propietària legal de l’espai de Can Vies és Transports Metropolitans de Barcelona 

(TMB)52. Poc després de l’okupació, s’inicià un procés judicial contra el CSA, però 

                                                            
51 CAN VIES. El CSA. E-arxiu: https://canvies.barrisants.org/can-vies/  
52 Pertany a TMB des de l’any 1925. 

https://canvies.barrisants.org/can-vies/
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aquest fou arxivat l’any 1998 a causa de la pressió social de les veïnes de Sants. Amb 

l’arribada de l’AVE a la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona aprofità per aprovar un 

nou pla urbanístic que afectava a la zona; la intenció era reconvertir-la en pisos 

privats fora de l’abast de la gent del barri53. Entre 2006 i 2008, Can Vies s’enfrontà 

a una demanda de desnonament interposada per TMB, que els dugué a judici 

després de diversos ajornaments. La sentència fou favorable pel col·lectiu okupa, ja 

que la petició presentava un “defecte de forma”54. Tres anys més tard, el 2011, els 

arribà una nova demanda judicial de TMB que posà en perill el projecte del CSA de 

Sants. Davant d’aquesta nova amenaça, Can Vies feu una crida de solidaritat per 

defensar el que l’espai oferia -l’autogestió, organitzar-se amb llibertat amb valors 

com el respecte, el compromís i el suport mutu- en contra del que el govern local de 

CIU volia acabar -la cultura popular, el contrapoder, amb un espai referent de les 

lluites antifeixistes i feministes i l’autoorganització d’un barri en lluita-55. 

La campanya de resistència i de defensa de Can Vies s’allargà fins el 26 de maig de 

l’any 2014, quan es “dugué a terme” el desallotjament de l’espai okupat, després de 

17 anys d’història56. 

El desallotjament de l’immoble començà a les 13h amb un ampli dispositiu policial 

d’unitats d’antidisturbis. També decidiren tallar diversos carrers pròxims a l’edifici 

i tancaren l’estació de metro Mercat Nou de la L1. La intervenció dels mossos 

finalitzà a les 19h, quan acabaren d’extreure a 12 activistes que s’encadenaren i 

                                                            
53 CAN VIES. (11 de febrer de 2011). L’okupació  de  Can Vies. E-
arxiu:https://canvies.barrisants.org/2011/02/14/lokupacio-de-can-vies/  
54 Op. Cit. 
55 CAN VIES. (30 d’abril de 2014). Propera parada: “Can Vies es Queda”. E-arxiu: 
https://canvies.barrisants.org/2014/04/30/propera-parada-canvies-es-queda/  
56 El diari El País remarcà que l’ordre de desallotjament s’efectuà després que fracassessin les 
negociacions amb l’Ajuntament de Barcelona, governat per CIU i amb Xavier Trias com alcalde. Els 
proposaren que es traslladessin a un altre espai de manera temporal, però des del col·lectiu de Can 
Vies aquest plantejament era completament inviable, ja que ells advoquen per l’autogestió i no 
confien, ni creuen, en espais tutelats per les administracions, on ells no són qui poden prendre les 
decisions. AJANOVIC, Allosa & CARRANCO, Rebeca. (26 de maig de 2014). Altercados en Sants tras el 
desalojo del centro “okupado” de Can Vies. El País: Cataluña. E-arxiu: 
https://elpais.com/ccaa/2014/05/26/catalunya/1401105047_111507.html  

https://canvies.barrisants.org/2011/02/14/lokupacio-de-can-vies/
https://canvies.barrisants.org/2014/04/30/propera-parada-canvies-es-queda/
https://elpais.com/ccaa/2014/05/26/catalunya/1401105047_111507.html
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s’atrinxeraren darrere un mur de formigó amb bombones de butà57. Immediatament 

després, s’inicià l’enderrocament de l’espai per evitar que es reokupés per la nit58. 

Durant l’actuació policial, més d’un centenar de persones es concentraren davant 

del cordó policial que hi havia a les portes de l’edifici en contra del desallotjament. 

S’escoltaren crits com Qui sembra la misèria, recull la ràbia59 o Si ens toquen a 

una, ens toquen a totes60. Alguns simpatitzants del CSA tallaren la carretera de 

Sants i altres punts pròxims de l’immoble. També hi hagué moments de tensió amb 

el cordó policial que comportaren crits i, en conseqüència, hi hagueren petites 

càrregues cap a mitja tarda per permetre que sortís el camió-grua que empraren 

durant la intervenció61.  

El mateix dia es convocà una manifestació, a les 20h a l’estació de Sants, en 

solidaritat amb Can Vies sota el lema Barri en peu d guerra. Només la primera nit 

de resistència es cremà l’excavadora emprada per enderrocar l’edifici, es cremaren 

contenidors, s’aixecaren barricades arreu del barri, es cremà una unitat mòbil de 

TV3 i es destrossà mobiliari urbà en general. La forta resposta policial despertà el 

suport d’altres barriades de Barcelona. Els aldarulls també passaren de Barcelona a 

altres localitats de Catalunya, i diverses seus de CIU foren atacades per tot el 

territori. La solidaritat i l’#EfecteCanVies es varen estendre per tot l’Estat espanyol, 

el 28 de maig s’organitzaren concentracions de protesta a diverses ciutats 

espanyoles. 

                                                            
57 Les 12 persones activistes foren identificades. LA REDACCIÓ (27 de maig de 2014). Finaliza el 
desalojo de Can Vies tras evacuar a 12 “okupas” que se habían atrincherado. La Vanguardia: Sucesos. 
E-arxiu: http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140526/54408366067/mossos-desalojan-11-
personas-de-can-vies-pero-queda-un-activista-atrincherado.html  
58 Segons declaracions que feu TMB a La Vanguardia, el motiu del desallotjament no vingué 
impulsat per a un lucre immobiliàri del solar, atès que la gran majoria de la superfície no era 
edificable. També declararen que el deixarien a disposició de la ciutat per completar l’urbanització 
de la zona. LA REDACCIÓ. (26 de maig de 2014). Comienza el derribo de Can Vies, donde TMB dice 
que no obtendrá ningún provecho. La Vanguardia: Vida.E-arxiu: 
http://www.lavanguardia.com/vida/20140526/54408374579/comienza-derribo-de-can-vies-
donde-tmb-dice-que-no-obtendra-ningun-provecho.html 
59 LA REDACCIÓ. (27 de maig de 2014). Finaliza el desalojo de Can Vies tras evacuar a 12 “okupas” que 
se habían atrincherado. La Vanguardia: Sucesos. E-arxiu: 
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140526/54408366067/mossos-desalojan-11-personas-
de-can-vies-pero-queda-un-activista-atrincherado.html  
60 Op. Cit. 
61 AJANOVIC, Allosa & CARRANCO, Rebeca. (26 de maig de 2014). Altercados en Sants tras el desalojo 
del centro “okupado” de Can Vies. El País: Cataluña. E-arxiu: 
https://elpais.com/ccaa/2014/05/26/catalunya/1401105047_111507.html  

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140526/54408366067/mossos-desalojan-11-personas-de-can-vies-pero-queda-un-activista-atrincherado.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140526/54408366067/mossos-desalojan-11-personas-de-can-vies-pero-queda-un-activista-atrincherado.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140526/54408374579/comienza-derribo-de-can-vies-donde-tmb-dice-que-no-obtendra-ningun-provecho.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140526/54408374579/comienza-derribo-de-can-vies-donde-tmb-dice-que-no-obtendra-ningun-provecho.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140526/54408366067/mossos-desalojan-11-personas-de-can-vies-pero-queda-un-activista-atrincherado.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140526/54408366067/mossos-desalojan-11-personas-de-can-vies-pero-queda-un-activista-atrincherado.html
https://elpais.com/ccaa/2014/05/26/catalunya/1401105047_111507.html
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El diari El País comentà que l’error principal de l’Ajuntament de Barcelona fou 

pensar que Can Vies només eren quatre parets. Són moltes les generacions que 

passaren per l’espai okupat al llarg d’aquests 17 anys, deixant una forta empremta62. 

És un espai molt arrelat al barri. El col·lectiu comptà amb el suport de diverses 

veïnes de Sants que feren repicar les cassoles en contra el desallotjament.  

La defensa de Can Vies era cada vegada més gran que la del dia anterior. Només amb 

els tres primers dies de resistència, hi hagueren 28 detinguts i una factura de 

155.000€ en mobiliari urbà63. Els disturbis començaren a produir-se a diferents 

zones de Barcelona i se sentien càntics com Sants serà el nou Gamonal64. En total 

es varen detenir a 61 persones i, segons el propi col·lectiu del CSA, hi hagué més de 

100 ferits i s’havien obert uns 40 processos judicials65.  

Després de dies de disturbis66, l’Ajuntament de Barcelona ordenà la detenció de 

l’enderrocament de l’immoble. Ho feren amb la voluntat de reobrir les negociacions 

amb el col·lectiu. No obstant, aquest rebutjà l’oferta, ja que no tenien res a pactar i 

es sentien enganyats. Pel dia següent, convocaren a les 10h del matí a Can Batlló67, 

que la gent que volgués vingués amb material de construcció per començar a 

restaurar l’immoble. Es varen presentar unes 500 persones, i equipades amb cascs 

grocs començaren a recollir les ruïnes de l’edifici i amb pic i pala iniciaren la seva 

reconstrucció68. A més a més, el CSA impulsà un procés participatiu per projectar el 

nou Can Vies amb l’objectiu de cobrir les necessitats de les persones i dels col·lectius 

                                                            
62 MUMBRÚ ESCOFET, Jordi. (29 de maig de 2014). “El error fue pensar que Can Vies eran solo quatro 
paredes”. El País: Cataluña. E-arxiu: 
https://elpais.com/ccaa/2014/05/28/catalunya/1401307944_636338.html  
63 MUMBRÚ ESCOFET, Jordi. (30 de maig de 2014). El Ayuntamiento de Barcelona intenta evitar un 
nuevo “Gamonal”. El País. E-arxiu: 
https://politica.elpais.com/politica/2014/05/29/actualidad/1401396085_282945.html  
64 Fa referència al barri de Burgos. Les concentracions i la resistència veïnal varen impedir la 
construcció d’un aparcament subterrani recolzat per l’Ajuntament de Burgos. MUMBRÚ ESCOFET, 
Jordi. (28 de maig de 2014). Nuevos actos de violencia en Sants en protesta por el desalojo de Can 
Vies. El País: Cataluña. E-arxiu: 
https://elpais.com/ccaa/2014/05/28/catalunya/1401228433_956080.html  
65 LA REDACCIÓ. (31 de maig de 2014). Sants vive su primera noche tranquila desde el desalojo de Can 
Vies. La Vanguardia: Vida. E-arxiu: 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140530/54408531243/el-barrio-de-sants-vive-
primera-noche-sin-incidentes-desde-desalojo-can-vies.html  
66 Vegeu Annex 8. 
67 És un altre CSOA situat a cinc minuts de Can Vies. 
68 Vegeu Annex 9. 

https://elpais.com/ccaa/2014/05/28/catalunya/1401307944_636338.html
https://politica.elpais.com/politica/2014/05/29/actualidad/1401396085_282945.html
https://elpais.com/ccaa/2014/05/28/catalunya/1401228433_956080.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140530/54408531243/el-barrio-de-sants-vive-primera-noche-sin-incidentes-desde-desalojo-can-vies.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140530/54408531243/el-barrio-de-sants-vive-primera-noche-sin-incidentes-desde-desalojo-can-vies.html
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dels barris6970. També iniciaren un micromecenatge, a través de Verkami, que per 

mitjà de donacions aconseguiren els 70.000€ que necessitaven per reconstruir-ho i 

cobrir les defenses de les persones represaliades durant l’efecte Can Vies71. 

Finalment, l’Ajuntament de Barcelona, dirigit per Ada Colau, descartà enderrocar 

Can Vies i modificaren el pla urbanístic original per mantenir l’espai. A dia d’avui, 

Can Vies segueix sent un projecte viu i un exemple de resistència contra la violència 

estatal i policial. 

Tant el cas del Cinema Princesa com el de Can Vies es poden vincular amb el cas que 

es vol analitzar en aquest treball: el del Banc Expropiat de Gràcia. D’una banda, pel 

tipus de projecte, ja que en tots els casos es troben molt punts en comú. A més a més, 

tots tres projectes estaven molt arrelats als seus barris respectius. Finalment, en el 

cas concret de Can Vies la relació que té amb el del Banc Expropiat és que a l’hora 

de donar resposta a aquest segon, l’Ajuntament de Barcelona va intentar evitar, 

sense èxit, repetir els aldarulls ocasionats en el desallotjament del primer.   

                                                            
69 Vegeu roda de premsa a l’Annex 10. CAN VIES. (19 de novembre de 2014). Recuperar Can Vies 
significar defensar un bé comú. E-arxiu: https://canvies.barrisants.org/2014/11/19/recuperar-can-
vies-significa-defensar-un-be-comu-urba/  
70 Caldria destacar, que Trias finançà a tècnics perquè garantissin que l’estructura de l’immoble no 
havia quedat malmès. MUMBRÚ ESCOFET, Jordi. (24 de juliol de 2014). Can Vies logra en Internet 
70.000 euros para volver a levantar el centro social. El País: Cataluña. E-arxiu: 
https://elpais.com/ccaa/2014/07/23/catalunya/1406145463_904542.html  
71 CAN VIES. (23 de juliol de 2014). 70.000 gràcies! E-arxiu: 
https://canvies.barrisants.org/2014/07/23/70-000-gracies/  

https://canvies.barrisants.org/2014/11/19/recuperar-can-vies-significa-defensar-un-be-comu-urba/
https://canvies.barrisants.org/2014/11/19/recuperar-can-vies-significa-defensar-un-be-comu-urba/
https://elpais.com/ccaa/2014/07/23/catalunya/1406145463_904542.html
https://canvies.barrisants.org/2014/07/23/70-000-gracies/
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3. EL PROJECTE DEL BANC EXPROPIAT 

En el cas del Banc Expropiat, no deixa de ser un símbol d'allò que es 

reclama amb Quan els barris eren nostres, un espai arrencat de les urpes 

del sistema financer i retornat a un barri assetjat pel concepte de la ciutat 

com a “millor botiga del món72. 

Banc Expropiat: fer política a partir de les pràctiques i no d’identitats 

ideològiques.73 

En el següent apartat es desenvoluparà com sorgí el Banc Expropiat, què era i quin 

era el projecte que volien desenvolupar. Cal tenir en compte que es tracta d’un 

propòsit que segueix viu en un altre espai, malgrat el desallotjament que varen patir 

el 23 de maig de 2016 al seu primer local. 

Fins l’any 2010, aproximadament, al local dels baixos del número 181 de la 

Travessera de Gràcia hi havia una oficina de Caixa Tarragona74. Com totes les 

entitats bancàries el seu objectiu no era altre que els diners, sense importar els 

problemes o les necessitats dels seus usuaris. En paraules del col·lectiu del Banc 

Expropiat, l’entitat estava disposada a aprofitar-se de la ignorància dels seus clients 

mitjançant clàusules abusives i incomprensibles per tal de treure tants diners com 

fora possible, lucrant-se dels seus usuaris75.  

El 22 d’octubre de 2011 es dugué a terme una manifestació com a resposta de 

l’amenaça de desallotjament de quatre cases del barri de la Salut, del districte de 

Gràcia. Al final d’aquella mobilització, un grup de persones varen ocupar aquesta 

sucursal bancària, al centre de la Vila de Gràcia, com protesta de l’especulació 

immobiliària, dels desnonaments i dels desallotjaments. Dies més tard, un conjunt 

de persones decidiren iniciar un projecte en aquell espai, capgirant el seu significat 

fins aquell moment i convertint-lo en un centre social per i de les persones. Aquest 

fet donà origen al col·lectiu del Banc Expropiat de Gràcia, un espai alliberat de 

                                                            
72 SAMBLAS, Ramon. (6 de maig de 2014). “Quan els barris eren nostres”: mirant enrere per poder 
avançar. Directa. E-arxiu: https://directa.cat/%E2%80%9Cquan-barris-eren-
nostres%E2%80%9D-mirant-enrere-poder-avan%C3%A7ar  
73 SQUAT!NET. (22 d’octubre de 2015). Barcelona: El Banc Expropiat fa 4 anys! E-arxiu: 
https://ca.squat.net/2015/10/22/barcelona-el-banc-expropiat-fa-4-anys/  
74 Arran la crisis econòmica, l’any 2009 el consell d’administració de la Caixa d’Estalvis de Tarragona 
aprovà la fusió amb Caixa Catalunya i Caixa Manresa. El dia 1 de juliol de 2010 es va fer efectiva 
l’annexió d’aquestes tres entitats bancàries sota el nom de Catalunya Caixa. Actualment ha estat 
absorbida pel BBVA. 
75 BANC EXPROPIAT. (6 de juny de 2013). El Banc Expropiat és de qui l’utilitza. E-arxiu: 
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/06/06/el-banc-expropiat-es-de-qui-lutilitza/  

https://directa.cat/%E2%80%9Cquan-barris-eren-nostres%E2%80%9D-mirant-enrere-poder-avan%C3%A7ar
https://directa.cat/%E2%80%9Cquan-barris-eren-nostres%E2%80%9D-mirant-enrere-poder-avan%C3%A7ar
https://ca.squat.net/2015/10/22/barcelona-el-banc-expropiat-fa-4-anys/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/06/06/el-banc-expropiat-es-de-qui-lutilitza/
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creació de projectes per teixir llaços entre persones del barri. A més de crear teixit 

veïnal, aquesta activitat buscava qüestionar el sistema de poder hegemònic i apostar 

per la lluita des de l’autonomia, l’autogestió, el suport mutu, l’horitzontalitat i la 

solidaritat. 

El Banc Expropiat es va concebre com un centre on s’hi duien a terme tallers 

diversos, com per exemple, d’idiomes, de costura, de ioga, de teatre, o cinefòrum. La 

intenció era compartir coneixements, formar-se i créixer junts sense haver de passar 

pels diners i les subvencions, sense la necessitat de les mediacions institucionals i 

lluny de seguir l’estela de cap partit polític. Una de les iniciatives més exitoses del 

Banc Expropiat fou la botiga de roba i llibres gratuïta i la seva biblioteca social, 

donant lloc a models igualitaris que permetin trencar amb les injustícies d’un 

sistema desigual i pervers on els diners són la mesura de tot76. Era un espai on 

incentiva la iniciativa personal i l’autonomia de les persones des de la col·lectivitat. 

De manera paral·lela, al Banc Expropiat servia d’espai de reunió per a molts 

col·lectius que aposten per l’autoorganització, la creació d’alternatives i resoldre els 

seus problemes des d’elles mateixes. Entre aquests hi ha l’Assemblea Groga, un grup 

assembleari que, segons les seves paraules, consideren l’educació i el treball de base 

un dels pilars fonamentals per poder afrontar la crisi econòmica, atès que creuen en 

un ensenyament públic de qualitat que pugui garantir la cohesió social i la igualtat 

d’oportunitats77; les Feministes Indignades, una assemblea que sorgí del 15M que 

reivindica l’autodeterminació dels cossos i un procés constituent que trenqui amb el 

règim de 1978; la Xarxa d’Aliments, una xarxa de persones amb la voluntat de 

solucionar la pobresa alimentària sense la mediació d’institucions religioses i 

estatals; o el grup de treball d’Habitatge i Espai Públic, col·lectiu que permet trobar-

se en un espai totes aquelles persones amb problemes d’habitatge per trobar una 

solució per mitjà de l’ocupació i la dació de pagament78. 

Actualment, i des del seu naixement, el Banc Expropiat va convertir una propietat 

privada pensada pel lucre individual, en un bé comú que pertany a totes aquelles 

                                                            
76 Op. Cit. 
77 ASSEMBLEA GROGA. Qui som. E-arxiu: https://assembleagroga.wordpress.com/about/  
78 La descentralització del 15M va originar al barri de Gràcia una potent Assemblea de la Vila de 
Gràcia, que amb el temps varen decidir traslladar-se al Banc Expropiat. “Aquesta vinculació li va 
donar a l’AVdG un espai segur on poder guardar el seu material, fer les reunions i tindre una 
visibilitat constant. Alhora el contingut polític del Banc Expropiat es va veure reforçat al entrar tanta 
gent a la vegada al projecte.” SQUAT!NET. (22 d’octubre de 2015). Barcelona: El Banc Expropiat fa 4 
anys! E-arxiu: https://ca.squat.net/2015/10/22/barcelona-el-banc-expropiat-fa-4-anys/ 

https://assembleagroga.wordpress.com/about/
https://ca.squat.net/2015/10/22/barcelona-el-banc-expropiat-fa-4-anys/


26 
 

persones que en fan ús. Pertany a Gràcia. Es podria dir que la clau d’aquest col·lectiu 

és que ha esdevingut un punt neuràlgic de trobada per a molta gent diversa. S’ha 

convertit en un espai que ha beneficiat i ha arribat a un tipus de persones que 

habitualment no assisteixen a les iniciatives alternatives. El Banc Expropiat ha 

esdevingut un espai anticapitalista alliberat de la lògica dels diners que té com a 

objectiu la cobertura de les necessitats de les persones mitjançant solucions 

col·lectives. I malgrat el procés de desallotjament, la idea de l’espai és manté viva en 

un altre local okupat al carrer Quevedo, seguint dins de la vila de Gràcia. 

Un cop analitzat el projecte, és interessant posar-lo en relació amb l’anàlisi que 

realitza Tim Cresswell dels espais públics i privats. L’autor esmenta que, sovint, els 

primers esdevenen el lloc d’afirmació de poder i d’ideologia per part de l’Estat79. 

Certament, tant l’espai públic com el temps són armes ideològiques molt potents: 

Cresswell explica que estan carregats de significats que tendeixen a crear i reforçar 

les relacions de dominació i subordinació80. El fet d’aplicar contingut a l’espai, a la 

creació del lloc és, segons Cresswell, un procés polític, donat que tendeix a introduir 

una idea particular d’ordre vers la vida de les persones que l’habiten. És més, 

habitualment, els espais públics -carrers, places, etc.- es construeixen amb la 

finalitat de transmetre aquest ordre legítim als ciutadans. Arran d’aquests codis, 

s’instaura la divisió de públic i privat. A més a més, en un principi, els espais públics 

han de de ser exempts de política. 

D’altra banda, l’autor puntualitza que l’espai públic està vinculat a la masculinitat; 

és a dir, les zones públiques manifesten les idees masculines d’ordre i autoritat. 

D’aquesta manera, les dones que ocupen l’espai públic estan «fora de lloc»81, atès 

que la dona virtuosa sap el lloc que ocupa. Cresswell afirma que es varen establir els 

límits entre allò públic i allò privat, entre allò polític i allò social, entre allò productiu 

i allò reproductiu. D’aquesta manera, es justifica que la dona quedi relegada de la 

seva presència en espais públics i confinant-se en els privats82. En aquest cas, la 

transgressió de la dona a l’espai públic és, immediatament, una vulneració cap als 

                                                            
79 També al·ludeix als governs locals. 
80 CRESSWELL, Tim. (2005). Chapter 35: Place, Order and Categorization. HODDER, ARNOLD (ed.). 
Introducing Human Geographies (3ª ed. p.152 - p.162). London: Hodder Headline Group. P. 486.  
81 Op. Cit. P. 487. 
82 Op. Cit. P. 487 
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dos conceptes d’aquest espai abans esmentats: l’associació de l’espai públic amb la 

masculinitat i l’associació d’aquest espai amb la política. 

De la mateixa manera, Marina Garcés també fa una separació entre l’espai públic i 

el privat. Tanmateix, a diferència de Cresswell, ella afirma que el primer -carrers, 

places- funciona com una zona de circulació per anar d’un lloc a un altre, mentre 

que el segon és el de dins de cada un d’aquests espais d’on s’entra i se surt. La seva 

funcionalitat canvia segons els paràmetres (laboral, social, etc.) de cada un d’ells83. 

Per tant, d’alguna manera l’autora esmenta que no hi cap tipus de vida en cap dels 

dos espais; es podria dir que qui els utilitza és una societat d’autòmats que funcionen 

de manera mecànica i en cadena. 

Totes aquestes observacions realitzades tant per Garcés com per Cresswell són 

interesants en relació al Banc Expropiat. La filòsofa apunta que quan s’okupa, des 

d’un inici s’obre i s’allibera un espai de manera col·lectiva que trenca amb aquesta 

dicotomia i altera el codi entre ambdós espais, abans esmentat. També manifesta 

que quan s’entra en un espai buit on no hi ha res previst, es descobreix un món de 

noves possibilitats i de coneixements que comencen a relacionar-se lliurement84, on 

cada membre pot tenir el seu paper sense jerarquies. En quan a Creswell, si bé és 

cert que l’autor només esmenta la irrupció de places o de carrers quan fa referència 

a l’espai públic, la creació del centre okupat a Gràcia trenca amb la dicotomia inicial 

entre allò públic i allò privat85. El que va fer el Banc Expropiat fou okupar un lloc 

privat per reconvertir-lo en un lloc públic, sense importar el gènere dels seus 

membres i polititzant-lo per complet. D’aquesta manera es converteix en un espai 

alliberat que posa en qüestió la “propietat privada i la gestió miserable i ruïnosa del 

capital, alliberant-lo per la gent del barri, per a totes aquelles persones que 

tinguessin alguna iniciativa sense passar per la mediació dels diners i del lucre 

personal”86.  

                                                            
83 GARCÉS, Marina. (2018). Ciutat Princesa. (1a ed). Barcelona: Galàxia Gutenberg. P. 25. 
84 Op. Cit. 
85 Igual que Marina Garcés. 
86 BANC EXPROPIAT. (6 de juny de 2013). El Banc Expropiat és de qui l’utilitza. E-arxiu: 
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/06/06/el-banc-expropiat-es-de-qui-lutilitza/ 

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/06/06/el-banc-expropiat-es-de-qui-lutilitza/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/06/06/el-banc-expropiat-es-de-qui-lutilitza/
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4. CRÒNICA D’UN DESALLOTJAMENT 

Volem mil Bancs Expropiats! 

El desallotjament del Banc Expropiat es dugué a terme el matí del 23 de maig de 

2016. No obstant, el procés contra l’establiment s’inicià molt abans, a finals del 

mateix mes de l’any 2013, quan varen rebre una carta dels jutjats amb una demanda 

per part de Catalunya Caixa, citant-los a un judici civil contra ells. Així va ser com 

començà un període llarg de desgast, d’estira i arronsa, tant amb les suspensions 

pocs dies abans de les citacions com amb noves cartes dels jutjats, tornant a iniciar 

des de zero el procés de desallotjament. A més a més, un altre fet que afectà en 

aquest procés va ser que a la meitat d’aquest hi hagué un canvi de propietari, de 

Catalunya Caixa passà a mans d’Antartic Vintage S.L., propietat de Manuel Bravo 

Solano. Finalment, quan es dugué a terme el desallotjament, la resposta que es va 

rebre des del barri foren 7 dies de resistència i de defensa del Banc Expropiat. 

4.1. EL BANC EXPROPIAT CONTRA CATALUNYA CAIXA 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, quan el Banc Expropiat es va okupar, el local 

pertanyia a Catalunya Caixa. Quan un any i mig després de l’okupació van rebre la 

primera citació, aquesta no els va agafar per sorpresa, ja que des del col·lectiu eren 

ben conscients que aquest moment arribaria. Els mateixos membres del col·lectiu 

del Banc Expropiat afirmen que tard o d’hora qualsevol espai okupat que proposi un 

model d’organització, de vida i de relació diferent “ha d’enfrontar-se a la justícia i a 

la defensa de la propietat privada”87.  

Des d’aquell moment, s’inicià la campanya de resistència i de solidaritat a favor del 

Banc Expropiat, amb dos objectius clars des d’un principi: defensar el projecte que 

estava creixent en aquell espai88 i que l’entitat bancària retirés la denúncia. 

Demanaren a tota aquella gent que creia en el propòsit del col·lectiu i que estava en 

contra d’un possible desallotjament que es mobilitzés per la causa. Conscients que 

potser no tothom sabria com fer-ho i que potser alguns, de manera inevitable, 

traspassarien la barrera de la legalitat. En conseqüència, feren un llistat de 

                                                            
87 BANC EXPROPIAT. (Juny del 2013). Presentació de la Campanya. E-arxiu: 
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/campanya-contra-el-desallotjament/comunicats-
2/comunicats/  
88 Tot i saber que hi havia altres locals per okupar, la seva insistència per quedar-se als baixos del 
número 181 de Travessera de Gràcia era per demostrar que les persones han d’estar per damunt de 
qualsevol benefici econòmic. 

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/campanya-contra-el-desallotjament/comunicats-2/comunicats/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/campanya-contra-el-desallotjament/comunicats-2/comunicats/
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suggeriments d’actuacions, en funció del nivell d’implicació que volgués prendre 

cada persona89. 

Pràcticament un mes més tard d’haver rebut la primera citació, el juliol de 2013 

Catalunya Caixa demanà la paralització del procés contra el Banc Expropiat. Segons 

David Bou, periodista de la Directa, això només fou possible gràcies a una potent i 

imaginativa campanya de suport amb l’espai i de pressió contra l’entitat bancària90. 

A banda, tot i saber que Catalunya Caixa seguiria intentant en un futur recuperar la 

seva propietat, l’interès del Banc Expropiat es focalitzà en mantenir viu el projecte91 

i lluitar contra un sistema que no procura per les necessitats de la major part de la 

població. 

“El que considerem més important és que aquesta idea ha anat calant en 

aquesta la nostra Vila, on moltes de les nostres veïnes, que estan sofrint dia 

a dia i de manera dramàtica els abusos dels poders econòmics i polítics, han 

trobat en aquest espai un lloc on no sentir-se soles i excloses”92. 

Gairebé sis mesos després, Catalunya Caixa inicià un segon assalt93, reprenent la 

demanda judicial contra el Banc Expropiat i el seu projecte. Tanmateix, el col·lectiu 

okupa continuava focalitzat amb el seu doble objectiu: que l’entitat bancària retirés 

la denúncia i deixar-los clar, mitjançant mostres de solidaritat i suport desbordants 

cap el projecte, que desallotjar aquest espai no els sortiria gens rendible94.  

Abans d’acabar l’any, Catalunya Caixa es feu enrere. De la mateixa manera que per 

segona s’iniciava el procés legal pel desallotjament, també, per segon cop, va tornar 

a demanar al jutge que no s’efectués el judici. El 27 de desembre, mentre el col·lectiu 

del Banc Expropiat posava en marxa una concentració-esmorzar, s’acostaren dos 

responsables de l’entitat bancària95 ensenyant-los un paper que demostrava que 

                                                            
89 Vegeu Annex 11. 
90 BOU, David. (1 de febrer de 2014). La Vila de Gràcia es rebel·la contra Catalunya Caixa. Directa. E-
arxiu: https://directa.cat/vila-de-gr%C3%A0cia-es-rebel%C2%B7la-contra-catalunya-caixa  
91 Si més no, fins a tenir novetats dels moviments de Catalunya Caixa. 
92 BANC EXPROPIAT. (1 de juliol de 2013). Catalunya Caixa ha sol·licitat la paralització del procés 
contra el Banc Expropiat. E-arxiu: 
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/07/01/catalunya-caixa-ha-sol%C2%B7licitat-la-
paralitzacio-del-proces-contra-el-banc-expropiat/  
93 BANC EXPROPIAT. (desembre de 2013). Catalunya Caixa contra el Banc Expropiat. Segon assalt!! 
E-arxiu: https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/campanya-contra-el-
desallotjament/comunicats-2/catalunya-caixa-contra-el-banc-expropiat-segon-assalt/  
94 Op. Cit. 
95 El director de l’oficina del costat del Banc Expropiat i el director de la zona. 

https://directa.cat/vila-de-gr%C3%A0cia-es-rebel%C2%B7la-contra-catalunya-caixa
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/07/01/catalunya-caixa-ha-sol%C2%B7licitat-la-paralitzacio-del-proces-contra-el-banc-expropiat/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/07/01/catalunya-caixa-ha-sol%C2%B7licitat-la-paralitzacio-del-proces-contra-el-banc-expropiat/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/campanya-contra-el-desallotjament/comunicats-2/catalunya-caixa-contra-el-banc-expropiat-segon-assalt/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/campanya-contra-el-desallotjament/comunicats-2/catalunya-caixa-contra-el-banc-expropiat-segon-assalt/


30 
 

havien demanat un ajornament del procés durant 60 dies hàbils96. El Banc 

Expropiat, conscient que això només suposava un parèntesi, s’ho va prendre com 

una petita victòria i aprofitaren aquesta mica de temps guanyat per agafar amb més 

energia la campanya97.  

Encara que l’ajornament seguia vigent, la crida de suport del Banc Expropiat fou 

escoltada. El 31 de gener de 2014 hi hagué una manifestació98 a la Vila de Gràcia 

amb el lema El Banc Expropiat no es toca99. La concentració, de més de 250 

persones, va recórrer pels carrers del barri més de dues hores amb un ambient 

combatiu i de lluita, cridant consignes contra els bancs i el sistema capitalista, i a 

favor de l’autoorganització i l’autonomia popular. A mesura que es trobaven oficines 

de Catalunya Caixa s’aturaven; els pintaven els vidres i penjaven cartells exigint que 

es retirés la denúncia. La manifestació s’aturà una mica més enllà del local del Banc 

Expropiat, al número 227 de Travessera de Gràcia on es llegí un comunicat que donà 

per finalitzada la convocatòria. 

Quan Catalunya Caixa reinicià, per tercera vegada, el procés judicial contra el Banc 

Expropiat, aquest va llançar un comunicat combatiu i sense cap espurna de rendició. 

També deixaren clar que sabien que l’entitat bancària estava jugant amb el desgast 

que suposa reprendre i aturar el procés legal contínuament de cara al col·lectiu. 

Malgrat la dificultat de mantenir una campanya de resistència durant tant de temps, 

el Banc Expropiat sabia que la seva defensa els enfortia davant de Catalunya Caixa, 

atès que per cada jugada que feia l’entitat bancària la resposta que rebien era més 

potent i més acompanyada de suport mutu. 

Després de gairebé un any de campanya amb dues suspensions i un ajornament pel 

camí, la primera quinzena d’abril de 2014 Catalunya Caixa vengué el local on hi 

havia el Banc Expropiat a Antartic Vintage S.L., propietat de Manuel Bravo Solano.  

 

                                                            
96 Això volia dir que la data del judici s’aplaçava cap a la segona quinzena de març, sempre i quan 
Catalunya Caixa no engegués un altre cop el procés sense la necessitat d’esperar aquest termini. 
97 BANC EXPROPIAT. (31 de desembre de 2013). Catalunya Caixa torna a demanar una suspensió 
temporal del judici! E-arxiu: https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/12/31/catalunya-
caixa-torna-a-demanar-una-suspensio-temporal-del-judici/  
98 Abans que comencés la manifestació, ja hi havia unes 50 furgons antidisturbis i nombrosos 
secretes. BANC EXPROPIAT. (5 de febrer de 2014). Crònica de la manifestació del Banc Expropiat + 
nova okupació. E- arxiu: https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2014/02/05/cronica-de-la-
manifestacio-pel-banc-expropiat-nova-ocupacio/  
99 BOU, David. (1 de febrer de 2014). La Vila de Gràcia es rebel·la contra Catalunya Caixa. Directa. E-
arxiu: https://directa.cat/vila-de-gr%C3%A0cia-es-rebel%C2%B7la-contra-catalunya-caixa  

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/12/31/catalunya-caixa-torna-a-demanar-una-suspensio-temporal-del-judici/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2013/12/31/catalunya-caixa-torna-a-demanar-una-suspensio-temporal-del-judici/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2014/02/05/cronica-de-la-manifestacio-pel-banc-expropiat-nova-ocupacio/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2014/02/05/cronica-de-la-manifestacio-pel-banc-expropiat-nova-ocupacio/
https://directa.cat/vila-de-gr%C3%A0cia-es-rebel%C2%B7la-contra-catalunya-caixa
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4.2. EL BANC EXPROPIAT CONTRA MANUEL BRAVO SOLANO 

Abans d’explicar qui és Manuel Bravo Solano, s’hauria de remarcar que ha sigut molt 

difícil trobar informació sobre ell. Quan saltà el cas del Banc Expropiat, el propietari 

d’Antartic Vintage S.L. no només guardà silenci als mitjans de comunicació, sinó 

que també va eliminar qualsevol rastre seu a les xarxes socials, com per exemple el 

seu Facebook personal i el seu perfil de LinkedIn. Bravo Solano desaparegué del 

mapa per complet, fins a l’extrem que les persones que treballaven en aquell 

moment a les diverses immobiliàries familiars van negar que el coneixien.  

A la vegada que l’entitat bancària Catalunya Caixa vengué el local on es trobava el 

Banc Expropiat a la immobiliària Antartic Vintage S.L., Manuel Bravo Solano, 

l’apoderat de la citada empresa, va adquirir fins a sis oficines bancàries més de 

Catalunya Caixa a la Vila de Gràcia100. Bravo Solano va comprar tots aquests locals 

a Catalunya Caixa amb la intenció d’especular sobre l’immoble, indiferentment del 

projecte que ja s’hi duia a terme en un d’ells. 

"Abans de formalitzar la transacció, Bravo ja sabia que un dels espais estava 

okupat i albergava un centre social. Va decidir continuar amb la denúncia 

que ja havia interposat Catalunya Caixa a finals de 2011"101. 

Aquest tipus de negoci, conegut com especulació immobiliària, consisteix en la 

compra d’immobles per a la seva posterior revenda a un preu més alt, amb la qual 

cosa el revenedor sempre hi surt guanyant. A més a més, en aquest cas en concret, 

el volum del negoci fou més gran. Això es deu l’entitat bancària que venia els 

immobles havia estat rescatada amb fons públics en el context de la crisi financera 

dels anys 2008-2011102.  

El moment en que Antartic Vintage va passar a fer-se càrrec de l’espai, tant Bravo 

Solano com el seu equip més proper es varen reunir amb diverses persones del Banc 

Expropiat per acreditar que ell era el propietari legal de l’establiment. Aquest va 

intentar fins a dues vegades fer fora als membres del col·lectiu: un primer cop on, 

                                                            
100 Aquestes sis oficines estan al carrer Joan Blanques cantonada amb carrer Congost; al carrer 
Bonavista, 31-33; al carrer Verdi, 244; al carrer Pi i Margall, 45; carrer Gran de Gràcia, 194; i al carrer 
Travessera de Gràcia, 181. 
101 ALMELA, Vicent. (31 de maig de 2016). Un amo “voltor” en espera del lucre. Directa. E-arxiu: 
https://directa.cat/un-amo-voltor-en-espera-del-lucre  
102 Aquesta entitat bancària tingué una injecció de diner públic de 1.718 milions d’euros. 
MASTRONARDI, Mateo. (2 de maig de 2014). Nova suspensió del judici per l’ocupació del Banc 
Expropiat. Directa. E-arxiu: https://directa.cat/nova-suspensi%C3%B3-del-judici-
l%E2%80%99ocupaci%C3%B3-del-banc-expropiat  

https://directa.cat/un-amo-voltor-en-espera-del-lucre
https://directa.cat/nova-suspensi%C3%B3-del-judici-l%E2%80%99ocupaci%C3%B3-del-banc-expropiat
https://directa.cat/nova-suspensi%C3%B3-del-judici-l%E2%80%99ocupaci%C3%B3-del-banc-expropiat
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amb bones maneres, envià un representant que els oferí 12.000€103; i un segon cop 

on, amb males maneres, amenaçà a les assistents del col·lectiu presents en aquell 

moment104. 

A partir d’aquestes trobades, poc després que l’empresari efectués la compra de 

l’immoble, els membres del Banc Expropiat començaren a preguntar-se per què una 

empresa relativament petita, com Antartic Vintage, comprava un local a Catalunya 

Caixa i estava disposada a seguir endavant amb el conflicte quan la pròpia entitat 

bancària es veia desbordada pel mateix i el considerava complicat. 

Com ja s’ha indicat abans, tota la informació relacionada amb Bravo Solano i la seva 

família és confusa i, a mesura que surten a la llum nous aspectes, aquesta és cada 

vegada més opaca i embolcalla un conglomerat d’empreses que gestiona tota la 

família105. Membres del Banc Expropiat varen descobrir una llarga llista d’empreses 

dedicades al sector immobiliari creades i dissoltes al cap de poc. Aquestes empreses 

tenien la particularitat de tenir el mateix domicili social i les mateixes persones 

ocupant càrrecs directius106. Els cognoms Bravo i Solano apareixen a les següents 

empreses107: 

 

- Antartic Vintage S.L. 

- Bilotem 21 S.L. 

- Boika Trade S.L. 

- FIDECASA (derivada de l’anterior). 

- Gambolimpic S.L. 

- Gramer Development S.L. 

                                                            
103 LA REDACCIÓ. (1 de juny de 2016). Els activistes planegen un “escrache” a l’amo del local de Gràcia. 
El País: Catalunya. E-arxiu: 
https://cat.elpais.com/cat/2016/06/01/catalunya/1464815152_208014.html  
104 Els mateixos membres del Banc Expropiat declararen que fou en aquell instant quan varen decidir 
que no marxarien de l’espai. 
105 Vegeu Annex 12. 
106 BANC EXPROPIAT. (1 de juny de 2016). Qui hi ha darrera del Manuel Bravo Solano? E-arxiu: 
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2016/06/01/qui-hi-ha-darrera-del-manuel-bravo-
solano/ 
107 Si bé en la majoria dels casos, el nom que més apareix és el de Manuel Bravo Solano, en alguns 
casos també apareixen els noms dels seus pares (Francisco Bravo Rodríguez i Isabel Solano Pallarés) 
i de la seva germana (Cristina Bravo Solano). 

https://cat.elpais.com/cat/2016/06/01/catalunya/1464815152_208014.html
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2016/06/01/qui-hi-ha-darrera-del-manuel-bravo-solano/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2016/06/01/qui-hi-ha-darrera-del-manuel-bravo-solano/
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- Hermanos Bravo Solano Reparto de Mercancías S.L. 

- Kramer Trade S.L. 

- Lubesca Global S.L. 

- Madison Europe S.L. 

- Meridian Center S.L. 

- Niki Gestión. 

A tall d’exemple de l’ús il·legítim d’aquestes empreses, és interessant destacar un 

parell de fets. El primer, passà entre els anys 2009 i 2011, quan Manuel Bravo Solano 

figurava com apoderat de l’empresa Boika Trade S.L. Durant aquest període, 

aquesta societat fou denunciada i condemnada per la secció de la tretzena de 

l’Audiència de Barcelona a indemnitzar a la companyia Piedraland Group S.L. amb 

més de 100.000€. Paral·lelament, hi hagué un altre cas d’estafa, aquest cop 

protagonitzat per Miguel de los Santos Humet Llinás, soci de Bravo Solano de 

l’empresa Gramer Development S.L. entre 2013 i 2015. Va ser denunciat per sis 

veïnes del Masnou per estafa, suplantació de personalitat, apropiació indeguda i 

falsificació de documents mercantils durant 2002 i 2012. Les denunciants afirmaren 

que Humet havia demanat préstecs hipotecaris a Caixa Penedès per valor de 

27.340€, fet que detectaren quan l’entitat bancària els començà a enviar 

notificacions d’impagaments de préstecs, sense que elles haguessin contactat 

prèviament amb el banc en qüestió o comprat immobles. 

“El estafador utilizó el dinero prestado para comprar y vender casas rurales 

sobre precio de mercado. Una vez extraído el beneficio, legaba el crédito a la 

persona de quien había utilizado el DNI y firma falsas”108. 

El nexe en comú entre les víctimes era la part venedora, l’empresa Construcciones 

Ecológicas Rústicas S.L., administrada per Humet. Malgrat les denúncies, 

finalment, per diferents motius109, les veïnes varen acceptar l’acord proposat per 

Caixa Penedès: varen signar la dació en pagament d’uns immobles que mai havien 

sigut seus. D’aquesta manera paralitzaven els processos judicials oberts contra elles, 

                                                            
108 JORRO, Ignasi. (12 de juny de 2016). El dueño del “Banc Expropiat”, salpicado por una trama de 
estafas hipotecarias: Un socio de Manuel Bravo Solano, señalado por víctimas de falsos préstamos 
en Barcelona. Crónica Global: Vida. E-arxiu: https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/el-dueno-
del-banc-expropiat-salpicado-por-una-trama-de-estafas-hipotecarias_39950_102.html  
109 L’edat fou un d’ells; la majoria d’elles eren major de 70 anys. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/el-dueno-del-banc-expropiat-salpicado-por-una-trama-de-estafas-hipotecarias_39950_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/el-dueno-del-banc-expropiat-salpicado-por-una-trama-de-estafas-hipotecarias_39950_102.html


34 
 

si bé aquest acord implicava acceptar la legalitat d’unes escriptures de compra i 

d’uns préstecs hipotecaris que mai havien contractat110. Actualment les denúncies 

contra Humet han prescrit. 

Deixant de banda aquestes activitats fraudulentes per part de les seves empreses, 

criden especialment l’atenció les poques dades públiques sobre la primera d’elles, 

Antartic Vintage S.L., que és l’empresa sota la qual va adquirir el local del Banc 

Expropiat. Aquesta empresa va ser constituïda l’any 1997 i des de llavors es dedica 

a la promoció immobiliària. Els últims comptes presentats al Registre Mercantil 

foren presentats el 31 de desembre de 2012 amb el balanç d’actius de 2.171.180 

euros111. Cal tenir present que aquest és el balanç més modest de totes les seves 

empreses d’aquell any. 

Abans de tornar al procés de desallotjament del Banc Expropiat, cal observar un 

altre fet que es pot posar en relació amb la dificultat de trobar dades sobre Bravo 

Solano. Segons un article sobre ell publicat a La Vanguardia el juny de 2016, en el 

seu perfil de LinkedIn, assenyalava que des de l’octubre de 2009 era conseller 

delegat de FIDECASA. El correu corporatiu de l’empresa correspon a la seva 

germana, que a més a més és adjunta directiva de l’empresa. Tanmateix, actualment 

la immobiliària en qüestió afirma que no coneix a Manuel Bravo Solano i la 

informació del perfil de LinkedIn ha estat esborrada112.  

El procés judicial contra el col·lectiu del Banc Expropiat per desallotjar-los del local 

va continuar endavant malgrat el canvi de propietat. Tot i així, l'esperada ordre de 

desallotjament no arribava i encara trigaria dos anys més a realitzar-se. 

El 15 de juliol de 2015 hi hagué eleccions municipals a Barcelona que conduïren a 

un canvi de govern: de CIU113 a Barcelona en Comú. Com a conseqüència, dins del 

districte de Gràcia també va haver-hi un canvi de regidor. Maite Fandos114, l’últim 

dia del seu mandat feu públic que s’havia signat un contracte de lloguer amb Antartic 

                                                            
110 ALMELA, Vicent. (31 de maig de 2016). Un amo “voltor” en espera del lucre. Directa. E-arxiu: 
https://directa.cat/un-amo-voltor-en-espera-del-lucre  
111 GUERRA, Andrés. (18 de juny de 2016). Bravo Solano, el dueño del Banc Expropiat. La Vanguardia: 
Conflicto en Gràcia. E-arxiu:   
http://www.lavanguardia.com/gente/20160618/402586099735/manuel-bravo-solano-dueno-
banc-expropiat-gracia.html  
112 No obstant, dos anys abans (2010), una de les altres immobiliàries de Bravo Solano, Boika Trade 
S.L., en els seus últims comptes presentats mostraren uns actiu de 23 milions d’euros. Op. Cit.  
113 Actual PdeCat. 
114 Regidora de CIU al districte de Gràcia. 

https://directa.cat/un-amo-voltor-en-espera-del-lucre
http://www.lavanguardia.com/gente/20160618/402586099735/manuel-bravo-solano-dueno-banc-expropiat-gracia.html
http://www.lavanguardia.com/gente/20160618/402586099735/manuel-bravo-solano-dueno-banc-expropiat-gracia.html
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Vintage S.L., propietària legal del Banc Expropiat. El partit conservador arribà a un 

acord econòmic, sense dubtar en fer ús de fons públics, amb Bravo Solano. Es calcula 

que durant el 2015, l’Ajuntament de Barcelona pagà més 65.000€115 a una 

immobiliària que es dedica, exclusivament, a l’especulació. A banda d’aquests 

diners, l’Ajuntament també es feu càrrec de totes les despeses del local: IBI (més de 

3.000€ anuals), la taxa d’escombraries, derrames de la comunitat (132,35€ al mes), 

també pagaria qualsevol reparació que s’hagués de fer, més tots els 

subministraments que es mesuren per comptador116. 

Aquest acord escrit entre l’Ajuntament de CIU117 i Manuel Bravo Solano entrà en 

vigor el dia 1 de gener de 2015. La part contractada estava obligada a pagar el lloguer 

fins el 31 de desembre del mateix any118. La màxima beneficiària d’aquest contracte 

era la immobiliària Antartic Vintage S.L., donat que obligava al llogater, en aquest 

cas l’Ajuntament de Barcelona, a marxar de manera voluntària i pacífica de l’espai i, 

a més a més, retornar-lo desocupat, reformat i en perfecte estat119. 

L’efecte que tingué la declaració de Fandos va ser passar un problema, creat per ells, 

al pròxim govern, regentat per un partit nou que proposava polítiques més socials. 

La nova administració de Barcelona en Comú es va trobar entre l’espasa i la paret: 

per una banda, va heretar un contracte que es veia amb l’obligació de complir; per 

l’altra, havia de bregar amb una part del seu electorat que no valoraria positivament 

el lloguer d’un espai okupat amb diners públics. Altrament, el nou govern inicià un 

procés judicial complex per poder renunciar al contracte, però aquest tenia clàusules 

bastant blindades que dipositaven la llei a favor del propietari. 

                                                            
115 Op. Cit.  
116 BLANCHAR, Clara. (27 de maig de 2016). El contrato de alquiler de Trias con los okupas: todo 
pagado, hasta la basura. El País: Banco Expropiado de Gràcia. E-
arxiu:https://elpais.com/ccaa/2016/05/26/catalunya/1464293855_742185.html  
117 El 26 de maig de 2016, la Fiscalia de Barcelona anunciava que obria una investigació a Trias, atès 
que va ser un dels que va signar el contracte per part del consistori, juntament amb Joaquim Forn, 
assistit pel secretari general de la corporació municipal Jordi Cases. Se l’acusà de malversació de 
capital públic i de pagar un lloguer amb fons municipals. El 23 de gener de 2017, la Fiscalia tancà el 
cas i decretà que no hi havia indicis de delicte, però recriminà a l’exalcalde que “legitimés” l’okupació 
i denuncià irregularitats en l’expedient municipal. Op. Cit. / GARCÍA, Jesús. (23 de gener de 2017). La 
fiscalía dice que Trias “legitimó” a los “okupas” del Banco Expropiado. El País: Banco Expropiado 
de Gràcia. E-arxiu: https://elpais.com/ccaa/2017/01/23/catalunya/1485191161_635133.html  
118 També hi havia la possibilitat de renovació fins el 2019. 
119 Banc Expropiat. (Gener de 2016). Sobre el lloguer. E-arxiu: 
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/sobre-el-lloguer/   

https://elpais.com/ccaa/2016/05/26/catalunya/1464293855_742185.html
https://elpais.com/ccaa/2017/01/23/catalunya/1485191161_635133.html
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/sobre-el-lloguer/
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Aquest context provocà al Banc Expropiat una situació contrària als seus principis i 

institucionalitzava un espai i un projecte que renegava entrar en la lògica del sistema 

dominant. A ulls del col·lectiu, aquest acord s’entengué de la següent manera: 

“una mostra més de la complicitat entre els poders públics i els privats per 

tal de mantenir la desitjada pau social i els privilegis que els garantitza”120. 

El propi Banc Expropiat denuncià a l’Ajuntament de Barcelona el fet que decidís, a 

esquenes de tothom, donar diners públics a Manuel Bravo Solano, quan el problema 

de l’habitatge a la ciutat era cada vegada més gran, gràcies a les polítiques que 

afavorien a l’especulació immobiliària, des de la construcció de pisos turístics, de 

pisos de luxe o l’increment dels lloguers que obligaven a les veïnes a marxar dels 

seus barris, fent impossible la vida a Barcelona121. 

Més enllà de la complicitat entre els poders públics i els privats, el que pretenia el 

govern de CIU pagant un lloguer a Antartic Vintage S.L. era evitar un altre Can Vies 

de cara a les eleccions municipals. Ho feren amb l’única voluntat d’esquivar que 

sortís a la superfície un malestar social que ja hi era122, però només era present de 

manera subterrània i en les classes populars, sense incomodar a les classes dirigents. 

Ho varen fer per no trencar amb la pau social, que per a ells es redueix a que la gent 

no es queixi i perquè sabien que el desallotjament del Banc Expropiat comportaria 

tota mena de respostes defensives. També demostrà el cinisme del govern de CIU, 

ja que públicament s’ompliren la boca dient que ho havien fet perquè realment 

creient amb el valor «social» del projecte Banc Expropiat123. 

Un cop efectuat el desallotjament del Banc Expropiat i, per conseqüència, els 

aldarulls que es varen ocasionar, l’Ajuntament de Barcelona decidí reunir-se amb 

Manuel Bravo Solano per trobar una solució que satisfés a tothom. El propietari hi 

accedí i en una primera instància demanà fins a un milió d’euros per la venta de 

                                                            
120 Op. Cit. 
121 Un problema que continua vigent i va en augment. Segons dades de la Secretaria d'Habitatge de 
la Generalitat, durant el tercer trimestre del 2017 el preu mitjà dels lloguers a Barcelona va superar 
per primera vegada els 900 euros al mes, un 9,4% més que en el mateix trimestre de l'any anterior. 
ANGULO, Sílvia. (28 de gener de 2018). El alquiler alcanza en Barcelona el precio más alto de la 
historia. La Vanguardia. E-arxiu: 
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180128/44344434613/alquiler-barcelona-
precios-record.html 
122 Aquest també continua viu actualment. 
123 BANC EXPROPIAT. (Gener de 2016). Sobre el lloguer. E-arxiu: 
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/sobre-el-lloguer/  

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180128/44344434613/alquiler-barcelona-precios-record.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180128/44344434613/alquiler-barcelona-precios-record.html
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/sobre-el-lloguer/
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l’immoble124. Una quantitat que l’Ajuntament no estava disposat a assumir i que a 

la vegada els va sobtar, atès que la seva intenció era avalar la compra de l’espai per 

mitjà de diverses entitats gracienques125, estimant un preu de 100.000€. A mode de 

defensa, Bravo Solano assegurà, sense cap documentació que ho recolzés, que havia 

comprat el local per 500.000€. En una segona reunió, el propietari d’Antartic 

Vintage afirmà que estava disposat a rebaixar l’oferta fins a 700.000€126, una 

quantitat “impossible d’avalar”127 per l’Ajuntament. 

En darrer terme, i en discrepància del que declarà l’Ajuntament de Barcelona, el 

desallotjament del Banc Expropiat no va ser, ni és, un conflicte entre particulars, 

sinó que és un conflicte entre dues maneres diferents d’entendre el món. Bravo 

Solano, un amo voltor128 en espera del lucre i especulador immobiliari, representa 

una forma de vida basada en la competitivitat més violenta, el tots contra tots, el 

benefici individual per damunt del col·lectiu, on no hi ha lloc per la solidaritat, la 

cooperativitat o l’empatia; ans els contrari, fa prevaler la llei de la selva capitalista, 

on els més forts aixafen als més dèbils. Manuel Bravo Solano forma part d’aquesta 

minoria privilegiada que en els darrers anys a Barcelona estan duent a terme un 

procés de gentrificació que està eliminant l’essència de la ciutat, està destruint el 

teixit veïnal dels barris fent marxar els seus habitants i reconvertint Barcelona en 

una malvenuda ciutat al turisme que només hi té cabuda el capitalisme més voraç.  

4.3. DILLUNS. 23 DE MAIG DE 2016. #ELBANCRESISTEIX 

Eren quarts de deu del matí quan un ampli dispositiu dels Mossos d’Esquadra129 es 

va aturar al local dels baixos del número 181 de Travessera de Gràcia. Just en aquell 

moment s’iniciava el desallotjament del Banc Expropiat, un espai alliberat i 

                                                            
124 Tanmateix, en una reunió celebrada amb representats de l’Ajuntament “el propietari reclamava 
una “xifra amb sis zeros” per la venda del local, segons afirmen fonts municipals a la Directa. Aquesta 
proposta, que oscil·laria entre els 800.000 i el milió d'euros”. LORENTE, Maites & LATORRE, Eloi. (1 
de juny de 2016). La defensa del Banc Expropiat es fa sentir davant la seu d’Antartic Vintage. Directa. 
E-arxiu:  https://directa.cat/defensa-del-banc-expropiat-es-fa-sentir-davant-seu-dantartic-vintage  
125 Sense especificar quines. 
126 La possibilitat de la rebaixa era factible gràcies als diners recuperats del lloguer que havia pagat 
el govern de Trias. 
127 Op. Cit.  
128 Concepte relacionat amb el fons voltor. Aquest és un fons d’inversió lliure que inverteix en el deute 
públic d’una entitat que està a punt de fer fallida. El modus operandi dels fons voltors consisteix en 
comprar el deute d’empreses o d’Estats a punt de fer fallida, a un percentatge molt inferior al seu 
valor nominal i, després, demanar i pressionar per cobrar el 100% del valor d’aquestes compres. 
129 Una quinzena de furgons segons la Directa. RODRÍGUEZ, Jesús. (23 de maig de 2016). Els Mossos 
triguen vuit hores a treure les dues persones que resistien dins del Banc Expropiat. Directa. E-arxiu: 
https://directa.cat/actualitat/mossos-triguen-vuit-hores-treure-dues-persones-que-resistien-dins-
banc-expropiat  

https://directa.cat/defensa-del-banc-expropiat-es-fa-sentir-davant-seu-dantartic-vintage
https://directa.cat/actualitat/mossos-triguen-vuit-hores-treure-dues-persones-que-resistien-dins-banc-expropiat
https://directa.cat/actualitat/mossos-triguen-vuit-hores-treure-dues-persones-que-resistien-dins-banc-expropiat
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autogestionat amb quasi cinc anys d’història al barri oferint tota mena de cursos, 

d’activitats i de cinefòrums de manera gratuïta130.  

Davant del desplegament militaritzat de la policia, algunes veïnes es varen apropar 

per saber què estava passant i confirmar si realment s’estava duent a terme un 

desallotjament.  De seguida se’n van fer ressò a les xarxes socials: el col·lectiu del 

Banc Expropiat feu una crida demanant que la gent es concentrés a la plaça 

Revolució per mostrar la seva solidaritat i el seu suport a les companyes que estaven 

resistint dins de l’espai i al projecte en general. A la plaça es concentrà una actitud 

d’enuig i de ràbia perquè els estaven prenent una cosa, un projecte, que havia sorgit 

des de baix pels de baix i estaven presenciant com estava sent devorat per un sistema 

capitalista cada cop més agressiu i voraç. 

Una mica més tard, i paral·lelament a la concentració, s’organitzà una manifestació, 

d’unes 50 persones, per denunciar i alhora avisar al veïnat del barri del 

desallotjament del Banc Expropiat. La consigna que més es va fer sentir fou: Si el 

banc va a terra, Gràcia en peu de guerra131. A mesura que passaven les hores, la 

plaça s’anà omplin de gent en suport al col·lectiu132. 

Conscients que podrien ser desallotjats en qualsevol moment, els del Banc Expropiat 

varen planificar estratègies de resistència per defensar un projecte que estava en 

constant construcció i que beneficiava a un col·lectiu molt gran del barri. A l’interior 

del local, hi havia un grup de persones tancades dins de l’antiga caixa forta de la 

sucursal bancària133. Jesús Rodríguez, periodista de la Directa, afirmà que el cos 

policial havia estat informat de la situació i que les parets de l’immoble estaven 

cobertes de material inflamable, fet que implicava que depenent de com entressin, 

les persones de dins estarien en perill.  

Cap a dos quarts de cinc de la tarda, els mossos accediren a l’interior de la caixa forta 

i per sorpresa seva es trobaren a dues persones134 que estaven lligades a un bidó de 

ciment per dificultar l’acció policial135. Poc minuts abans de les 18h, varen 

                                                            
130 Vegeu Annex 13. 
131 Op. Cit. 
132 De manera espontània es varen organitzar esmorzars (pel matí) i dinars (pel migdia). L’objectiu 
era que hi hagués un fluix constant de gent. 
133 Op. Cit.  
134 Aquestes dues persones portaven resistint més de 7 hores. 
135 Op. Cit. 
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aconseguir treure-les del soterrani. Després de 8 hores de resistència, un equip 

mèdic els feu una revisió mèdica i cap a les 19h varen ser posades en llibertat. 

Un cop desallotjat el local, un grup d’operaris posaren planxes de ferro a les vidrieres 

que conformen el perímetre extern de l’espai. Tot això s’efectuà sota l’atenta 

vigilància dels mossos antidisturbis, que ocuparen Travessera de Gràcia i el carrer 

Mare de Déu dels Desemparats; també estaven situats al voltant del mercat de 

l’Abaceria136. A més a més, el trànsit de la Travessera de Gràcia estava tallat des del 

carrer Torrent de l’Olla fins el carrer Ciudad Real137. Com a resposta, a les 20h es 

convocà una concentració a plaça Revolució en contra el desallotjament del Banc 

Expropiat. 

Abans de passar a analitzar la reacció del col·lectiu del Banc Expropiat davant del 

desallotjament, caldria destacar la informació que donà Arturo Puente respecte el 

dia escollit pel desallotjament de l’espai. El periodista d’eldiario.es afirmà que la 

resolució judicial del jutjat núm. 57 de Barcelona donava als mossos d’esquadra un 

ampli termini de temps, concretament del 15 d’abril al 15 de juny138, per dur a terme 

el desallotjament del Banc Expropiat. El Departament d’Interior de la Generalitat 

escollí, dins d’aquests 61 dies de marge, el dia 23 de maig, que casualment coincidia 

amb la vigília del primer aniversari d’Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona139. A 

més a més, el desallotjament s’efectuà dues hores abans de la roda de premsa 

programada on Colau i el màxim responsable de la Guàrdia Urbana presentarien el 

nou pla de la policia municipal. També convé ressaltar que l’exalcalde Xavier Trias 

tenia dues entrevistes concertades el 24 de maig pel matí140. Així doncs, tant el 

calendari com l’agenda política municipal dels següents dies quedaren marcats pel 

desallotjament i els seus respectius disturbis. Només unes hores més tard d’aquests 

                                                            
136 Vegeu plànol de la zona a l’annex 14. 
137 La Directa també destaca que tres fotògrafs i un reporter, dos d’ell del mateix diari, varen ser 
identificats i retinguts. Op. Cit.  
138 Dins d’aquest període, hi havia 9 dilluns, dels quals 8 d’ells estaven fora de la campanya electoral 
de les eleccions generals. PUENTE, Arturo. (30 de maig de 2016). El Govern eligió la víspera de la 
victoria de Colau de entre 61 fechas para desalojar el Banc Expropiat. eldiario.es: 
Catalunya/Política. E-arxiu: https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Interior-Colau-desalojar-
Banc-Expropiat_0_521448508.html  
139 Interior confirmà que la decisió del dia 23 de maig es determinà a partir de criteris tècnics, com 
per exemple que al ser dilluns el mercat que hi ha enfront del local estaria tancat. Op. Cit. 
140 Una al Mati a Ràdio 4 i l’altra a Els Matins de TV3. 

https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Interior-Colau-desalojar-Banc-Expropiat_0_521448508.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Interior-Colau-desalojar-Banc-Expropiat_0_521448508.html
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successos, Trias141 ho posà com exemple de la mala praxis del govern municipal i 

responsabilitzà a Colau dels aldarulls142. 

  

                                                            
141 Cal recordar que va ser Trias qui signà un contracte de lloguer, amb diners públics, amb Antartic 
Vintage S.L., per tal d’evitar un altre Can Vies i comprar la pau social.  
142 Op. Cit.  
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5. #EFECTEBANCEXPROPIAT 

Amb caputxa o sense el Banc es defensa! 

5.1. LA RESISTÈNCIA 

La reacció colèrica que causà el desallotjament del Banc Expropiat fou el resultat 

d’un cúmul de successos que es produïren en els últims anys: detencions i espais 

investigats de manera arbitrària, el Cas Pandora, el 4-F, la mort de Juan Andrés 

Benítez a mans dels mossos, la impunitat dels cossos policials o el cas d’Ester 

Quintana. 

- 23 DE MAIG DE 2016. 

Com s’ha indicat anteriorment, el dia del desallotjament es convocà una 

concentració a favor del Banc Expropiat a les 20h a la plaça Revolució. El fluix de 

gent era constant. Als carrers de l’entorn de l’espai hi havia una abundant formació 

militaritzada per la unitat dels Mossos d’Esquadra antidisturbis. 

Una hora més tard, a les 21h, la concentració es convertí en manifestació. Es calcula 

que hi havia unes 1800 persones143 en defensa del Banc Expropiat. Els lemes que 

més es feren sentir foren Els carrers seran sempre nostres o Ahir com avui, la lluita 

és l’únic camí144. Si bé va ser una mica confusa, semblava que no hi hagués un 

recorregut preestablert i hi havia tensió en l’ambient, la manifestació va transcórrer 

sense incidents. Els manifestant també contaven amb un gran suport del veïnat, que 

feia repicar les cassoles per mostrar el seu enuig vers al desallotjament. La primera 

parada es feu a la cantonada del carrer Torrent de l’Olla amb Travessera de Gràcia. 

Volien apropar-se al Banc Expropiat, però un cordó policial ho impedia. 

Finalment es tornà cap a plaça Revolució i per sorpresa de molts, el carrer Mare de 

Déu dels Desemparats no tenia presència policial. La gent començà a anar cap a 

l’espai desallotjat145. Fou allà on la ràbia sorgí a flor de pell, el sentiment d’indignació 

anà incrementat. Mentre el gran nombre de manifestants no parava de cridar, 

xiular, donar cops a les planxes de ferro i llançar objectes en direcció a la policia, un 

grup de persones intentaren retirar les planxes de ferro amb una radial. La càrrega 

policial no tardà en efectuar-se. En un primer moment els manifestants resistiren 

                                                            
143 REDACCIÓ DIRECTA.(23 de maig de 2016). Aldarulls i quinze persones ferides al final de la protesta 
del desallotjament del Banc Expropiat. Directa. E-arxiu: https://test.directa.cat/node/31629  
144 Op. Cit. 
145 El Banc Expropiat estava a la cantonada de Travessera de Gràcia amb el carrer Mare de Déu dels 
Desemparats. 

https://test.directa.cat/node/31629
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l’embat dels mossos, però fou un instant molt breu i ràpidament el barri es submergí 

en el caos. El primer furgó de la policia quedà completament banyat de pintura 

blanca; darrere el seguia un altre amb un dispositiu LRAD -canó sònic- al sostre146. 

Els mossos actuaren amb molta duresa, només la primera càrrega provocà diverses 

ferides. En diferents ocasions dispararen projectils de foam i pilotes de goma147. Cap 

a les 23h, els aldarulls es traslladaren cap a la part alta de Gràcia. Les últimes 

càrregues es produïren a plaça del Nord i al barri de la Salut, on els mossos 

dispararen projectils viscoelàstics de punta negra, els més lesius que es poden fer 

servir148. 

A mode de defensa davant la brutalitat policial, alguns manifestants calaren foc a un 

petit camió de BCNeta, feren servir contenidors, a diverses zones del barri, per  crear 

barricades i així dificultar els moviments dels mossos, i bolcaren un cotxe 

particular149. 

La primera nit, l’actuació dels mossos causaren 15 ferits de diversa consideració150 i 

una persona detinguda151. 

- 24 DE MAIG DE 2016. 

El matí següent el barri s’aixecà ressacós de la lluita de la nit anterior, però amb una 

certa calma i tranquil·litat. La gent seguia fent la seva vida quotidiana durant el dia, 

però amb l’espera constant que arribés el capvespre. 

Al vespre hi hagueren manifestacions arreu de la ciutat, com Sarrià i el Raval, i a 

altres parts del territori, com Manresa. A Sants es feu una concentració, i unes 200 

persones, juntament amb manifestants que venien des de la Facultat de Geografia i 

Història de la UB, anaren cap a Gràcia. 

Prop de 400 persones es concentraren a plaça Revolució i començaren a avançar cap 

al carrer Torrent de l’Olla en direcció al Banc Expropiat. Quan arribaren, el gruix de 

persones havia incrementat notablement; d’entre ells, un grup petit aconseguiren 

obrir la tanca de ferro a cops de mall. Estaven envoltades per la resta de 

                                                            
146 Op. Cit. 
147 Malgrat ser il·legal.  
148 Op. Cit.  
149 Op. Cit. 
150 Un dels manifestants hagué de ser intervingut quirúrgicament a l’Hospital de Bellvitge a causa de 
l’impacte d’una bala de foam a la mà. Op. Cit. 
151 Passa la nit a la comissaria de Les Corts i sortí al migdia del dia següent en llibertat amb càrrecs 
per desordres públics. Op. Cit. 
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concentrades, que celebraren l’èxit de la reobertura. Seguidament es produí una 

càrrega molt violenta, per sorpresa i sense avís previ152. En el primer atac dels 

mossos unes 19 persones presentaren fractures de dits i d’altres extremitats del 

cos153. 

Acte seguit, els antidisturbis acordonaren el Banc Expropiat per impedir l’entrada 

dels manifestants. També aconseguiren dispersar a la gent a cops de porra i amb 

corredisses. Es repetiren les barricades i la tensió de la nit anterior. Es sentiren els 

repics de cassoles en solidaritat cap als manifestants; d’altra banda alguns veïns, des 

del balcó de casa seva, cridaren insults contra les concentrades i a favor de l’actuació 

policial.  

La zona que més sofrí la violència dels mossos fou el tros de Travessera de Gràcia 

pròxim al Banc Expropiat. Aquest estava completament blindat per uns mossos molt 

militaritzats.  

Ben entrada la nit, la policia abandonà el barri, i les manifestants que quedaven 

s’aproparen al local contemplant com uns operaris soldaven de nou el ferro per 

blindar de nou els accessos. 

En les dues primeres nits hi hagué 34 persones ferides arrel de les càrregues 

policials. 

- 25 DE MAIG DE 2016. 

Fou el dia que hi hagué més gent i també el dia que els disturbis foren més potents. 

Al vespre es convocà una manifestació a plaça Revolució. Es calcula que hi havia més 

de 2.400 persones154. No obstant, malgrat el volum de manifestants, a les 21:30h els 

mossos ja havien tallat tots els accessos al banc.  

La nit del dimecres fou la més caòtica. Els focus de disturbis foren arreu de la Vila 

de Gràcia i tant el dispositiu com la presència militaritzada dels mossos era 

desmesurat. Tanmateix, la concurrència policial no semblava que intimidés a les 

persones manifestants. Ans els contrari, per cada reacció desmesurada de la policia 

la seva resposta era més contundent, decidida i forta. Un exemple d’aquest 

                                                            
152 Vegeu Annex 15. 
153 REDACCIÓ DIRECTA. (24 de maig de 2016). Reobertura efímera del banc i càrregues policials molt 
contundents en una segona nit de protestes. Directa. E-arxiu: https://test.directa.cat/node/31641  
154 REDACCIÓ DIRECTA. (25 de maig de 2016). La tercera nit de protestes en defensa del Banc Expropiat 
reuneix més de 2.400 persones. Directa. E-arxiu: https://test.directa.cat/node/31647  

https://test.directa.cat/node/31641
https://test.directa.cat/node/31647
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enfrontament és el que succeí a la cantonada del carrer Torrent de l’Olla amb el 

carrer Astúries; fou una zona que estava completament saturada per les dues parts, 

entre insults, objectes volant i la projecció de foam i pilotes de goma, els 

manifestants rebentaren l’oficina de La Caixa que hi havia a la cantonada del carrer 

Astúries amb la plaça del Diamant155. 

Gràcia era un laberint, no es podia saber per on sortiria la policia i a tot arreu hi 

havia barricades, destrosses i gent corrents. Al carrer Providència, un grup de 

persones de diverses edats estaven fent barricades; una d’elles duia les eines 

adequades per picar el terra del carrer i extreure parts de rajoles per tirar-les contra 

la policia, com a defensa, en el cas que aquesta carregués.  

Els mossos també varen agredir a diversos periodistes, alguns d’ells eren de la 

Directa, de La Vanguardia o de Fotomovimiento. Feia molt de temps que a Gràcia 

no es produïa un enfrontament entre policia i civils com la del dimecres dia 25 de 

maig de 2016156. 

- 26 DE MAIG DE 2016. 

A partir del quart dia, el col·lectiu del Banc Expropiat decidí fer una defensa pacífica 

a causa del malestar que s’havia generat els tres dies anteriors amb alguns veïns.  

Un centenar de persones es reuniren a la plaça Revolució on es feren sonar les 

cassoles durant 20 minuts. Al mateix temps anaren al local i es penjà una pancarta 

amb el lema Veïna no estàs sola, repica la teva cassola. També sonà algun petard a 

la plaça, però foren casos aïllats. La concentració acabà sense incidents. 

Hores abans s’instal·laren noves plaques metàl·liques sobre les velles per tapiar-lo i 

impedir l’entrada al Banc Expropiat. 

- 29 DE MAIG DE 2016: 

#TornemalBanc. Després de dos dies de descans i sense disturbis, el diumenge 29 

es convocaren diferents actes de protesta al matí157. La concentració començà a les 

10h i mica en mica la plaça Revolució s’anà omplint de gent.  

Al mateix temps, l’espai del Banc Expropiat, completament blindat amb planxes 

metàl·liques, estava custodiat per un gran dispositiu de sis furgons d’Àrees 

                                                            
155 Vegeu Annex 16. 
156 Vegeu Annex 17. 
157 La convocatòria corria per les xarxes des de divendres 27 de maig sota l’etiqueta #TornemalBanc. 
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Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i per la unitat dels Mossos d’Esquadra 

antidisturbis. A més, hi havia una trentena de furgons policials a diversos punts de 

la Vila de Gràcia158. 

El voluminós grup de la protesta decidí distribuir-se pels quatre carrers que 

rodejaven el banc, d’aquesta manera la policia quedà completament encerclada pels 

manifestants. Seguint la convocatòria del col·lectiu, alguns d’ells anaven amb 

perruques, disfressats i equipats amb pistoles d’aigua. Sense una actitud agressiva, 

a les 14h les concentrades anaren mullant als policies mentre se sentia el lema 

Policia fora del barri!159. També començaren a llençar ous i farina160. Fou en aquest 

precís moment quan els mossos començaren a carregar repetides vegades. 

El Banc Expropiat anuncià que la protesta s’allargaria tot el dia, amb un descans al 

migdia, per reprendre el setge amb força161. 

Al vespre, una manifestació de 700 persones arrencà des de la plaça Revolució, 

capitanejada per una pancarta amb el lema Manuel Bravo Solano fora del barri. La 

marxa va transcórrer sense incidents. Un cop dissolta i amb la policia fora de Gràcia, 

una desena de persones varen acampar davant de l’immoble. 

- 31 DE MAIG DE 2016: 

Nou dies després del desallotjament del Banc Expropiat162, la Directa feu un breu 

anàlisi dels set dies de lluita defensant el banc. Tal com s’ha dit anteriorment, 

l’Ajuntament de Barcelona ja preveia que el seu desallotjament provocaria una 

reacció similar a la de Can Vies163.  

Malgrat que els Mossos d’Esquadra tenen un reglament que limita la zona del cos 

que pot rebre projectils i cops de porra, ambdós casos per sota la cintura, les 

múltiples ferides que s’ocasionaren durant els dies anteriors mostraren 

l’incompliment sistemàtic: contusions i traus al cap, braços i costelles trencades, 

traumatisme cranioencefàlic i contusions al tòrax per impacte de bales de foam; 

aquestes són alguns exemples. A més a més, diversos veïns varen denunciar 

                                                            
158 REDACCIÓ DIRECTA. (29 de maig de 2016). Centenars de manifestants intenten recuperar un Banc 
Expropiat protegit pels Mossos d’Esquadra. Directa: Drets. E-arxiu: 
https://test.directa.cat/node/31664  
159 Op. Cit. 
160 Vegeu Annex 18. 
161 El Banc Expropiat distribuí menjar i begudes des d’un menjador popular creat allà mateix. 
162 Incloent el 23 de maig. 
163 Just en aquell moment feia dos anys. 

https://test.directa.cat/node/31664
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públicament que foren disparats mentre miraven les confrontacions des dels 

balcons de casa seva164. Finalment, el diari apunta que es varen llençar gasos 

lacrimògens i es feren càrregues en moments de calma. 

Durant aquells dies, el dispositiu policial desplaçà cap a Gràcia uns 1.922 agents de 

la unitat d’antidisturbis, el seu cost de desplaçament és de 250€ per jornada165. El 

primer dia: 278 agents; el segon: 478 agents; el tercer: 586 agents; i diumenge 29: 

580 agents. La despesa total d’aquest dispositiu policial per desallotjar el Banc 

Expropiat fou d’uns 480.500€ en total. En desperfectes ocasionats pels 

manifestants al mobiliari urbà, suposa un cost de 60.000€166. Un fet a destacar fou 

la compareixença del dia 25 de maig d’Albert batlle, director general de la policia, 

afirmant i defensant que no es tenia cap constància de cap persona manifestant 

ferida. El que realment succeí fou el següent: 

“Malgrat les greus lesions patides durant les protestes, la majoria de les 

ferides no van acudir a la unitat ORCA del Servei d’Emergències Mèdiques 

(SEM) de l’operatiu policial: el dia 29 de maig, aquest servei tan sols havia 

registrat catorze lesionades. En comptes d’això, les manifestants van decidir 

organitzar un hospital de campanya improvisat. Una de les raons que els va 

fer prendre aquesta decisió podria ser el fet que l’ORCA actua incrustada dins 

el dispositiu de l’Àrea de Brigada Mòbil (BRIMO).”167168 

- 4 DE MAIG DE 2016: 

El migdia d’aquell dissabte, el Banc Expropiat anuncià la reokupació de l’espai. Acte 

seguit, desenes de manifestants es concentraren a les portes del local i algunes 

d’elles es lligaren els braços a l’interior d’un bidó que estava ubicat uns carrers més 

amunt. 

El vídeo de la celebració es va fer viral ràpidament a través de la seva difusió per les 

xarxes. Mentre un helicòpter de la policia sobrevolava la zona, les unitats 

d’antidisturbis dels mossos feren fora a més de 200 persones concentrades al costat 

de l’immoble, també varen expulsar als periodistes. 

                                                            
164Aquest és un altre incompliment del reglament dels Mossos d’Esquadra.  
165 També desplaçaren Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i seguretat ciutadana (Àrea 
Bàsica de Gràcia) vestits d’uniforme o de paisà. 
166 Incloent els contenidors cremats i els que foren tombats, sense ser malmesos.  
167 CELMA, Anna. (31 de maig de 2016). #EfecteBancExpropiat: set dies de lluita i prop d’un centenar 
de ferides. Directa. E-arxiu: https://test.directa.cat/node/31677  
168 Tota la informació ha estat extreta de: Op. Cit. 

https://test.directa.cat/node/31677
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Finalment, una quinzena d’aquest entraren al banc on hi havia cinc veïnes del barri. 

Dues d’elles tardaren quatre hores en sortir, ja que estaven lligades un bidó de 

ciment169. 

- 27 DE NOVEMBRE DE 2016: 

Abans de les 12h del migdia, al local on estava el Banc Exproppiat s’hi concentraren 

més d’un centenar de persones. Algunes d’elles retiraren, amb radials i martells, les 

dues capes de planxes de ferro que rodejava el local. Acte seguit algunes d’elles 

entraren dins de l’antic centre social. A fora penjaren pancartes on s’hi podia llegir 

el Banc Expropiat es queda a Gràcia170 i el banc no està en venda171. 

Abans de les 15h feren un dinar a les portes de l’immoble. Des de fora es podia veure 

com dins del banc encara hi havia tots els objectes dels tallers que organitzava el 

col·lectiu. Dues hores després d’entrar, feren un comunicat afirmant que havien 

tornat a entrar al banc i que el projecte seguia més viu que mai. No estaven disposats 

que l’espai generés beneficis econòmics a especuladors com Bravo Solano. 

Mitja hora abans de les 17h, arribaren una quinzena de furgons dels mossos sense 

previ avís. Expulsaren als manifestants a cops. Un escamot d’antiavalots entrà a 

l’interior del banc172; els agents varen extreure a divuit persones. Les feren passà 

obligatòriament davant de les càmeres de la premsa, els identificaren i els deixaren 

en llibertat. 

Després, un grup d’operaris custodiats pels mossos tornaren a soldar les planxes de 

ferro a tot el perímetre de l’immoble del Banc Expropiat. 

- 30 DE NOVEMBRE DE 2016: 

El col·lectiu del banc anuncià mitjançant un vídeo que dins del banc hi vivia una 

persona des de feia més de 72 hores173, és a dir, des de diumenge. Dificultant 

                                                            
169 La Directa informà que les cinc persones foren detingudes. Fonts del Banc Expropiat afirmaren 
que tres d’elles varen ser acusades d’usurpació i de danys, les dues noies del bidó se’ls afegí 
desobediència. Les cinc quedaren en llibertat amb càrrecs. REDACCIÓ DIRECTA. (4 de juny de 2016). 
Els Mossos desallotgen cinc persones que havien reokupat el Banc Expropiat. Directa: Drets. E-
arxiu: https://test.directa.cat/node/31711  
170 REDACCIÓ DIRECTA. (27 de novembre de 2016). Els Mossos tornen a desallotjar el Banc Expropiat 
després de cinc hores de reokupació. Directa. E-arxiu: https://test.directa.cat/node/32600  
171 Op. Cit. 
172 La Directa puntualitzà que minuts abans, “el servei de premsa dels Mossos havia informat que no 
actuarien sense una denúncia del propietari”. Op. Cit.  
173 S’amagà al sobre sostre del Banc Expropiat. 

https://test.directa.cat/node/31711
https://test.directa.cat/node/32600
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qualsevol actuació policial d’ofici, el jove havia convertit aquell espai en el seu 

domicili.  

Ricard Fernández, l’intendent del barri Gràcia, eludí aquest fet i ordenà entrar a 

l’interior del local per fer fora al noi. En cap moment es presentà una ordre judicial.  

El #BancAmagat fou una jugada intel·ligent i picaresca per part del col·lectiu, ja que 

tres dies abans els mossos havien entrat per fer fora a les 18 persones que havien 

reokupat l’espai. Malgrat rebuscar per tots els racons, varen marxar creient que 

havien expulsat a totes les okupants del banc.  

A les 16h, el propietari contractà un grup d’operaris i es presentaren davant de 

l’immoble. Anaven acompanyats pels màxims caps de la comissaria dels Mossos de 

Gràcia. La policia tallà el tram dels dos carrers que conflueixen d’on estava el banc, 

i els obrers començaren a tallar les planxes de ferro amb serres radials. Un cop obert, 

entraren els treballadors i un grup d’agents, dos d’ells de la unitat canina 

acompanyats per un gos174. També entrà una unitat del SEM. Abans de les 18h, el 

portaveu dels mossos explicà que s’estaven indagant si realment aquell espai s’havia 

convertit en un domicili per l’activista; en el cas que fos així, no podrien fer fora a la 

persona i haurien de demanar una ordre judicial per fer-ho. Paradoxalment, al 

mateix temps, el jove fou extret del banc i els operaris començar a tancar el forat. 

Tant a la Constitució Espanyola, com a l’Estat de Catalunya i al dret civil està 

establert que el domicili és inviolable; només es pot entrar a una llar amb una 

autorització d’un jutge de guàrdia o d’instrucció, i sempre s’ha de fer amb aquest 

aval judicial.  

Tanmateix, a Catalunya, arran una decisió que va fer Felip Puig cinc anys abans, els 

Mossos d’Esquadra normalitzaren els desallotjaments sense aval judicial. 

“L'element clau, per tant, és saber com es determina si s'ha constituït o no un 

domicili. Malgrat que la Constitució Espanyola i el Codi Civil no especifiquen 

les hores que un individu ha de passar dins d'un immoble perquè esdevingui 

legalment la seva llar –tot i no tenir cap dret de propietat, només de 

possessió–, alguns jutges han interpretat que la pernoctació d'una nit seria 

la línia vermella de constitució de domicili. Ni 48 hores ni 72 hores, la 

interpretació judicial més favorable a la policia seria la pernoctació durant 

                                                            
174 RODRÍGUEZ, Jesús. (30 de novembre de 2016). Els Mossos extreuen del Banc Expropiat l’activista 
que hi ha viscut durant tres dies. Directa. E-arxiu: https://test.directa.cat/node/32636  

https://test.directa.cat/node/32636
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una nit. En el cas del Banc Expropiat l'activista desallotjat hi ha passat tres 

nits i més de 72 hores.”175 

El portaveu dels Mossos fou incapaç d’explicar quin aval judicial tingué l’actuació 

dels Mossos d’Esquadra. 

5.2. LA SUPERVIVÈNCIA DEL PROJECTE 

Durant uns mesos, el Banc Expropiat seguí duent a terme els seus tallers i les seves 

activitats davant de l’immoble tapiat, okupant carrer. 

El 17 d’agost de 2016, el col·lectiu feu pública la ubicació del nou espai okupat, a 

Travessera de Gràcia, número 173. També era una antiga oficina bancària, en aquest 

cas de Caixa Penedès. Anomenada La Sucursal, estava situada a 50 metres de 

l’immoble original. 

La Sucursal fou desallotjada el 22 de novembre de 2017 a primera hora. Quan els 

mossos entraren no trobaren a ningú a l’interior de l’oficina; acte seguit fou tapiada 

igual que l’antic espai. Immediatament, el col·lectiu convocà una concentració a la 

cantonada de Travessera de Gràcia amb el carrer Torrent de l’Olla. Per la tarda, es 

feu una manifestació sense incidents amb una participació de 200 persones176. El 

desallotjament es dugué a terme per una ordre judicial que fou emesa a petició del 

propietari legal177. 

Tanmateix, el setembre del mateix any, el col·lectiu del banc entraren a l’antic centre 

d’atenció primària del carrer Quevedo. Okuparen aquest espai perquè acollís el 

projecte del Banc Expropiat quan La Sucursal fos desallotjada. Aquest nou local era 

més adient per poder seguir amb les activitats i tallers que a La Sucursal no s’havien 

pogut fer per la manca d’espai178. 

“Al setembre es va ocupar el Cap Quevedo i unes setmanes després se’ns va 

notificar que la Sucursal tenia data de desallotjament durant la segona 

quinzena de novembre. 

                                                            
175 Op. Cit. 
176 LA REDACCIÓ. (22 de novembre de 2017). Desalojada la “Sucursal del Banc Expropiat” de Gràcia. 
El Periódico: Barcelona. E-arxiu: 
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20171122/desalojada-la-sucursal-del-banc-expropiat-
de-gracia-6441110  
177 LA REDACCIÓ. (22 de novembre de 2017). Els Mossos desallotgen el segons espai ocupat pel Banc 
Expropiat. ara.cat: Societat. E-arxiu: https://www.ara.cat/societat/Mossos-desallotgen-ocupat-
Banc-Expropiat_0_1910808998.html  
178 BANC EXPROPIAT. (16 de setembre de 2017). Nova Okupació del Banc Expropiat. E-arxiu: 
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2017/09/16/nova-ocupacio-del-banc-expropiat/  

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2017/09/16/nova-ocupacio-del-banc-expropiat/
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20171122/desalojada-la-sucursal-del-banc-expropiat-de-gracia-6441110
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20171122/desalojada-la-sucursal-del-banc-expropiat-de-gracia-6441110
https://www.ara.cat/societat/Mossos-desallotgen-ocupat-Banc-Expropiat_0_1910808998.html
https://www.ara.cat/societat/Mossos-desallotgen-ocupat-Banc-Expropiat_0_1910808998.html
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2017/09/16/nova-ocupacio-del-banc-expropiat/
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Durant les següents setmanes vam anar traslladant al Cap les activitats i 

tallers que es feien a la Sucursal, a l’hora que vam pensar quins usos 

alternatius podia tenir la Sucursal (ja que no volíem abandonar l’espai només 

perquè estigués amenaçat)”179. 

Des del 16 de setembre de 2017, el Banc Expropiat continua viu, arrelat al barri i 

seguint desenvolupant el seu projecte a l’antic CAP Quevedo. 

  

                                                            
179 BANC EXPROPIAT. (22 de desembre de 2017). Comunicat i crònica del desallotjament de la 
Sucursal. E-arxiu: https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2017/12/22/comunicat-i-cronica-
del-desallotjament-de-la-sucursal/  

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2017/12/22/comunicat-i-cronica-del-desallotjament-de-la-sucursal/
https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/2017/12/22/comunicat-i-cronica-del-desallotjament-de-la-sucursal/
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6. EPÍLEG 

L’anàlisi del cas del Banc Expropiat ens permet entrar en el debat sobre la legitimitat 

de l’ús de la violència en les lluites socials. Sovint, quan es parla de violència només 

es fa referència a una: la nostra. Tanmateix, aquest és un concepte que es pot 

analitzar des de molts angles diferents, en el sentit que la violència no és un concepte 

unànime, sinó que és una realitat complexa i amb moltes cares diverses. Hi ha 

violència en un cop de puny, hi ha violència en la crema d’un contenidor, però també 

hi ha violència en el desnonament d’una família, en negar l’entrada a una persona 

en un país o en salvar les entitats bancàries amb diners públics. 

Vivim en un sistema que es manté gràcies a la violència que exerceix sobre una gran 

part de la població. És una realitat i l’hem d’acceptar, hi ha un ells i un nosaltres; els 

de dalt, una minoria que es impune, i els de baix, una majoria castigada 

constantment. Els molts que cada dia tenen més i els pocs que cada dia tenen 

menys180. Partint d’aquesta base, som governats per un sistema de poder hegemònic 

que és jeràrquic i desigual. En el pròleg llibre de Warcelona: una història de 

violència, David Fernández esmenta que actualment, la nostra societat, es defineix 

per un nombre incert de violències. Unes violències que no totes són perseguides i 

que moltes vegades són poc perceptibles i que fins i tot les converteixen en invisibles. 

Aquesta és la violència que utilitza el sistema per reafirmar-se i per mantenir l’ordre 

establert, servint-se de persones còmplices que l’executen i amb total impunitat. 

Seguint amb Fernández, a nivell polític, la violència més efectiva és la d’”un sistema 

socioeconòmic tan injust i desigual [que] només pot mantenir-se amb àmplies dosis 

graduals de propaganda, control social i violència institucional rutinària.”181182. 

Un mecanisme habitual de justificació del Poder és imposar a la societat que les 

normes legals són legítimes183. El sistema juga amb el gran desconeixement general 

dels drets i de les lleis184. Henry D. Thoreau ja predicava, al segle XVIII, que la 

                                                            
180 BORRÀS, Jordi. (2013). Warcelona: Una història de violència (1ª edició). Barcelona: Pol·len 
Edicions. p.2 
181 Op.Cit. 
182 Convé ressaltar que des de l’Estat també es fa ús de la violència estructural i de la violència 
simbòlica. 
183 CASTIÑEIRA, Àngel. (2013). Valors procedimentals en joc: legalitat vs. legitimitat. Col·lecció 
Observatori dels Valors (ed). Anuari dels Valors. Barcelona: Editorial Barcino. E-arxiu: 
http://www.fundaciocarulla.cat/sites/default/files/observatori-dels-
valors/Valors%20procedimentals%20en%20joc.pdf 
184 CASTIÑEIRA, Àngel. (2013). Valors procedimentals en joc: legalitat vs. legitimitat. Col·lecció 
Observatori dels Valors (ed). Anuari dels Valors. Barcelona: Editorial Barcino. E-arxiu: 

http://www.fundaciocarulla.cat/sites/default/files/observatori-dels-valors/Valors%20procedimentals%20en%20joc.pdf
http://www.fundaciocarulla.cat/sites/default/files/observatori-dels-valors/Valors%20procedimentals%20en%20joc.pdf
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legalitat i la justícia dominant no van de la mà i de com l’Estat no actua pel bé de la 

majoria, ans el contrari, es mou per interessos de les elits. En aquest sentit, el 

sistema juga amb la seva facilitat alhora de manipular a la societat, de tal manera 

que ella mateixa cregui que decideix en total llibertat i que actua en benefici propi185. 

Aplicant aquesta idea, no hauríem d’obeir cegament unes lleis que han estat creades 

perquè aquesta minoria privilegiada segueixi mantenint el seu capital i el seu estatus 

superior. Tanmateix, una gran part de la població les acata sense qüestionar-les. 

Hannah Arendt afirmava que l’obediència civil no és més que la manifestació 

externa del nostre suport i del nostre consentiment186. 

No obstant, actualment, sembla impossible fer front al sistema de poder hegemònic 

establert. És un enemic sense cos, sense ombra, difícil de definir, de delimitar i de 

localitzar. Si a això hi afegim les diferents “situacions de crisis” és quelcom 

imparable. El Comité Invisible al·lega que aquestes “crisis” brinden, a l’Estat, la 

possibilitat de reestructurar-se; és una manera de governar. Els últims anys s’han 

regentat en una crisis – econòmica, financera, social, ecològica, etc. – eterna on el 

seu mètode polític consisteix en fer creure a la societat que es començarà de zero i 

que només caldrà ajustar-se el cinturó durant un període de temps limitat; quan en 

veritat és la major part de la població mundial qui rep aquestes conseqüències 

polítiques187, mentre que un percentatge menor i dominant manté la seva riquesa i 

el seu patrimoni188. No obstant, lluny d’obtenir una reacció hegemònica, el que 

provoca, en certes persones i cert sectors, és un rebuig total a aquest sistema de vida 

i crea la voluntat de voler derrocar de manera definitiva el capitalisme. Aquesta part 

de la població que ha despertat accepta la situació en la que es troba i alhora fa el 

possible perquè aquesta es col·lapsi189. Dins d’aquest sector de gent insubmisa, hi 

ha tota mena de persones i de col·lectius, un d’ells és el moviment okupa. 

Arribats a aquest punt, seria interessant posar-ho en relació amb la meva 

experiència viscuda en la lluita dins de moviments antisistema. 

                                                            
http://www.fundaciocarulla.cat/sites/default/files/observatori-dels-
valors/Valors%20procedimentals%20en%20joc.pdf 
185 THOREAU, Henry D. (2016). Desobediencia civil (1a edició). Palma: Centellas. p. 7. 
186 ARENDT, Hannah. (2011). Sobre la violència (1ª edició). Barcelona: Angle Editorial. p. 74. 
187 En diversos graus. 
188 Es pot donar el cas que també l’incrementi. 
189 COMITÉ INVISIBLE. (2009). La insurrección que viene (1ª edició). Santa Cruz de Tenerife: Editorial 
Melusina. 

http://www.fundaciocarulla.cat/sites/default/files/observatori-dels-valors/Valors%20procedimentals%20en%20joc.pdf
http://www.fundaciocarulla.cat/sites/default/files/observatori-dels-valors/Valors%20procedimentals%20en%20joc.pdf
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Quan era petita recordo que el barri de Gràcia estava molt polaritzat entre neonazis 

i anarquistes, la gran majoria okupes. La meva mare m’ensenyà que els primers no 

respectaven ni la llibertat ni la diversitat. El seu consell fou que mai els mirés 

fixament i millor no passar pel seu costat. Com a infant, al principi em costava 

distingir quins eren els “bons” i quins eren els “dolents”. Un dia estàvem al carrer 

Alzina, vàrem passà per davant d’una casa okupa i dos dels que vivien allà varen 

passà pel nostre costat, jo hem vaig espantar i sempre recordaré el que em va dir la 

meva mare: “No tinguis por, ells no et faran mai res, són bons”. Cada vegada que 

s’okupava un nou espai abandonat, passàvem per davant i preguntàvem si 

necessitaven alguna cosa o els faltava quelcom.  

Quan tenia sis anys, durant les Festes Majors de Gràcia, tant la meva mare com jo 

vam ajudar al col·lectiu okupa a decorar la plaça del Diamant i, habitualment, 

anàvem a la seva seu al carrer Ciudad Real. A quart de primària vaig tenir un monitor 

que era okupa a l’escola; ens ensenyà una manera de viure que no ens havíem 

plantejat mai.  

Als 16 anys vaig començar a militar a CAJEI190, concretarem a l’AJG191. El nostre 

punt de trobada era el conegut Casal Popular de Gràcia192, situat a la cantonada del 

carrer Ros d’Olano amb el carrer Torrent de l’Olla. Durant aquest període vaig 

participar en diferents accions: fer murals reivindicatius sense permís a les parets 

dels edificis i pintades per tot el barri; defensar altres okupes, tant cases com CSOA, 

de possibles atacs feixistes i de desallotjaments; treballar juntament amb Endavant 

Gràcia i Kasa la Muntanya per organitzar les Festes Alternatives de Gràcia; córrer 

davant de la policia per formar part dels aldarulls d’alguna manifestació antifeixista 

o simplement per estar en ella; rebre cops de porra dels Mossos d’Esquadra per 

intentar impedir que es dugués a terme una xerrada d’un dels líders del Ku Klux 

                                                            
190 Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista. Formada l’any 2002, fou un 
òrgan polític que es definia com a socialista i independentista dels Països Catalans. La CAJEI també 
es caracteritzava per la defensa dels i de les preses polítiques catalanes. L’any 2012 es dissolgué per 
crear amb altres sectors juvenils ARRAN. 
191 Assemblea de Joves de Gràcia. Un col·lectiu polític de joves que creava una alternativa crítica a la 
Vila de Gràcia, vinculada amb la lluita per la independència, el socialisme i el feminisme. Primer 
formaren part de la PUA (Plataforma per la Unitat d’Acció), després de la CAJEI i actualment són el 
nucli local d’ARRAN Gràcia. S’organitzen al CP Tres Lliris de l’antiga comissaria de la Policía 
Nacional de la plaça Lesseps.  
192 Fou okupat a principis de l’any 2002 i desallotjat el 8 d’abril de 2013. A dia d’avui és un local buit 
i tapiat.  



54 
 

Klan (KKK) a la Llibreria Europa; fugir d’un grup de feixistes per evitar que em 

clavessin un ganivet; participar en okupacions i inclús arribar a okupar en sí mateix.  

Actualment, no estic vinculada a cap organització política en concret, ni tampoc estic 

a primera línia de foc en general. Però, com diu Marina Garcés, no sempre es pot 

estar plenament present i disponible dins de la lluita. Mentre una mateixa ha de 

trobar el seu propi equilibri entre la seva vida privada i els diferents successos que 

arriben sense avisar, també ho ha de fer amb la seva implicació cap als diferents 

moviments socials. Segons la filòsofa, s’ha d’aprendre a confiar en les decisions que 

prendran els altres respecte com enfrontar-se al poder hegemònic i compartir-ho 

des de la distància. En definitiva, no ser-hi sense deixar de ser-hi193. 

“Allò col·lectiu no és només el que directament fem amb els altres, sinó la 

possibilitat que el que els altres fan i decideixen sigui l’expressió d’un 

nosaltres capaç d’acollir les nostres absències.”194. 

Tanmateix, segueixo tenint afinitat pels moviments antifeixistes, i concretament 

amb els okupes. Des del meu punt de vista, la desobediència que fan i la construcció 

d’alternatives que plantegen és completament necessària. Part de la seva lluita és a 

nivell local, i a Barcelona hi ha una gran mancança d’alternatives reals, sobretot des 

de 1992 amb els Jocs olímpics. La seva celebració suposà un gran canvi per la 

ciutat195, s’iniciaren grans projectes urbanístics i especulatius que només afavorien 

a una minoria. Amb la campanya Barcelona Posa’t Guapa fou l’inici d’un procés de 

gentrificació cada vegada més agressiu. Les classes benestants començaren a 

colonitzar paulatinament als barris més conflictius i humils, com el Born o el Raval. 

Mica en mica, començà a estendre’s com una taca d’oli per tota la ciutat. A dia d’avui, 

aquest aburgesament d’algunes barriades de la ciutat, com Gràcia, Sant Antoni o 

Poblenou, provoquen que la gent que hi vivia hagi de marxar o es vegi arrossegada 

per l’increment d’artistes, dissenyadors o fotògrafs que “cultivan (...) su 

inconformismo de fachada y antirracismo benigno, mientras suben los alquileres”196 

i el nivell de vida del barri. 

                                                            
193 GARCÉS, Marina. (2018). Ciutat Princesa. (1a ed). Barcelona: Galàxia Gutenberg. pg. 89. 
194 Op. Cit. 
195 El canvi comença l’any 1986, quan s’escollí Barcelona per ser la pròxima ciutat olímpica. 
196 HAZAN, Eric. Algunas arrugas de más. (2011). París en tensión: Urbanismo e insurrección en la 
ciudad de la luz (1ª edició). Madrid: Errata Naturae. (p. 15 - p. 26). p. 20 - 21. 
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En aquest context, començaren a escassejar habitatges dignes, arrel del 

ressorgiment de l’especulació immobiliària, i el moviment okupa tingué més força. 

Per una banda perquè la seva forma d’actuar és un atac directe a la propietat privada 

i contra l’especulació, però per l’altra també se la qüestiona com a pilar bàsic del 

sistema capitalista197. 

La desobediència que genera el moviment okupa posa en perill l’estabilitat del 

sistema i l’status quo de les elits. Per mantenir aquest ordre social, una de les 

maneres que té el sistema per atacar aquest col·lectiu és degradant-lo. Cada 

desallotjament és un circ mediàtic, perquè només volen puntualitzar les destrosses 

del mobiliari públic o dels aldarulls que generen, però mai fan esment ni es 

profunditza sobre la seva lluita real. El que la premsa no explica és que aquest ús de 

la violència no és gratuït, sinó que es fa servir a mode de defensa i resistència. 

Si bé és cert que la violència genera més violència, sovint sembla que és l’única via 

per derrotar un sistema injust. I en el cas dels okupes, quan entren a casa teva o al 

CSOA on hi dediques gran part del teu temps per un bé comú, a qualsevol hora, a 

cops de porra i amb projectils de foam, l’instint humà el que fa és fugir i mentre fuig 

es defensa com bonament pot, des de cremar contenidors per fer barricades per 

dificultar els moviments de la policia, fins a ruixar el carrer amb gasoil. No hi ha 

insurreccions pacífiques198. Arendt puntualitza que l’esquerda entre la propietat 

estatal vers als mitjans de violència i el que la gent corrent pot agafar per armar-se - 

ampolles de cervesa, còctels Molotov, etc- és tan gran que la força de l’Estat sempre 

dobla la dels manifestants.  

La desobediència neix en el moment que sorgeix un enfrontament entre la legalitat 

i la legitimitat, és a dir, entre la llei i la justícia com a valor social199. També és l’escut 

contra els atacs del sistema hegemònic i l’ús de la violència, per part nostra, pot 

arribar a posar en escac i mat el seu ordre i la seva pau social.  

                                                            
197 AA.VV. (2014). Quan la por canvia de bàndol: Les claus de la desobediència civil als Països 
Catalans (1ª edició). Manresa: Tigre de Paper. p. 68. 
198 Comité Invisible va especial esment al pacifisme com una eina del sistema, ja que qui més se’n 
beneficia és qui té el poder. Només des de l’extrema posició de força es possible lliurar-se de la 
necessitat de defensar-te. COMITÉ INVISIBLE. (2009). La insurrección que viene (1ª edició). Santa 
Cruz de Tenerife: Editorial Melusina. p. 166 - 167 
199 AA.VV. (2014). Quan la por canvia de bàndol: Les claus de la desobediència civil als Països 
Catalans (1ª edició). Manresa: Tigre de Paper. p. 60. 
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La coexistència entre la classe dominant i la resta cada vegada està més a les portes 

del seu final. La mostra és com des d’una minoria hegemònica nega el problema i 

declara la guerra i persegueix tots aquells que posin en tela de judici el sistema o el 

vegin com una amenaça per fer despertar una part de la majoria que encara està 

adormida i així provocar una insurrecció cada cop més inevitable200. 

La diferència entre la violència que exerceix l’Estat i la que fan servir els okupes201 

és que el primer ataca i el segon es defensa. No obstant, en aquest cas, tot el pes de 

la llei i tota la criminalitat aplicable només la coneix el col·lectiu antisistema. 

  

                                                            
200 COMITÉ INVISIBLE. (2009). La insurrección que viene (1ª edició). Santa Cruz de Tenerife: Editorial 
Melusina. 
201 També serviria per qualsevol altre col·lectiu antisistema. 
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