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Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya

1. El marc tèoric i conceptual

En aquest apartat bastim un marc teòric a partir de tres grans fils conductors: a) la joventut com a realitat
social i els principals paradigmes de política de joventut; b) la realitat dels col·lectius okupes inscrita en el
marc de les novíssimes xarxes crítiques, i c) els models d’impacte dels moviments socials i les xarxes crítiques
en les seves respectives polítiques públiques, en aquest cas en les múltiples dimensions de les polítiques de
joventut.

2. Anàlisi dels casos: diversitat contextual, experiències i interaccions amb l’espai públic

Aquest és l’apartat on desenvolupem l’anàlisi dels 7 casos empírics: els barris de Gràcia, Sants i Sant
Andreu a Barcelona; els municipis de Sant Cugat, Terrassa i Sabadell al Vallès Occidental, i el de Mataró al
Maresme. Iniciem cada cas amb una introducció descriptiva que ens situa sobre el terreny i ens aporta les
claus cronològiques i de context de cada cas. En segon lloc, analitzem els casos a partir del buidatge
sistemàtic de les entrevistes, amb un especial èmfasi a tractar la interacció entre el col·lectiu okupa i les
polítiques de joventut, en els seus aspectes d’habitatge, lleure, informació i participació —o, si és del cas,
repressió—. Finalment, oferim una interpretació de cada cas, tot aplicant un model que s’explicita en el marc
teòric del treball.

La metodologia emprada en els estudis de cas ha estat el buidatge de les entrevistes a okupes i a tècnics i
polítics de les àrees de joventut dels diferents ajuntaments o districtes. Les entrevistes eren semiestructurades
i en profunditat, i ens han servit com a font d’informació i de contrast sobre les visions que tenen els diferents
actors implicats en cada cas. A l’annex metodològic 1 teniu els guions de les entrevistes que hem fet. D’altra
banda, s’han analitzat els plans locals de joventut en cas que n’hi hagués.

3. La construcció mediàtica de la realitat okupa: marcs cognitius, opinió pública i impactes sobre
els paradigmes de política pública

En aquest apartat es fa un buidatge analític i interpretatiu de caràcter exhaustiu sobre les pautes evolutives
del tractament mediàtic de l’okupació a Catalunya per part dels sis principals diaris, des de l’any 1996
—desallotjament del cinema Princesa— fins al 2002. Amb aquesta tasca volem establir la construcció dels
marcs cognitius predominants que funcionen avui en l’opinió pública catalana sobre l’okupació. Això serà
fonamental per establir l’impacte sobre els paradigmes, els models de resposta pública a l’okupació que
s’han assajat fins al moment. Si teniu interès en la metodologia d’aquesta anàlisi, podeu consultar-la a
l’annex metodològic 2.

4. Síntesi i conclusions (més annexos)

Finalment, les principals conclusions i idees força sorgides al llarg del treball, les apleguem en un apartat
que tanca la recerca. En els annexos següents recollim els elements que ens semblen més rellevants del
treball de camp, per donar suport, quan cal, a la lectura de diverses parts de l’informe.
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1. Marc teòric

L’objectiu d’aquest treball de recerca és analitzar les configuracions i les pràctiques concretes del
moviment per l’okupació a diversos indrets de Catalunya al llarg dels darrers anys, així com analitzar la
capacitat d’impacte d’aquest moviment sobre les polítiques públiques i, molt en concret, sobre les
polítiques de joventut posades en marxa, sobretot, pels governs municipals.

Per emmarcar d’una manera adequada aquests objectius, i abans de tractar d’una manera concreta el
moviment per l’okupació i les seves polítiques de referència, cal que ens aturem en dues qüestions de caire
més genèric.

— D’una banda, es farà difícil entendre la lògica dels impactes de les pràctiques okupes sobre l’escenari
polític si abans no hem exposat, en clau conceptual i teòrica, la transició dels models de govern tradicio-
nal cap els nous escenaris de governançagovernançagovernançagovernançagovernança, basats en xarxes pluralistes i de forta base local: el que
anomenarem la governança participativa i de proximitat.

— D’altra banda, es farà difícil entendre la mateixa conformació del moviment okupa i l’abast real dels seus
impactes si abans no hem exposat la transició dels moviments socials cap a xarxes crítiques i no hem
plantejat una proposta general de model explicatiu dels impactes esmentats.

Tot seguit, doncs, desenvoluparem ambdós aspectes:

— En l’apartat 1.1, la governança participativa i de proximitat.

— En els apartats 1.2 i 1.3, les xarxes crítiques i el model explicatiu dels seus impactes polítics.

1.1. La governança participativa i de proximitat

1.1.1. Governança i xarxes participatives

Els anys 80 marquen l’inici d’una transició progressiva, gradual, en molts aspectes encara sense resoldre,
vers uns models alternatius de regulació del conflicte social, motivats per un escepticisme creixent respecte
a les formes tradicionals de govern. La capacitat dels estats d’oferir respostes efectives i legítimes als
problemes socials es veu afectada per un conjunt de transformacions de caràcter divers que, per una ban-
da, afecten els fonaments de l’Estat del benestar i, per l’altra, els pilars de la democràcia representativa. La
governança, sobretot en les seves dimensions participativa i de proximitat, emergeix com un nou paradigma
de regulació col·lectiva. En la seva concepció més general, la governança o govern en xarxa reflecteix una
adaptació operativa i normativa de les formes de govern per fer front d’una manera més eficaç i democràtica
als nous elements de complexitat social. Ho podem entendre com un paradigma de regulació social alternatiu
tant al govern tradicional com al mercat. Davant l’embat neoliberal dels anys 80, el govern en xarxa implicaria
la preservació de l’espai públic i dels projectes col·lectius com una alternativa plausible al retorn al laissez
faire. No obstant això, la determinació col·lectiva dels processos de transformació social ja no seria, dins el
marc d’aquest nou paradigma, producte de l’acció unilateral i jeràrquica dels poders públics sobre la societat,
sinó el resultat d’un intercanvi complex de recursos entre múltiples àmbits de govern, organitzacions socials,
comunitats i ciutadania en el marc de noves xarxes participatives.

Intentarem presentar algunes de les idees bàsiques a partir de les quals s’articula aquest nou paradigma.
Ho farem presentant tres proposicions interrelacionades entre si que constitueixen —segons la nostra opinió—
el nucli conceptual del nou paradigma:

A) La governança implica el reconeixement, l’acceptació i la integració de la complexitat com un element
intrínsec al procés polític

El paradigma del govern relacional es fonamenta en el reconeixement d’un escenari que es caracteritza
per la complexitat, en el qual les velles formes de govern queden obsoletes. Aquesta complexitat està
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motivada per dos elements bàsics: en primer lloc, per la diversitat implícita en l’existència de múltiples
actors amb recursos necessaris, actors que, a més, incorporen una multiplicitat de valors, objectius i
preferències al procés polític; en segon lloc, per la incertesa que provoca el canvi permanent, l’erosió de
les certeses cognitives i la inestabilitat del coneixement.

La idea bàsica implícita en el paradigma del govern en xarxa, per tant, és l’acceptació i la gestió de la
complexitat en els processos de govern, i no l’intent d’eliminar-la: «articular la diversitat i la fragmentació a
través de la coordinació o la integració; reconèixer els múltiples nivells que conformen la xarxa; acceptar la
seva participació en les tasques de govern i gestionar les interrelacions amb l’objectiu de provocar accions
integrades» (Brugué et al., 2001). Podríem afegir que el repte no és només integrar la diversitat dels actors
existents sinó, també, assumir la incertesa com un element intrínsec al procés polític. Governar, en aquest
sentit, no pot continuar sent una tasca d’un grupet d’experts que apliquen coneixements contrastats, sinó
que ha de ser concebut com un procés d’aprenentatge social en el qual molts actors aporten els seus
coneixements, les seves pròpies percepcions de la realitat, i intenten arribar a definicions compartides dels
problemes.

Parafrasejant Kooiman, l’única manera de governar sistemes sociopolítics dinàmics, diversos i complexos
d’una manera democràtica i efectiva és amb la incorporació del dinamisme, la diversitat i la complexitat en la
governació de les nostres societats. El fet de no integrar la complexitat en el procés polític pot provocar el
caos; no incorporar el canvi com a part intrínseca d’aquest procés pot portar a la desorientació; no reconèixer
la diversitat com a element consubstancial pot conduir a la desintegració (Kooiman, 1993: 44).

B) La governança implica un sistema de govern a través de la participació d’actors diversos dins el marc
de xarxes plurals

Per tant, en aquest escenari, un element bàsic és el reconeixement d’actors múltiples, institucionals, socials,
comunitaris o mercantils, amb interessos, voluntats i recursos clau per al desenvolupament eficaç de les
polítiques públiques; uns actors que intentaran influir estratègicament en el procés polític a partir de les
seves pròpies percepcions dels problemes, dels seus propis objectius i comptant amb una sèrie de recur-
sos que, generalment, amb més o menys efectivitat, els permetran incidir en l’evolució d’aquest procés. En
aquest escenari, el coneixement es troba dispers entre una multiplicitat d’actors que, a més, tenen les seves
pròpies definicions dels problemes; les preferències que determinen la presa de decisions públiques tenen
múltiples subjectes; l’autoritat és un concepte difús que només es pot desenvolupar en un marc de negociació
permanent; els recursos per al desenvolupament eficaç de les polítiques estan distribuïts entre una multiplicitat
d’actors, i les intervencions públiques provoquen una sèrie d’efectes difícils de preveure que, a més, obli-
guen tots aquests actors a recol·locar-se en un escenari caracteritzat pel canvi i la incertesa permanent.

Concretament, la diversitat d’actors susceptibles de participar en el marc d’aquestes xarxes respon a una
triple dinàmica de fragmentació de responsabilitats i capacitats de govern:

— El govern multiàmbit, entenent com a tal un sistema en el qual els diferents àmbits institucionals
comparteixen —en lloc de monopolitzar— decisions sobre moltes àrees competencials. Més que una
dominació uniforme per part dels estats centrals, estem assistint a l’emergència d’un patró altament
variable —i no jeràrquic— d’interacció entre actors diversos en diferents àrees de polítiques.

— La transversalitat, com a sistema organitzatiu del sector públic que interrelaciona diferents àrees
temàtiques, departaments i organitzacions públiques en el marc de projectes compartits. La dinàmica
de la transversalitat afecta especialment els principis d’especialització i fragmentació de responsabilitats
predominants en el marc de l’Administració pública burocràtica i implica el reconeixement de la
fragmentació institucional interna i la pretensió de crear, en aquest context, nous marcs de cooperació i
integració.

— La participació social, és a dir, la incorporació de la societat civil a les tasques de govern. Davant la
concepció tradicional que situava la societat com l’objecte de l’acció de govern i els poders públics com
el subjecte, la governança remarca el caràcter confús i ambigu de la separació entre l’esfera pública i la
privada i, al mateix temps, resitua les responsabilitats col·lectives en un espai compartit per aquestes
dues esferes. En paraules d’Stocker (1996: 21), «la governança identifica la difuminació de les fronteres
i de les responsabilitats per tractar els temes socials i econòmics […]; representa un pas enrere de
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l’Estat i una preocupació per traslladar responsabilitats cap als sectors públics i voluntaris i, en
general, als ciutadans».

El concepte de la xarxa, en paraules de Kenis i Schneider (1991), s’ha convertit en «el nou paradigma per
a l’arquitectura de la complexitat» i el govern relacional; en aquest sentit, reflecteix una nova forma de
govern, diferent del control jeràrquic i caracteritzada per un grau de cooperació i interacció més elevat
entre l’Estat i uns actors no estatals en el si d’una xarxa de decisions mixta pública-privada (Mayntz,
1999). Parlar de xarxes participatives o, en el seu lloc, parlar de governança, implica no només el
reconeixement d’una pluralitat d’actors, sinó l’articulació d’aquests actors en marcs organitzatius comuns
a partir dels quals s’intercanvien recursos, es negocien prioritats i es prenen decisions relacionades amb
projectes públics compartits. Concretament, què és el que defineix bàsicament una xarxa participativa
de governança? Destaquem tres trets:

1. La no-existència d’un centre jeràrquic capaç de fixar processos de govern d’una manera monopolis-
ta. En positiu: l’estructura multinodal de la xarxa i la determinació relacional de processos i resultats.

2. La interdependència. No només es tracta de pluralisme, de més actors; es tracta, sobretot, de
dependències mútues —heteràrquiques— entre aquests actors en el moment de resoldre problemes,
perseguir objectius i aconseguir uns resultats determinats.

3. Una certa institucionalització, en el sentit menys estructural del terme. És a dir, l’existència d’unes
interaccions més o menys sostingudes amb alguna forma d’estabilitat i rutinització.

C) La governança comporta una nova posició dels poders públics en els processos de govern, l’adopció
de nous rols i la utilització de nous instruments de govern

Com a conseqüència de tot això, el govern en xarxa no té un únic subjecte, el govern, sinó que més aviat és
el producte espontani —i, en certa manera, imprevist— d’una interacció complexa entre múltiples actors
d’una naturalesa molt diversa. En paraules de Kooiman i Van Vliet (1993: 64): «el concepte de la governança
apunta cap a la creació d’una estructura o d’un ordre que no pot ser imposat externament sinó que és el
resultat de la interacció entre una multiplicitat d’actors que participen en el govern i que són influenciables
mútuament». Mentre que el paradigma tradicional establia una clara separació entre esfera pública i esfera
privada, entenia que els únics subjectes de l’acció del govern eren els poders públics i concebia l’esfera
privada com l’objecte passiu de l’acció del govern, la governança apunta vers un escenari on la frontera
entre totes dues esferes es difumina, les responsabilitats cap a allò col·lectiu es distribueixen entre molts
actors i el poder polític es troba absolutament dispers entre una gran diversitat de subjectes. Reprenent
Kooiman (1993), l’antic paradigma segons el qual les capacitats de govern eren dels poders públics i les
necessitats, de la societat, actualment es veu desbordat per una nova realitat en la qual les necessitats i les
capacitats de govern es dilueixen tant en l’esfera pública com en la privada.

Òbviament, aquest escenari implica l’adopció de nous rols per part dels poders públics i, al mateix temps, la
utilització de nous instruments. Ara, el concepte de l’autoritat ja no està tan lligat a la capacitat d’imposar
decisions i regular el comportament, des de dalt, de la resta d’actors, sinó a la capacitat d’influència i de
lideratge sobre el conjunt de la xarxa. Es tracta de liderar la xarxa a través de la influència, de crear els marcs
organitzatius necessaris per a l’intercanvi i la cooperació entre actors diversos, de convèncer el conjunt
d’actors dels beneficis col·lectius que es deriven de la participació en la xarxa i d’oferir els incentius necessaris
perquè s’hi impliquin (Kickert et al. 1997).

«Governance is about managing networks», afirma Rhodes (1997). D’acord, però aquest és el mitjà, no pas
la finalitat. La finalitat és la regulació del conflicte social; són els processos els que adopten les noves formes
reticulars. Llavors, cobra sentit una pregunta: com es pot orientar estratègicament —amb sentit de finalitat—
una xarxa d’actors? No valen ni les jerarquies del govern clàssic ni les interaccions de mercat. Els governs
locals haurien de reforçar les seves capacitats de conformació i lideratge de xarxes. I apostar per l’enfortiment
de la resta d’actors socials en un espai públic altament participatiu. Podem distingir dues dimensions en la
governança de xarxes horitzontals:

1. La gestió de les interaccions internes

Es tractaria d’incidir sobre una xarxa d’actors existent, ja sigui per activar i intensificar interaccions, o bé
per generar intermediacions que tendeixin a afavorir determinats objectius: a) Activar la xarxa. Estimular
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les interaccions necessàries perquè la xarxa es posi en moviment. És important destacar les
interdependències i enfortir les posicions nodals clau per tirar endavant les polítiques. b) Enfortir la densitat
relacional. Generar les condicions minimitzadores dels riscos de la interacció. Explorar la creació
d’escenaris de suma positiva i el disseny d’instruments de regulació de conflictes que redueixin les
incerteses. c) Promoure la intermediació. Enfortir capacitats de trobada de denominadors comuns que
canalitzin les diferències cap a l’acció: processos de generació de confiança, de facilitació del diàleg i de
construcció d’espais de consens (Kickert, 1997).

2. La gestió de l’estructura de la xarxa

Sovint, l’estructura de la xarxa existent pot generar un espai poc adequat per a l’impuls de determinades
perspectives estratègiques. Llavors, s’ha d’incidir en l’alteració de l’espai de governança en si. Així, cal:
a) Incidir sobre la configuració bàsica de la xarxa. Per la via de donar entrada a nous actors, cosa que fa
la xarxa més permeable i potencialment més densa, plural i heterogènia. b) Incidir sobre les distribucions
de poder. Es tracta d’alterar els patrons d’asimetria en la distribució de recursos, de manera que s’evitin
situacions de captura de la xarxa per part d’interessos molt forts però no majoritaris. c) Incidir sobre els
valors i les percepcions. En aquest cas, l’estratègia passa per produir marcs i universos de referència.
Mitjançant el discurs i la deliberació es creen “policy core beliefs” —o paradigmes de política— d’acord
amb les finalitats estratègiques que es puguin haver plantejat.

En definitiva, es tracta de gestionar la xarxa —en paraules de Kickert i Koppenjan (1997: 44), «promoure
l’ajustament mutu del comportament d’actors que tenen objectius i ambicions diverses en relació al
tractament dels problemes públics dins un marc establert de relacions interorganitzatives»—, una funció
que, segons els mateixos autors, comporta una sèrie d’activitats noves i diverses: intervenir en les pautes
preexistents d’interacció entre els actors, construir consensos i fomentar les condicions per a la cooperació,
ajudar a crear estratègies col·lectives per a la solució dels problemes.

1.1.2. Governança i proximitat

Durant les dues últimes dècades, el quasi monopoli de l’Estat nació es transforma en benefici d’un complex
entramat institucional amb nous equilibris territorials de poder. Avui dia, analitzar la complexitat institucional
en el desplegament de processos de govern implica fer referència a dues dinàmiques simultànies i
entreteixides: la de globalitat i la de proximitat. Les crisis ecològiques, els conflictes interètnics, la manca de
ressorts per al desenvolupament humà o els mercats financers requereixen la progressiva construcció de
capacitats de govern global; per altra banda, la minimització de residus, la inserció social dels immigrants,
els nous jaciments d’ocupació o la prevenció de la fractura digital, per posar alguns exemples, requereixen
l’enfortiment de les esferes locals de govern (Borja i Castells, 1998).

El canvi d’escenari territorial, doncs, és substancial: l’Estat cedeix i resitua a la baixa les seves capacitats de
govern, davant l’enfortiment simultani del nou eix territoris-globalitat. Fins a quin punt el pol local en surt
realment enfortit? Un conjunt de canvis estructurals han fet de suport al seu enfortiment:

— La substitució del vell fordisme productiu, poc valorador de la geografia i l’ecologia, per nous models de
desenvolupament endogen i sostenible, molt arrelats al territori.

— El canvi vers una estructura social complexa, generadora de necessitats més heterogènies i, per tant,
potenciadora dels serveis de proximitat.

— La transició vers unes noves relacions de gènere que resituen l’àmbit local com a escenari des del qual
fer possibles noves formes d’articulació entre la vida quotidiana i la feina remunerada.

— La redefinició dels referents d’identitat cap a lògiques de pertinença col·lectiva orientades no només al
llegat cultural sinó també a la vivència comunitària compartida.

Tot això, a la fi, va conformant l’estructura d’oportunitats que recolza la consolidació d’uns espais locals
potents i estratègics en el nou context terrritorial, globalitzat, de la societat postindustrial. Considerant l’esfera
local una dimensió rellevant del nou escenari polític, una rellevància ancorada en alguns factors estructurals,
ara cal aprofundir en aquells aspectes clau que comencen a caracteritzar la governança de proximitat. La
nova política local o, més ben dit, allò nou i emergent de la política local es pot definir a partir de dues idees:

— Els espais locals tendeixen a la politització, és a dir, a la superació dels rols operatius clàssics del govern
municipal, tant en les versions burocràtiques com en les versions gerencials actuals. El desbordament
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de les funcions tradicionals es projecta en dues dimensions: cap a l’ampliació de les agendes locals
i cap al desenvolupament, dins d’aquestes, de nous rols estratègics i qualitatius.

— La manera d’articular els nous processos de govern local tendeix a superar els estils monopolistes,
autosuficients i jeràrquics. El concepte de xarxa i, en concret, el de govern relacional apareixen com els
nous referents. Les xarxes locals presenten dues dimensions: la configuració multiàmbit, és a dir,
l’articulació d’espais temàtics de governança en els quals conflueixen, sota un possible lideratge local,
diversos àmbits territorials de govern, i la configuració participativa horitzontal, amb la presència de múl-
tiples actors socials, comunitaris i mercantils de base local.

Del conjunt d’aspectes continguts en aquestes dues idees, deixarem de banda tant l’enfortiment de la
naturalesa política dels espais de proximitat com la inserció d’aquests en xarxes de govern multiàmbit per
centrar-nos en l’aspecte que ens interessa més directament per al nostre estudi: la governança de proximitat
com a espai configurat en xarxes.

La governança de proximitat com a lideratge i gestió de xarxes horitzontals

Durant les dècades centrals de la societat industrial, bona part dels estudis sobre els actors de les polítiques
locals van adoptar enfocaments simples: els processos de govern de les ciutats semblava que tenien lloc en
un sector públic que actuava des de l’autosuficiència, sense necessitat aparent d’interaccionar amb altres
esferes socials. Més tard, aquest hipotètic àmbit especialitzat de polítics i gestors urbans comença a donar
pas a uns escenaris molt més matisats: l’expansió de les agendes locals i la maduració consegüent
d’interessos sectorials provoca l’entrada en escena de múltiples grups de pressió: el desenvolupament de
nous coneixements enforteix la capacitat d’incidència d’experts i comunitats epistèmiques: les xarxes de
moviments ciutadans, des del terreny dels valors alternatius, comencen a irrompre amb força; també apareix
una galàxia d’associacions —des de grups comunitaris fins a entitats de gestió de serveis, passant per tot
tipus d’ONG— que, d’alguna manera, penetren en l’esfera de govern i l’elaboració de polítiques.

En aquest nou context, l’anàlisi de polítiques públiques posa al dia les seves pretensions explicatives i
desenvolupa amb rapidesa l’enfocament de xarxes com a nova metàfora dels processos de govern,
especialment de govern local. En síntesi, les ciutats en transició cap a models postindustrials i amb una
forta presència de la informació són ciutats cada vegada més complexes: es diversifiquen les estructures
socials, laborals, familiars, demogràfiques i etnicoculturals; es diversifiquen, també, els valors, les pautes
culturals, les identitats i les formes d’acció col·lectiva. En aquest context, es fa insostenible concebre una
governació urbana monopolista: la complexitat social es projecta cap al procés d’elaboració de polítiques i
el model de la governació pluralista es comença a estendre, un model que, més enllà de les lògiques
tradicionals, va adoptant configuracions reticulars. Les xarxes locals de múltiples actors interdependents,
amb relacions més o menys conflictuals o de consens i amb distribucions més o menys asimètriques de
poder, es converteixen en els nous espais predominants de regulació social, de governança (Goss, 2001).

Les xarxes expressen realitats complexes i canviants. Més enllà dels tres trets bàsics esmentats —multipolaritat,
interdependències i rutinització relativa—, les xarxes horitzontals presenten moltes possibilitats de configuració
interna, en funció de diversos factors (Marsh, 1998). Com ja apuntàvem a l'apartat anterior, el govern en
xarxa —i molt més el govern en escales de proximitat— tendeix a ser dinàmic, sense reproduir d’una mane-
ra mimètica instruments o processos. No obstant això, fent un cert exercici tipològic —que es pugui contras-
tar en les anàlisis empíriques—, es pot considerar que les xarxes de governança local varien a partir de
quatre grans dimensions: a) la seva configuració bàsica, és a dir, el nombre d’actors presents, la seva
naturalesa i la intensitat de les seves interaccions; b) les seves relacions internes de poder, observades a
partir de les asimetries que hi ha i del tipus de recursos que utilitzen els actors per tenir incidència; c) la
distribució, més o menys contradictòria, de valors i interessos en joc, i la presència d’actituds més o menys
inclinades a solucions negociades, i d) les relacions de la xarxa amb el seu entorn més directe de problemes
i actors. A partir d’aquestes dimensions, podem apuntar dos escenaris polaritzats de govern local en xarxa.
Un primer escenari és el de xarxes poc complexes, amb més simetries i punts d’acord intern, però també
més consolidades i tancades a l’exterior. Un segon espai és l’existència de xarxes més heterogènies, desiguals
i conflictives, però també menys assentades i més participatives. Ens trobem davant de tipus ideals, que no
tindran una plasmació mimètica a la pràctica, però que potser poden servir per analitzar tendències en la
conformació concreta de les xarxes horitzontals.
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Quadre 1.1. Dimensions de definició d’una xarxa de governança

Xarxa de governança
Dimensions de definició Variables (1) (2)

1. Densitat Baixa (– actors ) Alta (+ actors)
Configuració bàsica de la xarxa 2. Complexitat Homogènia Heterogènia

3. Intensitat relacional Sistemàtica Puntual

Relacions internes de poder
4. Capacitats d’incidència Simètriques Asimètriques
5. Tipus de recursos predominants Materials Simbòlics

Distribució d'interessos i regles del joc
6. Posicions inicials Acord Contradicció
7. Estratègies internes Negociació Confrontació

8. Tipus de resposta predominant Proactiva Reactiva
Relacions amb l'entorn de la xarxa 9. Permeabilitat Baixa Alta

10. Impacte mediàtic Reduït Elevat

Font: Elaboració pròpia.

1.2.  Les xarxes d'acció col·lectiva crítica

En el nou escenari de governança estructurat en forma de xarxes, es desenvolupen molts patrons de
participació política. Els partits, a la pràctica, han abandonat tota pretensió integradora: la seva presència
social és molt limitada, segreguen molt pocs recursos d’identitat col·lectiva i amb prou feines promouen
espais de socialització. Contràriament, s’aboquen a les pràctiques electorals i institucionals, a l’elaboració
de discursos i continguts programàtics i a la formulació de polítiques. Llavors, com es canalitzen les inquietuds
socials i polítiques de la ciutadania? A través de quins mecanismes es concreten les actituds i les cultures
d’implicació personal i col·lectiva dins l’espai públic?

— Per una banda, es desplega una constel·lació d’associacions, entitats i grups que van des de les xarxes
comunitàries d’autoajuda fins a les entitats de gestió de serveis i els grups de pressió, tot passant per tot
tipus d’ONG que, d’alguna manera, incideixen en l’esfera d’elaboració de polítiques en un o altre àmbit
territorial.

— Per una altra banda, els nous moviments socials clàssics —és una expressió paradoxal però expressa
molt bé el ritme accelerat de canvi sociopolític de finals del segle XX— es van transformant i van deixant
pas als anomenats novíssims moviments socials o, com sostindrem nosaltres, a les comunitats i les
xarxes d’acció col·lectiva crítica.

Concretament, les xarxes crítiques es poden considerar moviments socials en la mesura que articulen matèries
transversals, persegueixen objectius de canvi que es basen en valors no dominants i desenvolupen pràctiques
socials no convencionals. En canvi, s’han de considerar una generació emergent de pràctiques de mobilització
social d’un nou tipus, amb un mínim de quatre trets que les caracteritzen com a tals:

a )a )a )a )a ) El seu potencial i, sovint, la seva inserció efectiva en escenaris temàtics de governança, és a dir, en
xarxes principals de política pública.

b)b)b)b)b) Un nou cicle d’obertures temàtiques. Si els nous moviments socials van suposar la incorporació a
l’agenda política de les relacions de gènere —feminisme—, del medi ambient —ecologisme— o de la
qüestió urbana —moviment veïnal—, les xarxes crítiques impliquen la politització alternativa de camps
com la solidaritat internacional, l’antimilitarisme i la insubmissió, l’antiracisme, el moviment okupa o les
xarxes de resistència i alternativa global —Seattle, Praga, Porto Alegre, etcètera.

c )c )c )c )c ) Una nova morfologia, més complexa, de tipus multiorganitzatiu, basada tant en la proximitat com en la
connectivitat, i molt més aliena a les cultures de militància de l’esquerra clàssica.
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d )d )d )d )d ) Un predomini clar dels elements culturals de l’acció col·lectiva; és a dir, del camp simbòlic cognitiu,
fins i tot com a recurs clau de poder que possibilita articular agendes en camps temàtics inèdits des
de l’àmbit polític institucional.

Tot això requereix, sens dubte, que avancem en la reteorització de l’acció col·lectiva crítica, que anem
dibuixant un nou marc multidimensional d’anàlisi que haurà d’incorporar les últimes aportacions de les
teories de moviments socials i de polítiques públiques.

1.2.1 .1 .2 .1 .1 .2 .1 .1 .2 .1 .1 .2 .1 . El sorgiment de xarEl sorgiment de xarEl sorgiment de xarEl sorgiment de xarEl sorgiment de xarxes crítiques: la xarxes crítiques: la xarxes crítiques: la xarxes crítiques: la xarxes crítiques: la xarxa de xa de xa de xa de xa de governança governança governança governança governança com a estructuracom a estructuracom a estructuracom a estructuracom a estructura
d’oportunitats polítiquesd’oportunitats polítiquesd’oportunitats polítiquesd’oportunitats polítiquesd’oportunitats polítiques

L’anàlisi dels factors que ajuden a explicar el sorgiment d’una acció col·lectiva crítica de contestació ha
estat un dels temes clàssics en la teoria dels moviments socials. És així com neix el concepte d’estructura
d’oportunitats polítiques (EOP), entès com el conjunt de dimensions de l’entramat polític que proporcionen
incentius perquè es desenvolupi un procés mobilitzador (Tarrow, 1997). Es parteix, doncs, de la tesi que hi
ha conjuntures facilitadores, obertes en diversos vessants, que operen com a recursos exteriors al moviment
incipient, conjuntures que redueixen els costos de l’acció col·lectiva crítica, en la mesura que es descobreixen
obertures institucionals, elits vulnerables o sinergies amb altres processos.

Els múltiples supòsits de canvi favorable en les EOP es poden agrupar en tres dimensions analítiques: a)
les de caràcter sistèmic: els nivells relatius d’obertura del sistema polític —punts d’accés a les institucions,
instruments formals de participació...—; b) les de caràcter relacional: els nivells d’inestabilitat en les posicions
de les elits davant una acció col·lectiva de contestació —possibilitat de divisions dins les coalicions de
poder, disponibilitat d’aliats propers en ressorts clau de decisió...—; c) les de caràcter temporal: la localització
del moviment en el cicle vital de la contestació, a escala domèstica o fins i tot internacional —aprofitament de
l’efecte dòmino en un espai mediàtic i d’opinió compartit.

Aquesta concepció de les EOP presenta algunes debilitats. Per una banda, el fet de reduir l’oportunitat a
l’element conjuntural implica l’exclusió d’un element molt important: el component cultural de l’oportunitat,
és a dir, l’EOP entesa com a percepció. Tota possibilitat per a la mobilització social també s’ha de percebre
i activar en el pla subjectiu, cosa que requereix el coneixement de les claus interpretatives que dotin de
significat mobilitzador la simple conjuntura. Per l’altra banda, si concebem les EOP com a simples recursos
externs implica que oblidem que les mobilitzacions exploten i expandeixen el ventall d’oportunitats a partir
de l’ús estratègic de determinades conjuntures inicials. Però no només el canvi en el context pot impactar a
favor de l’acció col·lectiva; la mateixa acció col·lectiva es converteix en un agent reestructurador d’aquest
context i productor de noves bases institucionals, relacionals i temporals per a la mobilització.

Però les EOP, fins i tot en la versió cultural i interactiva —entre conjuntures, percepcions i accions—, tenen
un problema important: gairebé sempre han estat concebudes en un context de referència de govern tradi-
cional —de processos de formulació de polítiques propis del model nacional industrial de benestar—. Per
tant, és encertat fer-se una pregunta: com es redefineixen les EOP en un nou context de xarxes de
governança?

Lluny d’abandonar el concepte, la nostra proposta consisteix a desplaçar-lo al terreny de les “policy networks”
(xarxes de política pública) —concretament, més enllà dels factors sistèmics o de cicle temporal—, i a con-
siderar que les possibles configuracions d’una xarxa de política pública són les que realment determinen
l’estructura d’oportunitat per a l’acció col·lectiva crítica en cada espai temàtic de governança.

En l’altre model, trobem les deu dimensions analítiques d’una xarxa de política pública. A partir de totes
aquestes dimensions, es contrasten dos tipus alternatius de xarxa, que encaixen amb els models —ben
assentats en la teoria— de “policy community” (comunitat de política) i “issue network” (xarxa temàtica)
(Smith, 1993; Marsh, 1997). Per últim, s’estableixen un conjunt d’hipòtesis que permeten la relectura de les
característiques de la xarxa principal en clau de conjuntures més o menys favorables a la irrupció i
desenvolupament de la xarxa crítica. Com podem observar, el model d’issue network presenta —en gene-
ral— una configuració més propícia a la inserció de processos de mobilització social. Però no d’una mane-
ra sistemàtica. Determinades característiques de la issue network són més aviat problemàtiques, o molt poc
facilitadores per a la xarxa crítica. No obstant això, la proposta queda oberta per poder ser contrastada
empíricament.
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Quadre 1.2. Configuració de l’espai de governança i EOP de la xarxa crítica

Dimensions analítiques Xarxa tipus Xarxa tipus Configuracions favorables per a
d’una xarxa de política policy community issue network l’acció col·lectiva crítica

1. Densitat Nombre reduït Nombre elevat
2. Complexitat Homogènia Heterogènia
3. Intensitat relacional Sistemàtica Puntual

4. Relacions de poder Simètriques Asimètriques
5. Tipus de recursos Materials Simbòlics

6. Eix consens/conflicte Comunitat Contradicció
7. Eix anticipació/reacció Anticipació Reacció
8. Permeabilitat Baixa Alta
9. Estratègies Negociació Confrontació
10. Impacte mediàtic Baix Alt

Font: Elaboració pròpia.

1.2.2. La xarxa crítica i la producció simbòlica: l’anàlisi de marcs en un context de governança

Més enllà de la percepció d’oportunitats, la consolidació de qualsevol procés mobilitzador crític requereix
tasques de producció cultural, és a dir, de generació d’imaginaris i universos simbòlics que tinguin capacitat
de cohesionar l’acció col·lectiva i d’orientar-la cap a la consecució d’objectius de transformació.

La teoria de moviments socials ha desenvolupat el “frame analysis” (anàlisi de marcs) com a instrument que
permet analitzar la praxi d’un moviment en el pla simbòlic (Ibarra i Tejerina, 1998). Segons aquesta perspec-
tiva d’anàlisi, tota acció col·lectiva crítica desenvolupa pràctiques d’emmarcament. Així, construeix un siste-
ma de codis mitjançant estratègies discursives que li permet interpretar una determinada parcel·la de la
realitat —la que està connectada a l’àmbit del moviment— a partir d’un quadre alternatiu de valors de
referència, enfrontat al marc dominant. El marc crític dota de significat d’injustícia una o diverses realitats
socials, atribueix nexes de causalitat entre aquesta injustícia i algun tipus d’agent o estructura política i,
finalment, es converteix en un marc per a l’acció, és a dir, convenç de les possibilitats de transformació
mitjançant un procés mobilitzador.

Què aporta la teoria de marcs en el context actual de xarxes de governança com a nous espais de gestió
de conflictes?

Com apuntàvem més amunt, l’extensió de les agendes cap a terrenys gairebé inèdits —solidaritat, insubmissió,
etnicitat, globalització— i la manca de paradigmes d’acció culturalment assentats en aquests terrenys realça
la importància de la praxi simbòlica com a terreny on es dirimeixen bona part de les contradiccions entre les
posicions dominants i les xarxes crítiques. En el pla simbòlic, les xarxes crítiques es poden (re)definir com a
actors col·lectius creadors de significat, orientats al desafiament de determinades interpretacions i discur-
sos socials dominants, i a l’exposició de maneres alternatives de llegir la realitat i d’operar-hi sobre seu.
Aquest predomini del simbòlic, i l’orientació de les xarxes crítiques a la inserció dins els espais de governança,
ens fa destacar un mínim de tres aspectes innovadors:

a) El gir en l’orientació de les estratègies discursives

En el context del govern tradicional, els models retòrics dels nous moviments socials estaven orientats
principalment a la cohesió i l’enfortiment simbòlic del moviment en si, infravalorant les possibilitats d’impacte
real en les polítiques públiques. Durant la transició cap a les xarxes temàtiques de governança, les estratègies
discursives de les xarxes crítiques apareixen orientades principalment cap a l’acció, la incidència política i el
canvi.

b) Comunitats epistèmiques crítiques en la xarxa principal

En segon lloc, cal destacar la importància de les estratègies d’alineació dels marcs crítics (bridging) amb els
valors potencialment favorables que hi ha en la xarxa de política pública. En aquest terreny, la possibilitat de
configurar comunitats epistèmiques crítiques (Radaelli, 1997) passa a ser un element clau. És a dir, xarxes
d’extensió del marc alternatiu que donin suport, en el pla cognitiu, a la possible formació tangible de coalicions
promotores crítiques —concepte que es desenvoluparà més endavant.

Com més densitat i complexitat, millor EOP
per a la xarxa crítica

El predomini de l’aspecte simbòlic millora
l’EOP de la xarxa crítica

L’existència de conflictes i lògiques de
confrontació,  la reactivitat, la
permeabilitat i la presència mediàtica
juguen a favor de les EOP de la xarxa
crítica
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c) Enfortiment de la connexió amb l’opinió pública

En aquest terreny, es pot distingir entre una situació social d’obertura als valors de contestació i una altra
de més consolidació dels valors dominants. En el primer supòsit, el marc crític acull un potencial fort de
ressò ciutadà. Amb tot, el bridging entre la xarxa crítica i el context social serà més complicat a mesura
que els marcs de l’entorn d’activistes disponible esdevinguin més rígids i radicalitzats. En el supòsit que
l’opinió pública tingui l’actitud contrària, el potencial de ressonància del marc crític serà més petit: així
doncs, hi haurà un espai escàs per a la connexió de valors entre procés mobilitzador i entorn social.

L’alineació entre la xarxa crítica i l’opinió pública genera la situació més propícia —en el pla simbòlic—
perquè el moviment incideixi en les polítiques públiques. A l’altre extrem, la confrontació simbòlica pot res-
tringir les opcions d’impacte polític a la xarxa crítica. En els escenaris intermedis, el grau d’incidència dependrà
de la flexibilització dels marcs i l’evolució de les estratègies discursives.

Quadre 1.3. Tipologia de relacions culturals entre la xarxa crítica i l’entorn social

1.2.3. Estratègies organitzatives i repertori de pràctiques: comunitats, xarxes i coalicions
promotores crítiques

Sembla que és de sentit comú que les xarxes crítiques —com els moviments socials, en general— no es
poden desenvolupar amb l’únic suport d’una EOP i, dins una estratègia discursiva, necessiten recursos
organitzatius i accions concretes.

La teoria clàssica de moviments socials formula el concepte d’estructures de mobilització per fer referència
als canals organitzats a través dels quals les persones es poden implicar en l’acció col·lectiva (McAdam et
al., 1999). Aquestes estructures incorporen tant elements d’infraestructura —recursos materials disponiles
al servei de l’acció— com de cultura organitzativa —tipus d’activitats i vincles entre les persones i el moviment
social. En relació a aquest últim aspecte, els vincles de tipus identitari que es generen en un moviment social
poden esdevenir forts. Ara bé, contràriament al vincle d’identitat global, abstracta i excloent dels partits
tradicionals, les identitats dels moviments acostumen a estar més arrelades a l’acció i a ser més puntuals,
mutables i compartides. A més, tota organització genera accions i pràctiques. D’aquí sorgeix i es forja el
concepte de repertori de confrontació, entès com les rutines d’acció col·lectiva crítica, és a dir, la reserva de
formes i patrons de mobilització social culturalment assumits (Della Porta i Diani, 1999). Davant les pautes
d’acció col·lectiva dels partits o dels grups d’interès, el repertori dels moviments socials es caracteritza pel
seu tarannà no convencional, dinàmic, innovador i rupturista i per la seva orientació cap al plantejament de
reptes, desafiaments i incerteses al conjunt de la societat, més enllà de la mera expressió de demandes que
es poden programar i gestionar des de les agendes de govern.
Tot això ens aporta elements crucials d’anàlisi dels moviments socials, però també ens cal plantejar les
preguntes que ja hem anat formulant a cada apartat: fins a quin punt el nou context de governança i xarxes
de polítiques té un impacte tant en la morfologia com en el ventall de pràctiques de les noves mobilitzacions
socials?; es reconeixen les actuals xarxes crítiques en les estructures organitzatives i en el repertori d’accions
dels moviments socials clàssics?; quines innovacions aporten les xarxes crítiques en aquest terreny?
Remarquem tres grans àrees de canvi:

Marcs simbòlics de l'opinió pública

Oberts, favorables a
valors crítics

Tancats, assentats en
valors dominants

Marcs simbòlics de
l'entorn d'activistes

Activables, flexibles i
poc radicals

Fàcilment activables però
rígids i radicalitzats

Alineació
simbòlica

Desencontre
simbòlic

Desajustament
simbòlic

Confrontació
simbòlica
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a) La transició cap a una morfologia organitzativa en xarxa

Les xarxes crítiques, com a forma actual d’acció col·lectiva de contestació, no presenten cap tipus
d’estructura unitària. Sovint, no hi ha ni tan sols una matriu de centralitat al voltant de la qual s’articuli el
gruix del moviment. Són àmbits multiorganitzatius, es generen a partir de comunitats sensibles que
converteixen el potencial d’acció col·lectiva en participació real de les persones.

Les comunitats d’acció col·lectiva crítica (CACC) són espais primaris de contacte directe, entorns
comunitaris on, mitjançant processos grupals cimentats en relacions de confiança, es creen els valors i
les condicions per a la mobilització. Les comunitats aporten solidaritat de base activadora de la
participació, s’hi configuren els elements de socialització i les microdinàmiques que alimenten l’acció
col·lectiva crítica. Tot això, intuïm, enllaça amb les teories del capital social. El capital social no només
explicarà, doncs, els rendiments institucionals, sinó també les densitats d’acció crítica, les densitats de
mobilització transformadora.

b) El rol de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

A partir de les CACC, com sorgeixen les xarxes crítiques? La hipòtesi afirmaria que hi ha una multiplicitat
i diversitat de processos de formació de xarxes a partir d’entorns disponibles. Tot i així, es pot fer notar el
sorgiment de noves estructures connectives de mobilització (Tarrow, 1997: 236), uns processos d’enllaç
on l’espai mediàtic, i especialment les TIC, començaria a tenir uns rols decisius: les TIC permeten la difusió
extensiva i massiva de marcs crítics i de fluxos d’informació sobre les accions col·lectives; Internet possibilita
nous processos de reconstrucció de solidaritats electives on la connectivitat complementa o substitueix la
proximitat. Finalment, les tecnologies de la comunicació permeten articular l’eix local-global. Així doncs, la
xarxa crítica contra l’actual model de globalització, per exemple, difícilment s’hauria pogut articular a escala
mundial sense Internet, però difícilment podria continuar existint sense els seus punts de referència reals a
escala local, de Seattle a Porto Alegre.

c) La conformació de coalicions promotores crítiques (“advocacy coalitions”)

La teoria de polítiques públiques va posar en circulació el concepte de coalició promotora, ara fa uns anys,
per descriure les xarxes d’actors de diversos tipus —elits polítiques, think tanks, líders socials, acadèmics,
mitjans de comunicació, etcètera—, articulades al voltant de recursos simbòlics-cognitius i cohesionats pel
fet de perseguir un objectiu comú en un espai temàtic de governança (Sabatier i Jenkins-Smith, 1993). Com
que les xarxes crítiques també tendeixen a inserir-se en les xarxes de polítiques i a proposar finalitats que
incideixen en els seus resultats, el concepte d’advocacy coalition ens és d’una gran utilitat. A la pràctica, els
nous processos de mobilització social, en el marc de campanyes concretes, articulen coalicions promoto-
res crítiques, tot vinculant al procés actors externs a la xarxa de contestació però que hi coincideixen en
determinats objectius. Per exemple, la Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern, la campanya contra
la desfilada militar a Barcelona o la mobilització que demanava papers per a tothom s’emmarquen en tres
processos diferents d’acció col·lectiva crítica, però en tots els casos s’han configurat àmplies coalicions
promotores, més enllà del moviment social, de suport actiu a les accions i els objectius concrets.

1.3.  Els impactes: Presencia i protagonisme de les xarxes crítiques en les polítiques

Més enllà de la caracterització de les xarxes crítiques, es fa necessari presentar un model general que
expliqui per què algunes aconsegueixen impactar sobre la producció de les seves polítiques públiques, i
altres, en canvi, no ho aconsegueixen ho fan en menys mesura. El model que plantegem —basat en les tres
variables definitòries utilitzades fins ara (capital social alternatiu, xarxa temàtica de governança i opinió
pública)— estableix una primera distinció:

————— Quines són les condicions de presència o d’accés a les xarxes de polítiques públiques?

Un moviment social, abans de voler assolir un paper protagonista en les xarxes de polítiques, hi ha de
ser present, ha de ser un actor existent i tingut en compte.

— Quines són les condicions de protagonisme en les xarxes de polítiques públiques?
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La mera presència no implica automàticament el protagonisme en la xarxa. Un moviment social pot
ser present a la xarxa, però no tenir una influència real sobre els processos de decisió o implementació
de les polítiques. Provarem de localitzar quines són les variables que porten un moviment social a
tenir un grau important d’incidència.

En el primer cas —les condicions de presència—, haurem de tractar les variables d’una manera fixa o
estàtica, com una fotografia aturada en un moment concret. En el segon cas, tractarem les variables d’una
manera dinàmica, provant d’interpretar més els processos i les tendències que les situacions estables.

1.3.1. Condicions estàtiques de presència d’un moviment en una xarxa de política pública

Segons el nostre parer, perquè es donin les condicions favorables a la presència d’un moviment social en la
xarxa de polítiques públiques cal necessàriament una posició favorable de la primera variable —el capital
social— i, com a mínim, la posició favorable d’una de les altres dues variables —la xarxa de polítiques
públiques o l’opinió pública. Escollir el moment concret en el qual s’han d’analitzar aquestes variables,
enteses d’una manera estàtica, no és senzill; es tracta d’intuir quin és el punt d’inflexió a partir del qual el
moviment social surt a la llum i comença a tenir presència pública. Quan s’esdevé aquesta posada en
escena, el moviment social està en plena formació, no ha arribat encara al punt àlgid de mobilització, però
irromp en l’escenari social i comença a ser tingut en compte com a actor polític.

a) El capital social crític o alternatiu

Un moviment social que pretengui canviar o innovar unes determinades polítiques ha de tenir un cert capital
o uns certs recursos que li permetin interactuar amb la societat. Entenem per capital social tots aquells
recursos que utilitza un moviment social per assolir els seus objectius. En aquest cas podem parlar de
quatre grans conceptes que s’inclouen en aquesta variable: les persones que s’hi vinculen, el seu discurs i
els canals de difusió utilitzats, les estratègies organitzatives i el repertori d’acció col·lectiva o de mobilització.

Les persones que es vinculen inicialment a un moviment social acostumen a sorgir de xarxes latents de
moviments preexistents; cal veure, doncs, quina és la seva experiència en l’acció política. Per considerar
que la variable té una tendència favorable, a part de l’inevitable vessant quantitatiu, el grup ha de tenir la
capacitat d’activar altres nuclis d’acció col·lectiva crítica, ha de tenir una certa relació amb aquesta àmplia
xarxa latent que proporcioni altaveus al seu discurs i doni una sensació d’amplitud i extensió. Sembla
important analitzar quins són els llaços que uneixen el grup, la vinculació que hi ha entre els seus membres,
fins a quin punt el moviment és un espai de sociabilitat per les persones que l’integren o només un instrument
de militància política. També és important conèixer les condicions socials de les quals provenen
—econòmiques, culturals...

El moviment ha de tenir capacitat per relacionar-se amb el seu coixí social, aquells àmbits que, sense estar
en el nucli de la mobilització, poden donar suport als objectius del moviment tant en l’àmbit públic com en la
xarxa de polítiques públiques. És important analitzar la seva capacitat de presència pública per actuar com
a referents o líders d’opinió. El moviment ha de ser un grup permeable al qual sigui fàcil de vincular-se.

Pel que fa al discurs, un escenari favorable per a la presència del moviment en la xarxa de polítiques públiques
és el que ofereix noves visions dels problemes o les situacions. La novetat i la capacitat d’explotar l’aspecte
simbòlic del discurs són claus a l’hora de valorar la seva probabilitat d’implantació: no és tant important la
radicalitat ideològica com l’originalitat de la proposta. Sembla important analitzar l’homogeneïtat del discurs
entre els membres del moviment, l’optimisme amb el qual el plantegen, la seva urgència i la seva integralitat
o transversalitat en les xarxes de polítiques públiques. Hi ha un paràmetre en tensió que ajuda a situar el
discurs d’un moviment social, que és el que va de la crítica a la construcció, del plantejament de problemes
a la recerca de solucions, i, si n’hi ha, a la concreció i viabilitat d’aquestes propostes.

D’altra banda, el posicionament favorable exigeix poder explotar canals de comunicació amplis i potents,
tant els que ja existeixen com la capacitat de crear-ne de nous. És interessant veure el grau de mediatització
o de distorsió del discurs que generen els canals utilitzats, la permanència d’aquests en el temps i la recurrència
en l’ús d’aquests canals. En el cas dels mitjans de comunicació de masses, també és molt interessant
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conèixer la diversitat en les fonts d’informació que utilitzen i quin és el focus central de les notícies, en
funció de l’emissor, respecte a l’acció o discurs del moviment social.

Sobre les estratègies organitzatives, sembla clar que l’organització molt oberta i horitzontal crea unes
condicions de presència favorables, ja que permet als seus membres sentir-se identificats amb la
proposta. Lligant-ho amb la idea de la connexió entre diferents nuclis d’acció col·lectiva, és interessant
valorar el grau de descentralització en la presa de decisions i en l’acció; és important analitzar si el grup
de persones que l’integren té confiança en el tipus d’organització pel qual s’opta. Un altre indicador
interessant és la flexibilitat organitzativa i la permeabilitat per entrar-hi o per sortir-ne, no tan sols pel que
fa al moviment en general, sinó també als seus petits nuclis, als àmbits centrals de decisió i d’acció.

Per últim, en referència al repertori d’acció col·lectiva o de mobilització, ens sembla interessant destacar
quatre indicadors: en primer lloc, la quantitat de gent que el moviment és capaç de moure per demostrar la
seva presència al carrer —tot i així, la quantitat de persones no té valor per si sola, ja que per molt que es faci
una gran manifestació, si no té elements de disrupció pot esdevenir una mobilització sense cap mena
d’efecte—. Així doncs, la capacitat de trencar la monotonia de les formes tradicionals de mobilització és un
element clau per analitzar el repertori d’un moviment. És interessant analitzar quines són les fonts històriques
d’on beu el tipus de mobilització: Tilly (1978) diu que no es poden utilitzar rutines d’acció que la gent desconeix,
ja que al capdavall sempre s’acaba fent el mateix, encara que trobant matisos diferents. Lligat a aquest
concepte, podem veure fins a quin punt són imaginatives les accions fetes i quin grau de contundència —o
violència— utilitzen. Alhora, com en els altres elements d’aquestes variables, és interessant analitzar el grau
de descentralització de les accions.

b) La xarxa de polítiques públiques

Per analitzar aquesta variable ens hem de referir a un concepte ja clàssic de la teoria de moviments socials:
l’estructura d’oportunitat política (EOP), que Tarrow (1994) defineix com «aquelles dimensions consistents
de l’entorn polític que fomenten o desincentiven l’acció col·lectiva». L’EOP és una eina útil per analitzar el
context polític que envolta l’acció d’un moviment social. Bàsicament, podem destacar quatre canvis en la
conjuntura externa a un moviment que poden ajudar a obrir escletxes per afavorir la seva presència en les
xarxes de polítiques públiques: un viratge substancial en alguna presa de decisió per part del poder, la
possibilitat de tenir algun contacte amb els espais de decisió, els possibles canvis en l’estructura d’aliances
i equilibris de poder dins la xarxa i, per últim, la coincidència amb allò que s’anomena el temps mundial, o
sigui, el dinamisme o l’estancament en l’actualitat internacional.

A l’hora d’avaluar aquesta variable, doncs, haurem de tenir present el concepte d’EOP com a marc
condicionant de tota la resta dels seus indicadors. En aquest cas, la bateria d’indicadors estàtics es poden
dividir entre aquells que es refereixen a la xarxa independentment del moviment social i aquells que es refereixen
a la relació entre el moviment i la xarxa.

Pel que fa a la xarxa de polítiques públiques, és interessant analitzar-ne la densitat —el nombre d’actors
respecte al volum de decisions i implementació de polítiques—, la complexitat de les relacions entre els
diferents actors i els seus canals de comunicació —els sistemes d’aliances—, la simetria en el poder de
cadascun dels actors —qui és que realment pren les decisions i com—, la naturalesa de les seves relacions
—el nivell de confrontació o de diàleg—, la permeabilitat de la xarxa i el motiu d’una virtual permeabilitat
—no és igual que sigui permeable per obertura formal i conscient o que ho sigui per indefinició o manca
d’entesa.

També sembla interessant conèixer la novetat de la matèria de què tracta una xarxa concreta, així com la
prevalència de l’aspecte simbòlic en l’assumpte tractat. Pel que fa als actors, és important analitzar-ne
l’antiguitat, així com el grau d’institucionalització; també cal saber quins són els marcs legislatius que envolten
la xarxa i el seu grau de formalització —si s’aglutina al voltant d’un ministeri o una regidoria preexistent.

Pel que fa a la relació del moviment social amb la xarxa, serà indispensable examinar fins a quin punt el
moviment social és un actor nou en la xarxa o ja hi ha hagut altres cicles de mobilització que li donen certs
coneixements sobre aquesta —el know how. Cal veure la distància entre els discursos que genera la xarxa
i aquell amb el qual el moviment irromp en aquest escenari: es pot donar el cas que hagi estat el moviment
el que ha provocat la creació d’una xarxa de polítiques públiques ad hoc. En un primer moment, el de
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l’anàlisi de les seves condicions de presència, és interessant saber les primeres reaccions dels actors
que componen la xarxa, si es donen per al·ludits davant les primeres accions del moviment; es tracta de
veure el grau de capacitat del moviment per crear una dinàmica d’acció-reacció.

No hi ha dubte que no hi ha posicions dicotòmiques ni eternament prefixades. Tal com veurem quan
analitzarem les condicions de protagonisme, es pot donar el cas que el moviment mateix tingui capacitat de
reorientar les tendències de la xarxa en una observació dinàmica de la variable.

c) Els marcs cognitius o l’opinió pública

L’aportació d’un moviment social al debat polític acostuma a ser una relectura de la situació, un nou punt de
vista sobre un problema, una nova perspectiva d’anàlisi i, per tant, de recerca d’alternatives. En general,
excepte en comptades ocasions, els problemes plantejats ja estan latents en el si de la societat que acull el
moviment. No es tracta de denunciar o “crear” problemes o conflictes nous, sinó de plantejar els antics
problemes des d’una manera diferent de percebre’n les causes o d’intuir-ne les solucions.

Així doncs, la novetat de la proposta d’un moviment social no rau necessàriament en l’objecte de denúncia,
sinó en el raonament que fa el subjecte que el percep, tant pel que fa a l’anàlisi de les causes, emmarcada
en uns paradigmes culturals concrets, com a la proposta de solucions alternatives. Ja hem comentat que el
discurs d’un moviment social ha de tenir un cert grau de trencament, però per poder connectar amb la
societat és important no crear distàncies abismals amb els marcs cognitius predominants que el veuen —o
el fan— sorgir. Cal tenir en compte la centralitat o la marginalitat de la matèria que aborda el moviment, i, en
algunes ocasions, l’existència de sobreentesos que, per regla general, es donen en referència a aquesta.

De fet, un moviment articula els seus discursos tenint més en compte la seva interlocució amb la societat
que la seva relació amb la xarxa formal de polítiques públiques —la societat, l’opinió pública, forma part del
ventall ampli d’actors d’una xarxa de polítiques entesa d’una manera sistèmica, però no n’és un actor
formal. La societat ofereix al moviment unes certes disponibilitats culturals, i l’ús d’aquestes disponibilitats
articula el discurs, normalment tenint en compte una situació contradictòria entre les solucions que ofereix
la xarxa formal de polítiques públiques i les possibilitats que ofereixen els marcs cognitius predominants
—els existents o els potencials.

En la recerca d’indicadors que ens ajudin a situar aquesta variable, hi podem trobar una anàlisi preexistent
de l’opinió pública respecte al problema replantejat pel moviment social. Cal diferenciar entre l’opinió pública
i l’opinió publicada: els articles d’opinió a la premsa o les anàlisis d’experts sobre la matèria no han de
coincidir necessàriament amb la percepció generalitzada del problema plantejat. Un cop es comença a
perfilar el discurs alternatiu, són interessants les noves perspectives plantejades —no només en la possibilitat
de resolució del conflicte, sinó en les estratègies de participació política. Es pot analitzar el grau d’interès
que desperta la nova proposta a través dels actes informatius, la petició i l’assistència a xerrades o
convocatòries.

En el moment concret de l’anàlisi, es podrà veure quina és la capacitat de transformació dels marcs cognitius
dominants, si estan molt ancorats o si hi ha possibilitats de redireccionar-los. Això té a veure amb la novetat
de la matèria tractada i amb l’acceptació per part de la societat de les polítiques públiques que s’hi vinculen.

Però allò que és realment important, l’indicador que ens donarà més pistes sobre la possibilitat del moviment
d’estar present en la xarxa de decisions, és l’existència d’un escenari de tensió entre la concepció de l’opinió
pública i la de la xarxa de polítiques, i el grau de conflicte que genera. En el cas que es doni aquesta tensió,
és a dir, que hi hagi una distància molt patent entre una i altra percepció del problema, el moviment social
tindrà un espai molt ampli de maniobra i unes altes possibilitats de tenir accés als espais de decisió.

d) En síntesi...

És imprescindible que el moviment tingui a favor la variable del capital social  Si és així, cal que com a mínim,
una de les altres dues variables tingui també un signe positiu:
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— En el cas que només la xarxa de polítiques sigui la variable orientada positivament, aleshores el
moviment social hi tindrà accés, cosa que comporta un alt perill d’institucionalització que acostuma
a suposar una rebaixa en els plantejaments polítics i una pèrdua important de poder i de capacitat de
canviar qüestions estructurals.

— Si només es troba en sentit positiu la variable de l’opinió pública, aleshores el moviment iniciarà un
cicle de protesta que anirà incrementant la seva força, mantenint o radicalitzant els seus discursos i
trobant nous espais i noves estratègies de participació política que poden afectar sistemes estructurals.
En aquest cas, l’impacte es donarà, bàsicament, en la dimensió simbòlica.

— Una posició completament positiva de totes tres variables pot desactivar el conflicte i, per tant,
desactivar el moviment social com a actor innovador i creatiu, de manera que penetrarà en la xarxa de
polítiques públiques en espais participatius formals que eliminen la seva naturalesa d’actor disruptiu.

1.3.2. Condicions dinàmiques de protagonisme d’un moviment en una xarxa de polítiques

Un cop el moviment social troba un espai en la xarxa de polítiques públiques, és necessari que tingui
certes condicions per fer que els seus discursos es trobin en una posició protagonista. Entenem que una
posició protagonista és aquella que genera un interès en la xarxa, es té en compte i crea conflicte. Si el
conflicte pivota sobre les propostes o les accions del moviment, aleshores ens trobem en una situació de
centralitat, de protagonisme màxim.

Si abans analitzàvem les condicions de presència segons una percepció estàtica de les variables, ara ho
farem des d’una percepció dinàmica. Els indicadors de què hem parlat a l’hora d’analitzar les condicions de
presència es poden utilitzar ara segons el procés que segueixen: increments o decrements, intensificació o
dissolució, aprofundiments, creixements, tendències, cicles o carrerons sense sortida. Volem fer alguns
comentaris a cadascuna de les variables per entrar, després, en les possibles relacions que es poden
establir entre si i les conseqüències que aquestes relacions poden tenir sobre l’impacte del moviment en les
polítiques públiques.

a) El capital social crític o alternatiu

La tendència al creixement, a la renovació de les persones que integren el moviment, és bàsica per mantenir
unes condicions de protagonisme en la xarxa de polítiques públiques. L’enfortiment dels llaços informals, el
dinamisme en les incorporacions i les desercions, l’augment en el compromís de la gent vinculada, així com
la seva presència pública, són altres indicadors que ens donaran pistes sobre el valor que pren aquesta
variable en la seva percepció dinàmica.

Pel que fa al discurs, són importants el manteniment de la radicalitat ideològica i la capacitat d’innovació
constant dins els marcs simbòlics creats pel moviment en si. El que sembla realment important és la capacitat
del moviment per crear aquests espais simbòlics i mantenir-los en el centre del debat o el conflicte. Les
tendències que mostrin els mitjans de comunicació seran claus en aquesta anàlisi dinàmica.

Pel que fa al repertori de mobilització, és important la recerca constant d’estratègies no convencionals i
impredictibles, així com una tendència de creixement que permeti mostrar fortalesa en el si del moviment i
vulnerabilitat en la xarxa formal de polítiques. El manteniment de la incertesa respecte a les capacitats de
mobilització és bàsic en les seves condicions dinàmiques de protagonisme. L’increment de la radicalitat o la
contundència en la mobilització acostuma a ser interpretada com la mostra de les limitacions del moviment.
Un cop s’arriba a la violència, el moviment ja no pot anar més enllà: per una banda es deslegitima i per l’altra
perd aquest punt d’incertesa en les seves accions, coses totes dues que li fan perdre poder.

En referència a les propietats organitzatives, podem percebre tendències a la jerarquització de relacions que
constituirien un indicador negatiu per la vulnerabilitat que suposen per al moviment. Cal veure les capacitats
de consens en la presa de decisions i el dinamisme en les interaccions entre les persones i entre els diferents
nuclis. Es tracta que els membres del moviment assumeixin un grau de responsabilitat i de compromís, que
facin seu el projecte d’una manera quasi vivencial.

En qualsevol cas, aquesta continua sent una variable que ha de ser necessàriament favorable per complir
les condicions de protagonisme del moviment social en la xarxa de polítiques públiques. Si no és favorable
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en tots els seus components, ho ha de ser necessàriament en la part que es refereix a les persones i,
indistintament, o bé en l’element que es refereix a la innovació en el discurs o bé en el que es refereix al
manteniment d’una acció col·lectiva disruptiva.

b) La xarxa de polítiques públiques

Pel que fa a les condicions dinàmiques d’aquesta variable, tal com hem comentat en l’anterior, es tracta de
concebre els indicadors esmentats anteriorment en el seu procés o cicle. En aquest cas, no la podem
analitzar des del punt de l’EOP, ja que les condicions d’oportunitat política no es mantenen en el temps. Un
cop el moviment social, aprofitant una EOP, surt a la llum, aleshores ha de ser capaç de mantenir-se a través
de l’ús dels seus recursos.

Pel que fa a la xarxa de polítiques públiques, els canvis en les aliances que es donen al seu interior seran un
recurs clau perquè el moviment pugui tenir un paper de centralitat. Les reaccions dels actors de la xarxa
amb més poder són un factor important per entendre la posició del moviment social en aquesta. Aquestes
reaccions poden mostrar vulnerabilitat, per exemple, si els marcs legislatius canvien. També és necessari
observar com canvien les agendes polítiques, mediàtiques, electorals o governamentals, preguntant-nos si
aquestes es donen per al·ludides respecte a l’acció del moviment.

No només la xarxa de polítiques públiques pot actuar en funció del moviment, sinó també a la inversa, de
manera que el moviment pot patir uns certs processos de mimetisme o d’adversitat respecte a la xarxa. Les
tendències d’aproximació o distanciament dels discursos respectius és un altre indicador interessant.

Es pot donar el cas que el moviment, en un escenari de xarxa molt tancada i uns marcs cognitius molt
favorables, tingui una tendència a allunyar-se dels espais formals de decisió, una tendència a radicalitzar
discursos i a crear espais participatius cada cop més autònoms. Això no és necessàriament desfavorable
per la seva capacitat d’incidència en les polítiques públiques, ja que hi pot haver un moment en el qual se
sobrepassi un llindar i els espais de decisió acabin claudicant davant fets consumats. El moviment per la
insubmissió va aconseguir suspendre el servei militar obligatori sense haver tingut accés directe a la xarxa,
però amb unes condicions de protagonisme bastant favorables gràcies a l’alineació amb els marcs cognitius
predominants. En aquest cas, com en molts d’altres, els espais molt formalitzats de la xarxa de polítiques
públiques —normalment els governs— mai no reconeixeran la influència d’un moviment social, ja que
suposaria mostrar una vulnerabilitat excessiva.

El que és més adequat per tenir aquesta variable en una posició positiva és una xarxa dominada per la
inestabilitat, la tensió entre els diferents actors amb simetries canviants. La més negativa és una xarxa esta-
ble, amb rols i jerarquies molt ben definits. Tot i així, algunes xarxes permeables i obertes ho són per pròpia
voluntat i amb obertures formalitzades. Un escenari d’aquestes característiques pot desactivar la
impredictibilitat de l’acció del moviment, que es veu cooptat per la dinàmica de la mateixa xarxa.

De totes maneres, aquesta variable funciona, en el cas de les condicions dinàmiques de protagonisme o
centralitat, d’una manera encara menys determinant que en el cas anterior. Pensem que tenir un escenari
favorable pel que fa a la xarxa de polítiques públiques pot condicionar el tarannà del moviment cap a la seva
radicalització o cap a la seva institucionalització. Però en cas de tenir una opinió pública en conflicte —que,
com veurem, sí que és un marc necessari per a les condicions de protagonisme—, la posició de la xarxa de
polítiques és del tot contingent.

c) Els marcs cognitius o l’opinió pública

Bàsicament, allò que realment permet que el moviment social adquireixi protagonisme en la xarxa de polítiques
públiques, sempre que mantingui el seu capital social, és un marc de tensió o conflicte entre l’opinió pública
i aquesta xarxa. La manca d’aquesta tensió genera un marc en el qual el moviment social queda fora de
lloc, i en conseqüència es desactiva. L’harmonia entre les dues variables —sigui a favor dels discursos del
moviment o en contra— genera un procés de desaparició de la xarxa de polítiques o bé de cooptació per
part d’aquesta.
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Els indicadors que ens mostren la positivitat d’aquesta variable seran els mateixos que hem esmentat
abans, però en aquest cas el més important és veure fins a quin punt el moviment social ha estat capaç
de transformar els marcs cognitius predominants.

d) En síntesi...

Per tal que un moviment social compleixi les condicions de protagonisme en la xarxa de polítiques
públiques, d’entrada necessitem que hagi complert les condicions de presència en aquesta xarxa. En
segon lloc, necessitem un marc de tensió entre la variable que es refereix a la xarxa de polítiques
públiques i la que es refereix a l’opinió pública. I, per últim, en aquest marc és necessari que la variable
referida al capital social es mantingui favorable. En aquest cas, ens trobarem que el moviment està en
una posició immillorable per incidir en els processos de governança o en les decisions i la implementació
de les polítiques públiques.

1.4.  Realitat juvenil i polítiques de joventut

1.4.1. La realitat juvenil a principis del segle XXI

Si comparem la realitat juvenil de principis dels anys vuitanta amb l’actual trobarem diferències notables,
però probablement n’hi ha una que és determinant per entendre la realitat juvenil actual: la pèrdua de centralitat
de la feina.

Hi ha hagut canvis socioeconòmics estructurals importants, com, per exemple, el retard en l’emancipació
juvenil a causa d’una “universalització de l’ensenyament superior”; l’encariment del preu de l’habitatge; el
canvi en les relacions afectives, que han passat d’una estabilitat emocional a unes relacions “d’entrada
ràpida i sortida fàcil”; l’augment de la flexibilitat laboral, transformada a la nostra realitat en precarietat;
l’increment de mobilitat espacial —per motius formatius, laborals, etcètera—, que ha significat un augment
de la capacitat d’adaptació juvenil a noves realitats; la proliferació de noves formes de participació basades
en la flexibilitat, etcètera. Com s’apuntava, però, el canvi més significatiu és el canvi cultural que té relació
amb la substitució progressiva de les relacions de producció tradicionals —centrades en el món laboral—
per unes relacions de consum centrades en el temps lliure com a eix vertebrador de les identitats personals
i col·lectives. És en aquest sentit que sorgeix el concepte de joventut ociosa.

Tot això ha comportat un canvi vital que ha fet que es passi d’una biografia lineal —quasi determinista— a
una biografia oberta —incerta. Parlem de biografia lineal per referir-nos al modus vivendi predominant fins
ara, basat en la consecució d’etapes vitals més o menys comunes al conjunt de ciutadans i ciutadanes que
estarien determinades per l’estabilitat —etapa formativa durant l’adolescència, incorporació al mercat labo-
ral amb una feina indefinida, aparellament a través d’un nucli familiar tradicional, etcètera. Per contra, el
concepte de biografia oberta fa referència a unes etapes vitals que ni són consecutives ni són comunes a la
majoria —allargament de les trajectòries formatives fins ben entrada la vida adulta, inestabilitat sentimental
i formació de diferents nuclis familiars al llarg de la vida, canvi constant de feina a causa de la flexibilitat
laboral, etcètera.

Malgrat aquest canvi de l’estabilitat a la flexibilitat —en metàfora de Furlong i Cartmel, d’un recorregut vital
en tren a un recorregut vital en cotxe—, no hem d’oblidar que les condicions objectives de sortida continuen
sent determinants i que, per tant, el pas de les biografies lineals a les biografies obertes no significa la
possibilitat d’un canvi d’estatus o de canvi social per si mateix —encara que pugui significar una millora de
les igualtats d’oportunitats—, sinó que les condicions estructurals de partida continuen determinant la
trajectòria de les persones i, per tant, una actuació de les polítiques públiques de joventut —com en la
infància ho són les educatives— pot modificar les condicions d’oportunitats d’igualtat.

1.4.2. Joventut i polítiques de joventut: paradigmes i tipologies
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En primer lloc, presentarem els principals paradigmes en els quals se situen les diferents teories sobre
joventut, i tot seguit farem una classificació de les polítiques de joventut atenent a les diverses implicacions
dels paradigmes teòrics. En la teoria sobre la joventut podem parlar de tres paradigmes fonamentals:

a) Paradigma adultocràtic: considera la joventut una etapa prèvia a l’edat adulta en la qual el jove es pre-
senta com una mena d’adult incomplet, “que encara ha de madurar”. És una visió paternalista que
analitza els joves “en negatiu”, és a dir, destacant totes aquelles característiques que els falten per arri-
bar a l’etapa adulta.

b) Paradigma juvenilista o radicalisme juvenil: posa l’èmfasi en la ruptura generacional. Parteix d’una visió
en positiu de la joventut, gairebé idealitzant aquesta etapa. No està exempta d’una exaltació pròpia dels
corrents ideològics i teòrics del Maig francès i d’alguns sectors de la revolució dels 70 a Itàlia. Ser jove és
bo en si mateix, i conté potencialitats de transformació social.

c) Paradigma biografista: té l’arrel en la sociologia de la família “clàssica”, la dels cicles vitals, que conside-
ra la infància, l’adolescència i la joventut trams en el procés biogràfic dels subjectes cap a la presa de
posició en els rols familiars —l’establiment de la vida conjugal— i altres trams vitals fins a la vellesa i la
posterior decrepitud (Casal, 2001). Un segon element del biografisme prové de l’interaccionisme simbòlic
i del constructivisme social, i sosté que els individus no són actors passius de papers i constrenyiments,
sinó agents actius del seu procés vital. En aquest procés predominen tres elements: la interacció permanent
amb els altres —pares, adults en general, grups d’iguals, grups primaris, etcètera—, l’adquisició d’estatus
i posicions socials reconegudes pels altres i el marge personal en la pressa de decisions. Finalment, el
biografisme parteix d’una perspectiva metodològica específica, que és la dels itineraris i les trajectòries
socials (biografies). El biografisme no és manté però en una posició de subjectivisme o relativisme, sinó
que reconeix que el tram de la joventut té uns determinants estructurals i institucionals. En definitiva,
aquest paradigma és una tercera via entre els dos anteriors que pretén donar una resposta teòrica i
metodològica als canvis socials emergents.

La majoria de les polítiques de joventut partien del paradigma adultocràtic, però a partir de la segona meitat
dels 90 i en coincidència amb el predomini de les polítiques afirmatives —de les quals parlarem a
continuació—, el radicalisme juvenil comença a tenir més pes.

En tot cas, aquests paradigmes teòrics incideixen en una mesura diferent en les consegüents polítiques de
joventut que poden engegar les diferents administracions públiques. Podem parlar de dos tipus de polítiques
de joventut que, sense ser excloents, sí que responen a dues concepcions diferents de la joventut. Estem
parlant de les polítiques nuclears i de les polítiques perifèriques. Les polítiques nuclears, que impliquen la
modificació de trajectòria vital, són bàsicament les polítiques formatives, laborals i d’habitatge. Les polítiques
perifèriques de joventut són aquelles que possibiliten una millor qualitat de vida per als joves, però sense
modificar trajectòries vitals ni incidir en processos socials estructurals —les polítiques de foment de la cultu-
ra en un sentit restringit, o les polítiques per incentivar l’oci i activitats en el temps de lleure serien les que més
encaixarien en aquesta tipologia.

Cadascun d’aquest tipus de polítiques, que es podrien presentar en la realitat d’una manera complementària,
es pot analitzar des de dues dimensions. La primera dimensió té a veure amb la ubicació que les
administracions públiques fan de les polítiques de joventut, què és el que entenen com a pròpiament polítiques
de joventut i què no. En aquest sentit, podem parlar de polítiques implícites i polítiques explícites:

— Anomenem polítiques explícites aquelles que estan pròpiament assignades a l’àrea de polítiques públiques
de joventut, sigui a través de regidories, conselleries o departaments administratius específics. En el
nostre cas, s’inclourien en aquest apartat les polítiques que es fan des de la Secretaria General de
Joventut, que actualment depèn directament del Departament de la Presidència, les que es fan des de
les regidories o regidories vocals de joventut, o les que fa el teixit associatiu institucional, com el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya o els consells de joventut municipals.

— Les polítiques implícites de joventut són aquelles de les quals es beneficien els joves però que no depenen
de les àrees de polítiques de joventut. Estem parlant de polítiques d’habitatge, educació o treball
gestionades des de departaments diferents dels de joventut, però que van directament dirigides als joves.



26
Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya

La segona dimensió correspon a la concepció que es té de les polítiques de joventut, i aquí sí que els
paradigmes tenen molt a veure amb el tipus de polítiques. Estem parlant de si les polítiques de joventut
prenen una opció integral o afirmativa pel que fa al tractament de la temàtica juvenil:

— Les polítiques integrals són aquelles polítiques que aborden la condició juvenil des de tots els àmbits de
les polítiques —educació, habitatge, feina— amb la intenció de resoldre les mancances que pateix el
jove, en tant que persona que encara no és adulta i necessita ajuda. Tindrien més a veure amb el para-
digma adultocràtic i, sobretot, amb el biografista. Les polítiques integrals donen més importància a les
polítiques nuclears que a les perifèriques i, per tant, és imprescindible la coordinació interdepartamental
i interinstitucional. Les polítiques nuclears solen ser alhora polítiques implícites, fetes per àrees diferents
de la de joventut.

— Les polítiques afirmatives, en canvi, respondrien més aviat al segon paradigma i se centren en aquelles
àrees de les polítiques més properes a la informació i l’oci alternatiu. Ser jove és una condició positiva;
cal informar els joves de les seves possibilitats de realització a través del consum o de l’oci i facilitar que
hi tingui accés. Aquestes són les polítiques que la majoria de les administracions consideren estrictament
de joventut, i es correspondrien amb serveis com el Carnet Jove, els casals de joves, la promoció
d’associacions juvenils, etcètera. Aquestes polítiques són, doncs, una aposta per les polítiques perifèriques
i explícites, és a dir, fetes directament des de l’àrea de joventut i que no modifiquen la trajectòria vital dels
joves.

Per nosaltres, la majoria de polítiques de joventut dutes a terme per les diferents administracions al nostre
país s’han caracteritzat pel fet de partir d’un paradigma juvenilista, sobretot les de l’Ajuntament de Barcelo-
na i la Diputació, i han generat polítiques perifèriques, afirmatives i explícites. Com comentarem més endavant,
aquest fet ha situat el moviment per l’okupació en bones condicions per impactar en aquest tipus de polítiques.
El quadre que presentem a continuació mostra un esquema de tres escenaris diferents de polítiques de
joventut en el qual l’escenari dos seria el que més s’apropa a la realitat del nostre país; des del nostre punt
de vista, però, seria més desitjable l’escenari tres.

Quadre 1.4. Diferents escenaris de les polítiques de joventut

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3

Paradigma Adultocràtic Juvenilista Biografista
(dimensió conceptual)

Contingut Transicionals Afirmatives Integrals
(dimensió substantiva)

Provisió Implícites Explícites Explícites
(dimensió operativa) Sectorials Transversals

Elaboració pròpia

En aquest quadre podem veure els tres possibles escenaris de les polítiques de joventut segons les diverses
dimensions analítiques des de les quals abordem l’impacte dels moviments socials en les polítiques.

— En l’escenari 1, que considerem predominant fins als anys 80, el paradigma de les poques polítiques de
joventut que es fan aleshores és l’adultocràtic. Aquest fet es tradueix en un contingut transicional de les
polítiques, que no es fan des de departaments específics de joventut, i són, per tant, implícites en la seva
dimensió operativa.

— En l’escenari 2, que considerem més proper a la situació actual de les polítiques de joventut, el paradig-
ma teòric dominant és el juvenilista, la qual cosa omple les polítiques d’un contingut d’afirmació de la
nova condició juvenil en la seva dimensió substantiva —oci, lleure, informació, noves tecnologies— i es
tradueix en la proliferació de departaments, regidores i provisions diverses que doten les polítiques
públiques de joventut d’un operatiu explícit i sectorial.
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— Finalment, en l’escenari 3, que nosaltres considerem desitjable, el paradigma conceptual seria el
biografista. D’acord amb aquesta perspectiva, es dotarien les polítiques d’un contingut integral mantenint
una dimensió operativa explícita, que en aquest cas, però, basaria l’existència de departaments de joventut
en la transversalitat i no pas en la sectorialitat. Les polítiques de joventut haurien d’incidir en la trajectòria
vital dels joves —integrals— i per tant haurien de ser transversals a departaments com treball, habitatge
o participació ciutadana, amb el manteniment dels departaments de joventut en una funció de lide-
ratge i coordinació públiques.

1.4.3. Polítiques de joventut i pluralitat de plantejaments politicoiedològics

El punt de partida a l’hora de polaritzar les polítiques de joventut en l’eix ideològic clàssic dreta-esquerra
ve determinat pel retrocés del treball productiu com a font generadora d’identitat col·lectiva. Les relacions
de producció tradicionals —basades en el món laboral— perden centralitat identitària, i tendeixen a ser
substituïdes per relacions socials de consum —centrades en el temps lliure. Arran d’aquest fet, podem
distingir tres enfocaments:

— L’enfocament teoricopolític liberal: intenta positivar la joventut i atribueix les causes dels problemes juvenils
a l’estructura socioeconòmica. En aquest sentit, l’enfocament liberal plantejaria les polítiques de joventut
com a resposta als problemes dels joves com a grup social amb més dificultats que els altres —o,
almenys, amb unes necessitats específiques. Aquest ha estat l’enfocament tradicional de la
socialdemocràcia. La seva debilitat principal és que no ha aconseguit trencar la lògica de la centralitat
del treball productiu. Darrerament, a més, la dificultat de conciliar la visió positiva de la joventut amb les
necessitats del mercat ha fet tendir cap a visions més properes al segon enfocament.

— L’enfocament teoricopolític autoritari: parteix de la base tradicional de culpabilitzar de les desigualtats
socials els mateixos discriminats, i no les estructures socials i econòmiques. És una visió radicalment
meritocràtica. En aquest sentit, els joves en si mateixos tendeixen a ser considerats un problema. Aquest
ha estat l’enfocament tradicional dels conservadors i la base de certs governs per desmuntar el sistema
de prestacions a la joventut. S’argumenta que les prestacions fomenten la no-integració al mercat labo-
ral i que de feina sempre n’hi ha. Per tant, qui no accepta la feina —encara que sigui precària— és un
ociós i, per extensió, un delinqüent potencial. Algunes de les actuals polítiques de joventut, fetes des
d’una concepció d’ordre públic, serien una bona mostra d’aquest plantejament.

— Hi ha una tercera visió que parteix de l’enfocament liberal però que va molt més enllà. Planteja que els
joves només són un problema quan se’ls discrimina i exclou. Aquesta visió no veuria la solució tant en
la inserció dels joves en el treball productiu sinó en la valoració d’un nou tipus de feina —la simbòlica—
i afirma que els i les joves, vistes les dificultats d’accedir al treball productiu, tendeixen a optar per aquest
tipus de feina com a forma d’inserció social. La solució, doncs, passaria perquè les polítiques públiques
comencessin a valorar-la, amb la doble finalitat d’aprofitar el potencial creatiu de la joventut i, a més, de
trobar un mode d’inserció que no comporti un trencament generacional. Una proposta concreta passaria
per l’establiment d’una renda de ciutadania o salari social per als joves.

A tall d’exemple, veiem com des d’aquests tres enfocaments es plantejarien diferents tipus de polítiques
nuclears de joventut:

— Des del primer enfocament, les polítiques serien actuacions d’inserció laboral en el món productiu
—pacte per l’ocupació, cicles formatius, foyers, habitatges assequibles, etcètera—, i això per al conjunt
de la població jove. El problema és que aquest intent entra en contradicció amb les necessitats del
mercat de disposar d’un “exèrcit de ma d’obra de reserva”. Per tant, si les polítiques explícites van en
aquesta línia, moltes de les implícites aniran en la contrària.

— Des del segon enfocament, les polítiques anirien destinades a millorar les condicions d’inserció d’alguns
joves —els necessaris per al sistema econòmic— i sempre d’acord amb les necessitats d’aquest siste-
ma. La resta de joves continuarien trobant les respostes a través de polítiques de joventut desenvolupades
per les àrees encarregades de l’ordre públic.

— Des del tercer enfocament, les polítiques anirien destinades a millorar les oportunitats d’igualtat valorant
no només el treball productiu sinó també el simbòlic com a forma de lluita contra l’exclusió social.
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1.5.  La incidència del moviment per l'okupació en les polítiques públiques

1.5.1 Dues hipòtesis sobre okupes i polítiques de joventut

La nostra primera hipòtesi planteja l’impacte del moviment okupa en les polítiques de joventut

En primer lloc, partim de la base que les àrees de joventut han estat les úniques permeables a l’impacte
del moviment, a causa del fet que ha estat catalogat com a fenomen juvenil. Això és pot comprovar a
través de l’anàlisi de contingut de la premsa, que hem fet com a part del treball empíric. En les seves
notícies, editorials, articles d’opinió i debats radiofònics o televisius, els mitjans de comunicació insisteixen
a relacionar joventut i moviment okupa. D’altra banda, en les primeres entrevistes fetes, en el seu discurs
sobre el moviment alguns responsables polítics relacionen el “problema” okupa amb inquietuds pròpies
d’aquesta etapa de la vida. Els informes que han fet les diverses administracions també tipifiquen els
okupes com a joves. Finalment, l’okupació ha estat portada al Parlament de Catalunya pels responsables
de l’àrea de joventut dels partits d’esquerres, com va ser el cas, en el seu moment, d’Ignasi Riera d’ICV, de
Fidel Lora d’EUiA o de Joan Ridao d’ERC.

En segon lloc, com que el fenomen és considerat juvenil, l’Administració només s’ha plantejat la resolució
del conflicte a través de les àrees de joventut, i no de les d’habitatge, treball o participació ciutadana, per
exemple. Així doncs, després de debatre’s i refusar-se una petició de despenalització de l’okupació presen-
tada per Fidel Lora al Parlament, el Govern de la Generalitat va encarregar a la Secretaria General de la
Joventut la creació d’una comissió per tractar la matèria. Des dels ajuntaments de municipis amb presència
important del moviment, com el de Barcelona, també s’ha abordat aquest afer des la regidoria de Ciutat
Amiga i Qualitat i des de la regidoria ponent de Joventut.

La tercera premissa per configurar la nostra hipòtesi parteix de la constatació del predomini de les polítiques
perifèriques dutes a terme per les àrees de joventut. Per una banda, des dels diferents governs, tant locals
com autonòmic, no s’han considerat que les polítiques de joventut siguin polítiques nuclears. L’única excepció
és el Pla Nacional de Joventut Joves 2010 de la Generalitat de Catalunya, que ha estat aprovat fa només un
any i encara està en la primera fase. En canvi, si es consulten els plans directors de joventut d’ajuntaments
i diputacions, les guies de serveis a la joventut de tots els àmbits administratius o les memòries d’activitats o
accions empreses per les diverses administracions es pot comprovar el predomini de polítiques perifèriques,
com els punts d’informació juvenil, la xarxa d’albergs o el Carnet Jove, per dir-ne algunes.

A més, aquestes polítiques perifèriques han tendit en els darrers quatre anys a apostar per les polítiques
afirmatives, amb una visió del jove que afavoreix l’entrada del moviment okupa en l’agenda política. Així
doncs, i seguint el fil de l’argumentació, com que han estat les àrees de joventut les més receptives al
fenomen okupa, i com que aquestes àrees han fet bàsicament polítiques perifèriques, és en aquest tipus de
polítiques en les quals el moviment ha tingut més impacte. Les demandes i formes d’organització del moviment
per l’okupació han trobat resposta en una certa adaptació de l’Administració i el teixit associatiu a aquesta
nova realitat emergent, cosa que els ha fet modificar les línies d’actuació explicitades en els seus projectes.
Per exemple, la llei d’associacions aprovada pel Parlament, actualment recorreguda al Constitucional pel
Govern central, inclou el reconeixement legal de l’associacionisme no formal.

Finalment, el fet que la majoria d’àrees de joventut no facin polítiques nuclears de joventut no descarta que
el moviment no hi hagi pogut incidir, malgrat que complica la contrastació empírica de l’impacte. En tot cas,
podem tenir en compte una sèrie d’indicadors que tractarem d’analitzar a través de la recerca empírica. En
primer lloc, la introducció del problema de l’habitatge a l’agenda pública en comparació a l’entrada en la
mateixa agenda del moviment per l’okupació a partir de 1996. L’anàlisi de contingut de la premsa dels
darrers cinc anys ens pot servir per esbrinar si hi ha relació entre totes dues matèries, i si, per tant, es pot
produir un impacte en la dimensió conceptual o simbòlica de les polítiques —les dimensions de les polítiques
estan explicades més endavant. En segon lloc, també analitzarem la coincidència de les polítiques d’habitatge
jove amb l’etapa de consolidació del moviment per l’okupació, entre 1996 i 1998. Les polítiques afirmatives
també fan habitatge jove, i podem pensar en projectes com la construcció de foyers, residències d’estudiants,
habitatge jove i polítiques de contenció de preus —vegeu el cas de Terrassa. Finalment, l’anàlisi del discurs
d’alguns responsables polítics que presenten una part de les seves polítiques com a resposta a les deman-
des del moviment seria l’indicador més fort, en cas que es produeixi.
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Tenint en compte tot aquest seguit de premisses i consideracions prèvies, la nostra primera hipòtesi de
treball seria la següent: a causa del caràcter de les polítiques de joventut al nostre país, majoritàriament
afirmatives, perifèriques i explícites, i de la caracterització que han fet les administracions i l’“opinió pública”del
moviment per l’okupació com a fenomen juvenil, l’impacte del moviment s’ha produït essencialment en
aquest tipus de polítiques. Malgrat això, no descartem d’entrada el possible impacte del moviment en algunes
polítiques nuclears, com les d’habitatge, encara que hipotèticament hauria de ser molt més petit.

En tot cas, i formulant-ho d’una altra manera, com que les àrees de joventut fan exclusivament polítiques
perifèriques, és només en aquestes on el moviment ha pogut influir directament. La dificultat d’incidir en
polítiques nuclears respon, en l’estructura administrativa, al fet que polítiques com l’habitatge jove no és
fan des de joventut sinó des d’altres àrees més tancades a considerar el moviment okupa com un
interlocutor vàlid. Pel que fa a la Generalitat, parlem del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, i pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, del Patronat de l’Habitatge. El fet que hi hagi hagut
una clara tendència a les polítiques afirmatives de joventut, amb una visió que afavoreix l’entrada d’un
moviment com l’okupa en l’agenda política, ha reforçat també la incidència del moviment en les polítiques
perifèriques de joventut.

La nostra hipòtesi alternativa passaria per considerar el moviment com a generador, en la seva activitat
quotidiana, de polítiques de joventut.

Considerem que no només les administracions són agents creadors de política pública, sinó que també el
teixit associatiu, formal o informal, dissenya i implementa polítiques. Sense anar més lluny, el Pla Nacional
de Joventut té en compte tres nivells no graduals de polítiques de joventut:

— El Projecte de Govern: totes aquelles accions en matèria de joventut desenvolupades per la Generalitat
de Catalunya.

— El Projecte Territori: totes aquelles accions en matèria de joventut desenvolupades per consells comarcals
i ajuntaments.

— El Projecte Jove: totes aquelles accions en matèria de joventut desenvolupades pel teixit associatiu, on
indubtablement podríem recollir moltes de les accions del moviment okupa.

 En aquesta segona hipòtesi partim, d’una banda, d’una concepció innovadora de l’espai públic, la
governança participativa, i de l’altra, de l’enfortiment de l’esfera local com a espai emergent de govern. Les
polítiques públiques, en el context de la governança, es fan des d’un espai públic on no només hi ha l’Estat
o les administracions, sinó també les iniciatives socials de la societat civil. Des d’una concepció participativa,
facilitar la generació de polítiques públiques per part del teixit associatiu i la seva participació en la gestió
estratègica i el lideratge de les xarxes de governança reforça la democràcia i situa els objectius en el que és
públic. L’evolució de les concepcions de la dimensió pública, i per tant del que és o no és política pública, es
poden resumir en aquest esquema de tres tipus de govern en funció de les concepcions del que és públic i
el que és privat, la rellevància del govern en xarxes horitzontals i la necessitat d’una estratègia de lideratge
públic en la gestió d’aquestes xarxes de governança.

D’altra banda, el moviment per l’okupació es caracteritza pel fet de practicar el treball de base, amb una
perspectiva molt local que se situa, sense voler, en les darreres tendències d’enfortiment de l’esfera local de
la governança.

Des d’una visió de governança participativa local, és evident que el moviment per l’okupació fa polítiques
públiques. De fet, en el treball empíric compararem les polítiques fetes pel moviment en els barris i municipis
estudiats i les polítiques de joventut fetes per les administracions en els mateixos casos. Aquesta hipòtesi
alternativa parteix de la base que malgrat el discurs del moviment per l’okupació, radicalment alineat en la
lluita per un canvi estructural, la seva principal generació de polítiques també ha estat en l’àmbit de les
polítiques perifèriques i afirmatives, amb la qual cosa la hipòtesi alternativa reforça la primera hipòtesi i ens
dóna la formulació general.

El moviment ha influït en les polítiques de joventut no només per les característiques d’aquestes polítiques
—perifèriques, afirmatives i explícites— i per la interpretació que les administracions fan de la naturalesa del
moviment —estrictament juvenil—, sinó que el mateix moviment, en la seva pròpia activitat quotidiana, ha
generat tantes polítiques perifèriques i afirmatives que ha provocat respostes de l’Administració en la mateixa
línia. Els intents de posar en funcionament centres cívics més o menys institucionalitzats allà on hi ha presència
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del moviment —Gràcia, Sant Andreu, Sants— seran analitzats en el treball empíric, si bé en aquest
informe només presentem una descripció dels moviments en cada cas d’estudi, i deixem l’anàlisi concre-
ta per a l’informe final.

Així doncs, la segona hipòtesi podria quedar formulada de la manera següent.

El moviment per l’okupació és un actor que produeix polítiques públiques. Les polítiques públiques del
moviment responen a la definició de polítiques perifèriques. La intervenció del moviment —en cada cas— té
un alt component territorial que li permet delimitar el camp d’impacte. Hi ha un component d’enfrontament
entre les polítiques que desenvolupa l’Administració i les que desenvolupa el moviment. Atès que tant
l’Administració com el moviment desenvolupen polítiques en un mateix territori.

1.5.2. Impactes o generació de polítiques del moviment okupa sobre tres possibles dimensions

Tant en el cas de la primera hipòtesi com de la segona, analitzarem els impactes del moviment per
l’okupació en les polítiques públiques a través de tres dimensions. El fet de dividir analíticament les
dimensions de les polítiques públiques ens serà de molta utilitat per no perdre cap detall de la influència
que pot tenir el moviment per l’okupació en el resultat final de les polítiques. A continuació definirem com
entenem les tres dimensions de les polítiques:

a) La dimensió simbòlica o conceptual: aquesta dimensió dóna compte dels valors i discursos que
conformen el policy paradigm i que acoten el menú d’alternatives possibles. Es correspon al procés
de construcció de problemes, explicitació de demandes, elaboració de discursos recolzats en
determinats valors, marcs cognitius i sistemes de creences, i, finalment, a la conformació d’agendes
públiques d’actuació.

Primera revisió: L’espai privat va més enllà del mercat.

Govern tradicional: Separació total entre allò públic i allò privat

Espai públic

Estat. Àmbit de la política

Espai privat

Mercat. Àmbit de la "no-política"

Segona revisió: L’espai públic més enllà de l’Estat. Governança participativa

Espai públic

Estat

Espai privat

Mercat

Iniciatives socials

Espai públic

Estat
Espai privat

Mercat
Iniciatives socials
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b) La dimensió substantiva: ens referirem als models i continguts de les regulacions públiques. Es correspon
al procés de formulació de polítiques i presa de decisions —és a dir, a la fase on es negocien continguts
i opcions de fons i es formalitzen per mitjà de decisions amb plasmació jurídica.

c) La dimensió operativa: aquesta darrera dimensió es refereix als processos d’organització i gestió de
recursos, programes i serveis. Es correspon, per tant, al procés d’implementació. En aquest procés es
posen en marxa mecanismes de producció de serveis, programes i projectes. Lluny d’una concepció
tècnica d’aquesta dimensió, pot obrir nous espais participatius, lligats tant a la gestió de recursos com a
l’avaluació de certs aspectes i al consegüent redisseny de polítiques.

Quadre 1.5. Impactes del moviment per l’okupació en les tres dimensions de les polítiques

Okupació

Dimensió conceptual Impacte ALT

Sobre la percepció social dels problemes d’habitatge i joventut, i sobre la
configuració de l’agenda pública en certs moments.

Dimensió substantiva Impacte DESIGUAL

Feblesa de les polítiques d’accés a l’habitatge, creixement de l’especulació
immobiliària i criminalització de l’okupació mitjançant el Codi penal.

Impossibilitat d’arribar a pactes o negociacions globals.

Incidència en les polítiques perifèriques.

Proposicions no de llei de despenalització de l’okupació per part de certs partits
d’esquerres. Cap no és aprovada.

Dimensió operativa Impacte DESIGUAL

Incidència sobre l’àmbit legal i judicial: sentències absolutòries.

Experiències locals de negociació: Mataró (masoveria urbana) i Sant Cugat
(Torreblanca).

Impossibilitat d’escenaris amplis de negociació.

Font: Elaboració pròpia.

La nostra hipòtesi d’impacte en aquestes tres dimensions de les polítiques depèn de si partim de la primera
hipòtesi o de la segona. En principi, si considerem el moviment com a generador de polítiques, l’impacte es
produeix en totes tres dimensions. En canvi, partint de la primera hipòtesi i si volem mesurar l’impacte del
moviment en les polítiques de joventut que es fan des les administracions, veurem que:

— Dimensió conceptual: la incidència ha estat forta, sobretot perquè les característiques del moviment,
que és catalogat com a juvenil, encaixen en els paradigmes de polítiques de joventut predominants,
basades en el juvenilisme i l’afirmació del que és juvenil.

— Dimensió substantiva: l’impacte ha estat baix, o fins i tot negatiu, en les polítiques nuclears, ja que
l’okupació es penalitza legalment el 1996 i els problemes d’habitatge i manca d’espais s’han accentuat
en els darrers anys. Podem considerar que el fet que alguns partits d’esquerres hagin presentat
proposicions no de llei per la despenalització de l’okupació implica un cert impacte. En canvi, en les
polítiques perifèriques, que són les que en el nostre país són considerades majoritàriament de joventut,
l’impacte ha estat important.
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— Dimensió operativa: el moviment per l’okupació no aconsegueix, i més aviat refusa, espais significatius
de participació en el disseny i la gestió de polítiques. En aquest cas, el component de forta repressió que
pateix el moviment en pot ser una causa, mentre que el fort component d’ideologia autònoma i llibertària
dins el moviment, n’és una altra. En tot cas, dins l’àmbit legal-judicial-repressiu s’han aconseguit
sentències absolutòries i el suport puntual de les associacions progressistes de jutges i fiscals. En
polítiques perifèriques de joventut, els dos impactes més ressenyables en aquesta dimensió es produeixen
en els casos de Torreblanca a Sant Cugat i de la masoveria urbana a Mataró.

2. Els estudis de cas

2.1. El moviment per l'okupació a Catalunya, 1984-2001*

L’evolució de l’okupació des de 1984 fins a l’any 2001 es caracteritza per una dinàmica de canvi. La
criminalització de l’okupació en el nou Codi penal, que entra en vigor el 1996, marca la separació de la
història del moviment en dues etapes clares i l’inici d’una expansió considerable. Segons la Comissió d’Estudi
sobre el Moviment Okupa de la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, el 1998 es
calcula que al Principat hi havia unes 150 cases okupades —abans del 96 no arribaven a les 40—,
concentrades majoritàriament a Barcelona, ciutat, on d’altra banda, segons dades de l’INE de 1997, hi ha
més de 70.000 edificis que no s’utilitzen, molts dels quals abandonats.

Per una banda, l’okupació es pot entendre com a arma de combat per dur a terme un projecte transforma-
dor que respon a una ideologia concreta i prèviament definida. Una altra visió correspondria a l’okupació
com a mitjà per dur a terme projectes d’experimentació personal i col·lectiva seguint pautes de comportament
alternatives, sota una lògica d’insubmissió quotidiana entre els integrants del col·lectiu i sense un projecte
alternatiu concret de societat. Evidentment, aquestes dues categories teòriques no són taxatives, sinó que
responen als dos extrems del continuum on se situarien les diverses experiències.

2.1.1. Primera etapa: 1984-1996. Naixement, obertura i consolidació del moviment

Malgrat que hem decidit agrupar en una sola etapa tot el període previ a l’entrada en vigor del nou Codi
penal, dins aquests primers dotze anys d’okupació a Catalunya podem trobar alguns elements de canvi o
punts d’inflexió, com l’obertura més gran del moviment a partir de 1992, amb l’entrada en l’escenari okupa
de plantejaments més globals i oberts que en les primeres okupacions, derivats de la incidència del moviment
estudiantil i de l’antimilitarista, entre d’altres. A Catalunya, la primera okupació es produeix al barri de Gràcia
el 1984, i té com a referent el moviment squatter, amb una estètica i ideologia punk. És en aquest barri on es
generalitzen les okupacions com a manera d’accedir a un habitatge i les primeres experències de centres
socials. En aquest context sorgeix el primer embrió de l’Assemblea d’Okupes de Barcelona, que servirà per
coordinar sobretot les cases de Gràcia i el Guinardó, i que tindrà una certa continuïtat entre 1989 i 1992.

El primer element de canvi es produeix precisament el 1992, quan les lluites antijocs olímpics desemboquen
en una denúncia contundent de l’especulació immobiliària mitjançant les okupacions de Murtra, el Poble
Nou i el Casal Popular del Guinardó. La vinculació del moviment universitari d’esquerra radical amb l’okupació
va començar amb la Garnatxa, que desembocarà en l’actual Centre Social Autogestionat Hamsa, al barri
de Sants. Altres punts de contacte amb l’entorn universitari seran el Col·lectiu de solidaritat amb la rebel·lió
zapatista i les campanyes contra l’FMI i contra l’Europa del capital. Es pot dir que als anys 1994-1995 es
consoliden els vincles entre “moviment okupa” i moviment estudiantil radical. Paral·lelament,  a través del

* El treball de camp per fer aquest estudi va finalitzar l'abril de 2002. Tot i així hem introduït al text algunes actualitzacions.
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CAMPI (Col·lectiu Antimilitarista i per la Insubmissió) es produeix una “sortida de les cases” i una voluntat
de treballar en altres camps, com l’antimilitarisme, que transcendeixen l’okupació estricta i el seu entorn
més tancat.

Els principals rendiments que obté el moviment en aquesta primera etapa són bàsicament de caràcter
intern i simbòlic, amb la consolidació, articulació i generació de xarxes amb altres moviments socials
alternatius i/o radicals, per una banda, i per l’altra, amb una certa difusió d’un discurs que es pot emmarcar
fàcilment en els marcs dominants: la rehabilitació d’espais abandonats per a un ús social o d’habitatge
i la lluita contra l’especulació immobiliària. En un altre sentit, l’experimentació de formes de vida
contraculturals doten el moviment d’un fort component identitari.

La resposta dels poders públics arriba en forma de criminalització a través de l’article 245.2 del nou Codi
penal, que penalitza l’okupació pacífica d’immobles, i de l’inici de l’espiral de desallotjaments que
l’entrada en vigor del nou Codi penal empara. D’aquesta manera, un fet que amb anterioritat corresponia
a la jurisprudència civil, com a acte il·legal, correspon ara a la penal, i és tipificat com a delicte. El sistema
judicial i policial no necessita esperar la denúncia d’un propietari, sinó que fins i tot pot actuar d’ofici,
ordenant i executant desallotjaments.

L’estratègia de repressió radical del moviment per part de les institucions suposarà, però, la revitalització
i el rotund creixement d’aquest moviment i de la xarxa crítica de suport a l’okupació.

2.1.2. Segona etapa: 1996-2001 Repressió, creixement i entrada en l’agenda mediàtica i política

Aquesta darrera etapa dibuixa l’escenari en el qual ens trobem en l’actualitat, amb unes estructures
d’oportunitat política (EOP) tancades a rebre els inputs del moviment, i una resposta bàsicament repressiva
pel que fa als outputs. El moviment reacciona radicalitzant la seva estratègia d’enfrontament i incrementant
la seva presència pública i la seva xarxa de solidaritats. Ens trobem probablement amb els inicis de la
conformació d’una xarxa crítica al voltant del moviment, a la qual se li nega, però, de ple l’entrada en la xarxa
de polítiques públiques.

Malgrat que se succeeixen els actes i les manifestacions en solidaritat amb els i les okupes del Cinema
Princesa, centre social emblemàtic del moviment, i que es tiren endavant recursos judicials contra l’ordre de
desallotjament, el 28 d’octubre de 1996 es produirà l’esdeveniment que segons tots els entrevistats desen-
cadena l’entrada definitiva de l’okupació en l’agenda pública. Un impressionant dispositiu policial assalta el
cinema okupat a les 6 de la matinada i aconsegueix desallotjar-lo després de dues hores i mitja
d’enfrontaments. L’11 de gener de 1997, sis dels detinguts arran de la manifestació contra el desallotjament
del cinema són condemnats a penes de vuit anys de presó i 56 retencions de cap de setmana.

La manifestació més massiva de suport a l’okupació es produeix 28 de febrer de 1997 a la nit, quan cinc mil
persones recorren el centre de Barcelona per acabar al barri de Sants en una concentració davant el Centre
Autogestionat Hamsa, que havia rebut una ordre de desallotjament per a l’endemà. La manifestació fa tirar
enrere, un cop més, els propietaris de la fàbrica okupada.

En aquest context de forta repressió i creixement de les simpaties vers el moviment, cal entendre els fets del
15 de març de 1997, quan se celebra un concert multitudinari al Born en suport al moviment. La xifra
d’assistents supera les 10.000 persones, i la col·laboració de la FAVB (Ferderació d'Associacions de Veins
de Barcelona) és decisiva perquè l’Ajuntament cedeixi el recinte.

La dinàmica encetada pel desallotjament del Cinema Princesa fa viure al moviment la seva millor etapa a
Catalunya, i durant els anys 1996, 1997 i 1998 l’Assemblea d’Okupes de Barcelona es reuneix regularment,
i esdevé un mecanisme de coordinació important per als moviments alternatius de la ciutat. En els anys
1999 i 2000, l’Assemblea d’Okupes de Barcelona deixa de reunir-se de manera sistemàtica, a causa de la
forta repressió —450 detinguts i 50 desallotjaments entre 1998 i 2000— i a un cert relleu generacional que
planteja estratègies molt més localistes. En tot cas, i arran de l’estratègia criminalitzadora del Govern i els
mitjans de comunicació vers el moviment, en l’actualitat l’Assemblea d’Okupes es torna a reunir amb aquest
paper coordinador.
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En els darrers dos anys, les mobilitzacions del moviment okupa han continuat, malgrat que sembla que
l’efecte Cinema Princesa es comença a esmorteir als mitjans de comunicació, que solen parlar del moviment
okupa per vincular-lo amb fets de violència al carrer, com els del 12 d’octubre de 1999, o directament amb el
comando Barcelona d’ETA. En canvi, la xarxa de suport al moviment per l’okupació continua consolidada,
i ha fet accions prou significatives, alhora que s’ha obert a altres actors socials, com el moviment veïnal o el
moviment antiglobalització. Il·lustrarem aquest fet amb quatre exemples ben diferents a Barcelona.

En primer lloc, com a exemple de protesta contra els desallotjaments, hi ha la manifestació del 23 de gener
de 1999, que també és contra el PERI (Pla Especial de Reforma Interior). La manifestació recorre el barri del
Raval pel carrer Hospital i acaba amb l’okupació del número 43-45 de la ronda de Sant Pau, antiga seu
informàtica dels Jocs del 1992, actualment en desús. S’organitzen unes Jornades de Denúncia contra la
criminalització del moviment okupa i la repressió policial que acaben amb un violent desallotjament policial
i el tapiament posterior de l’edifici. En segon lloc, i pel seu èxit de convocatòria i animació, cal destacar
també la manifestació contra l’especulació immobiliària, que el 15 d’abril de l’any 2000 va mobilitzar
unes 4.000 persones que van fer murals, performances i accions diverses a les seus de les principals
entitats especuladores de la ciutat. En tercer lloc, les mobilitzacions del juliol de 2001, arran de la
intervenció policial a la Kasa de la Muntanya, van tornar a demostrar el suport veïnal i van desembocar, en
combinació amb les mobilitzacions contra el Banc Mundial a Barcelona i contra el G-8 a Gènova, en una
ampliació important de la lluita antirepressiva, com demostra la manifestació del 28 de juliol a Barcelona
—sota el lema “Contra la brutalitat i la impunitat policial”, la manifestació va reunir més de 5.000 perso-
nes al centre de Barcelona. Finalment, i amb el teló de fons del gran èxit de les mobilitzacions contra
l’Europa del capital i de la guerra el març de 2002, la resistència activa no violenta davant el desallotjament
de Can Masdeu entre els dies 30 d’abril i 2 de maig suposa una gran victòria mediàtica i social del
moviment.

La capacitat amb què el moviment okupa ha evidenciat les mancances que els joves pateixen en la
societat actual i l’originalitat amb la qual ha aconseguit entrar en l’arena política és un seriós avís als
partits de l’esquerra, que no han sabut canalitzar aquest potencial de protesta. Com a partits d’esquerra,
les reivindicacions del moviment okupa són acceptades i recollides en els seus programes i propostes
parlamentàries, però, alhora, el fort contingut deslegitimador del discurs formal democràtic que el moviment
okupa porta implícit els posa en una situació incòmoda.

En general, davant les mobilitzacions del moviment per l’okupació, el moviment veïnal s’ha posicionat d’una
manera ambigua. Per una banda, es dóna un suport genèric, no exempt de paternalisme, al moviment, però
per l’altra sovint es dóna suport a la línia política de les administracions, amb totes les conseqüències que
comporta —com l’acceptació de l’especulació o les dificultats per accedir a l’habitatge de la majoria dels
joves. En tot cas, a Catalunya la FAVB ha fet un paper de pont entre l’Assemblea d’Okupes i les institucions.
La FAVB és un dels primers organismes a reconèixer la legitimitat de la protesta okupa, i l’Assemblea d’Okupes
com a actor i interlocutor, i el primer que es preocupa per obrir vies de solució. La FAVB ha donat suport a la
lluita okupa, traduint-la en una lluita més formal, orientada a influir l’Administració demanant habitatge públic,
lloguers més baixos, penalització de les finques desocupades.

Un altre actor que cal tenir en compte és el del món de la justícia. Advocats, fiscals i jutges, igual que en el
cas de la insubmissió, tenen un paper important en la relació entre el moviment okupa i les polítiques
públiques. La tasca que s’està fent, tant des de determinats despatxos com des del mateix Col·legi d’Advocats
de Barcelona, en favor de la despenalització de l’okupació pacífica d’immobles, així com el fet que molts
cops siguin els mateixos advocats els que assumeixen la interlocució entre el moviment i els poders públics,
ens sembla prou rellevant. No només el Col·legi d’Advocats s’ha posicionat reiteradament a favor de la
despenalització, sinó que els mateixos jutges i fiscals progressistes s’han manifestat en aquest sentit.

2.2.  L’autonomia okupa a Sants
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2.2.1. Introducció

El moviment per l’okupació al barri de Sants s’inicia a finals dels 80 amb l’okupació de l’antic edifici de la
Cross. Encara no es tractava d’un projecte gaire obert, i el primer element de canvi no apareixerà fins al
1992 amb la Garnatxa, on l’okupació comença a vincular-se amb el moviment universitari d’esquerra radi-
cal. La     Garnatxa era una antiga cooperativa vinícola que és okupada per gent procedent de la Universitat de
Barcelona i es converteix en el camp de proves que desembocarà en l’actual Centre Social Autogestionat
Hamsa.

El barri barceloní de Sants presenta un model d’okupació interessat en la cohesió i coherència pròpia i la
generació d’espais sociopolítics alternatius. La quantitat d’okupacions no és gaire elevada, hi ha dos cen-
tres socials —CSA Hamsa i CSA Can Vies— i sis habitatges, però la xarxa de relacions i experiències de
coordinació amb altres moviments i col·lectius del barri és força gran i intensa.

2.2.2. Un projecte de societat alternatiu

Per als i les okupes de Sants, l’okupació té dos aspectes. El primer és la lluita contra l’especulació, entesa
com a creació d’habitatges fora de l’àmbit mercantilitzat. El segon és la construcció d’espais públics no
mercantilitzats —centres socials autogestionats (CSA)— com a punt de referència d’un moviment més ampli,
assembleari, autònom i anticapitalista.

Aquesta segona concepció de l’okupació segueix un model català, que entronca d’alguna manera amb els
ateneus llibertaris de principis de segle i les cooperatives de consum i de treball. Potser té alguna similitud
amb el model d’autonomia italià, en el sentit que, com aquest, la gent que el du a terme prové d’una extrema
esquerra desencantada amb el model de partit i aposta per una via autònoma de transformar la societat.

En la concepció subjacent del moviment a Sants, es parteix d’una crítica radical a l’economia i a la política,
i s’intenta construir a la pràctica una societat alternativa. Per aquests okupes, que són coneguts dins els
moviments alternatius de Barcelona com “els autònoms de Sants”, la il·lusió de la revolta global genera
costos personals greus, desil·lusions i una repressió duríssima, per la qual cosa aposten per anar creant
contrapoders i societats paral·leles. En un dels seus textos de formació, definició política i debat, publicat
per Edicions Arran amb el títol Cap a la creació de contrapoders col·lectius, aquests són definits com
«dinàmiques organitzatives i materials que giren del revés els valors dominants i apliquen a la quotidianitat
els valors igualitaris».

Per tal de dur a terme aquest projecte de contrapoders, a iniciativa del moviment okupa mateix es configura
l’Assemblea de Barri, que agrupa bàsicament el moviment juvenil radical i altres entitats antisexistes,
ecologistes i cooperatives de treballadors. En els darrers temps l’Assemblea ha adoptat una nova estratègia
de coordinació amplia més enllà del moviment juvenil, amb l’ampliació cap a membres del moviment veïnal
i altres entitats del barri.

De moment, és encara massa aviat per avaluar l’ampliació de l’Assemblea a les xarxes crítiques de Sants,
però sembla un intent coherent de portar a la pràctica la teoria de l’autoorganització de la societat civil i la
generació de contrapoders. Es poden apuntar a priori algunes dificultats, com les diferències generacionals
entre el moviment veïnal i els moviments juvenils del barri, que tot sovint es tradueixen en maneres diferents
de treballar. En tot cas, sembla que tant des del moviment okupa com des del Centre Social de Sants la
voluntat política de coordinar les seves lluites, demandes i reivindicacions relatives al barri és força evident.

2.2.3. Les polítiques locals de joventut i el moviment per l’okupació a Sants

A. Les polítiques de joventut al districte de Sants-Montjuïc

La regidoria de joventut del districte de Sants té la voluntat de transformar les polítiques de joventut cap a
models més integrals i transversals. Això s’ha de discutir també per a tota la ciutat, i s’articularà d’una
manera consistent al programa electoral del 2003. Com veurem a continuació, la majoria de polítiques que
per ara du a terme el districte són principalment afirmatives.
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A Sants hi ha dos equipaments juvenils gestionats pel districte, la Casa del Mig i la Bàscula. La intenció
és que aquests equipaments es converteixin en un referent de ciutat especialitzant-se en matèries molt
concretes.

A la Casa del Mig hi ha l’equipament juvenil pròpiament dit, que ofereix «recursos lúdics i pedagògics a
entitats de lleure, suport a campanyes solidàries, entitats i iniciatives juvenils». També es programen activitats
com tallers, exposicions, cine fòrums, concerts... En el mateix lloc hi ha el punt d’informació juvenil, especialitzat
en assessorament acadèmic i professional a través de l’atenció individualitzada, cicles de xerrades i un
banc d’informació sobre l’oferta formativa actual. A la Casa del Mig també hi ha l’Espai Multimèdia de
Sants-Montjuïc, centrat en les noves tecnologies i que té Internet, accés a correu electrònic, programes
especialitzats —disseny, fotografia digital...— i cursos de formació.

La Bàscula, al carrer del Foc, amb tres locals d’assaig, una sala de concerts i un estudi d’enregistrament, té
vocació de ser un referent a Barcelona en l’àmbit musical, amb la intenció de ser un «element vertebrador de
les iniciatives creatives musicals» i un espai per a la seva difusió. Hi ha també una “maquetoteca” i es
programen festivals, mostres i concerts, a més d’oferir-se cursos i seminaris especialitzats.

Als tres centres cívics del districte —Cotxeres de Sants, Casinet d’Hostafrancs i la Casa del Rellotge—
també hi ha la possibilitat que se cedeixin espais, es facin cursos, tallers, etcètera.

La política d’habitatge a Barcelona depèn fonamentalment del Patronat Municipal de l’Habitatge de
l’Ajuntament de Barcelona, i s’ha centrat en la construcció d’habitatges de lloguer per a joves. Actualment ja
hi ha 429 habitatges en aquest règim, construïts a les vores de la ronda de Dalt i adjudicats a finals de l’any
1998. Per al 2003 s’ha de finalitzar una nova promoció de 1.645 habitatges per a joves dins l’execució del
pla 10 HJ, que preveu construir 3.155 habitatges amb un total de 210.058 m2 de sostre. Els habitatges
tenen entre 35 m2 i 70 m2 i estan destinats a persones de menys de 31 anys amb uns ingressos ponderats
anuals, personals o familiars, inferiors a 2,5 vegades el SMI (Salari Mínim Internacional). Són adjudicats per
un temps màxim de cinc anys amb un lloguer que oscil·la entre les 35.000 i les 41.000 pessetes més les
despeses de la comunitat. A Sants, per al 2003 hi haurà la primera promoció d’habitatges de lloguer per
joves del districte amb la construcció de 150 habitatges a la Gran Via.

També en l’àmbit de Barcelona, a través de Barcelona Activa, hi ha diferents programes de formació i ocupació
que es dediquen a informar i orientar els joves, elaborar itineraris personalitzats per a la reinserció laboral de
col·lectius específics, la formació ocupacional, el servei d’atenció a l’emprenedor, ...

B. Contrapès i autonomia

A més d’aquesta concepció autònoma de l’organització social, els okupes de Sants no consideren els
poders públics uns interlocutors vàlids, i no pretenen incidir en les seves decisions. Així, quan parlem dels
rendiments     caldrà tenir en compte aquesta apreciació. En canvi, el seu projecte de generació de contrapoders
al barri els ha portat a un esforç de coordinació amb el moviment veïnal, la qual cosa pot provocar que les
associacions de veïns, que sí que tenen relacions amb les institucions públiques, a Sants sovint actuïn de
mediadors d’una manera informal.

Aquest plantejament dificulta l’anàlisi de les relacions entre el moviment i el districte o la seva àrea de joventut.
L’Ajuntament ha fet diversos intents d’interlocució amb els okupes de Sants, tant per part de Pere Alcober,
regidor del districte de Sants i de Participació Ciutadana, com per part de Marina Subirats, presidenta del
Consell del Districte. En les dues ocasions que hi ha hagut aquest contacte directe, no s’ha arribat a cap
tipus d’entesa.

Els darrers anys a Sants s’han caracteritzat, doncs, per l’absència de diàleg entre moviment i administracions,
una penetració dels valors radicals en el teixit associatiu de Sants i una resposta repressiva per part de les
administracions públiques. Aquesta resposta s’ha fet palesa en forma de desallotjaments duríssims, com el
de Can Blanco, en campanyes politicopolicialmediàtiques, com les del 12 d’octubre de 1999, la de la desfilada
militar del maig del 2000 o la més recent i greu, que pretenia implicar el moviment amb el comando Barcelo-
na d’ETA a l'estiu de 2001.
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Així doncs, sempre que s’han mantingut contactes ha estat directament amb l’Ajuntament o el districte,
amb molt poc protagonisme de l’àrea de joventut. Tampoc la regidoria de joventut del districte ha tingut
la intenció d’abordar aquesta matèria com a pròpia mentre no es generin problemes, tot i que una part
del moviment juvenil de Sants s’estructura al voltant de les dinàmiques generades des dels CSA. Les
poques relacions que hi ha hagut s’han fet d’una manera informal a través dels tècnics, concretament
quan la Casa del Mig va estar situada provisionalment al carrer Miquel Bleach, al costat de l’Hamsa, i es
mantenien en contacte per compatibilitzar activitats: «I nosaltres parlàvem amb Hamsa: “Nosaltres farem
un concert tal dia, teniu alguna cosa, vosaltres?” “No” “No poseu res perquè la música sonarà alta”, i al
contrari. Si els de l’Hamsa feien un concert, ho comentaven, allò de dir: “Fem un concert tal dia, tingueu-
ho en compte perquè no se sentirà res”. Aquest acord de civisme s’ha fet. [...] Els primers tres anys que
hem estat al carrer Miquel Bleach no hem tingut cap problema de convivència ni de cap tipus» (entrevis-
ta a un/a conseller/a tècnic/a de joventut de Sants). Els joves usuaris de la Casa del Mig sí que van
mantenir contactes amb l’Assemblea de Barri durant aquest temps per problemes amb el districte
durant la remodelació de l’equipament juvenil.

2.2.4. Presència i protagonisme del moviment per l’okupació a Sants en les polítiques de joventut

A. El capital social alternatiu

Hem de tenir en compte que el barri de Sants des de sempre ha tingut un ampli teixit associatiu. Els
okupes de Sants se senten hereus de la tradició de moviment veïnal assembleari del barri, que va tenir
una forta implantació. Al barri de Sants encara es pot trobar alguna resta del que va ser un ampli
moviment d’ateneus obrers a principis de segle, com l’ateneu Sempre Avant. Després del llarg parèntesi
de la dictadura, als setanta es recupera una mica aquesta tradició amb l’Ateneu Llibertari de Sants. Amb
aquesta idea, el moviment per l’okupació de Sants ha potenciat la creació de xarxes crítiques
estructurades més enllà dels CSA, a través de l’Assemblea de Barri o la lluita antifeixista. Això ha permès
mantenir contactes tant estables com puntuals amb els diferents col·lectius crítics que són presents al
barri.

El primer pas cap a aquesta coordinació més àmplia ha estat articular, molts cops al voltant de moviment
per l’okupació, un moviment juvenil radical amb contactes entre grups organitzats de joves o la creació de la
Coordinadora d’Estudiants de Sants, amb un clar impuls de la participació política dels joves.

Com en altres casos, l’impacte més important de la xarxa crítica de suport a l’okupació a Sants es produeix
en l’àmbit simbòlic o conceptual. S’han pogut llançar a l’opinió pública debats sobre si és necessari taxar
els edificis abandonats, sobre la necessitat d’espais d’ús social i cultural, una forta crítica a l’especulació
immobiliària o un important grau de conscienciació en altres àmbits com l’antifeixisme i l’antiracisme, així
com un fort discurs deslegitimador dels poders públics i una aposta teòrica i pràctica per l’autoorganització
de la societat civil. Per la riquesa i complexitat del capital social alternatiu present al barri de Sants, en aquest
apartat analitzarem més detalladament els actors implicats.

CSA Hamsa

A partir de l’okupació de l’Hamsa al 1996, el creixement de l’okupació es produeix d’una manera sostinguda
i amb un projecte polític de fons força compartit, malgrat que l’amalgama ideològica és d’allò més variada
—independentistes, llibertaris, comunistes, etcètera— Situada al carrer Miquel Bleach del barri de Sants,
obrer i amb una intensa tradició associativa, l’Hamsa, antiga fàbrica abandonada, ha begut d’aquest referent
a l’hora de configurar el projecte, on és present una clara consciència social. Sorgeix de la fusió de diversos
grups i tendències: els joves del barri que sorgeixen de l’associació de veïns del carrer Olzinelles —el Centre
Social de Sants—, juntament amb gent propera a les CJC —joventuts del PCC— i gent que es mou per
àmbits universitaris d’esquerra radical.

El 1996 és també un moment decisiu per al moviment al barri, en termes d’extensió del seu discurs, suport
social i de l’entrada definitiva del debat okupa en l’agenda, tant la política com la mediàtica. El fet que el
desallotjament del Cinema Princesa coincideixi amb la forta empenta de l’Hamsa farà que Sants esdevingui
un element central en el moviment, posició que mai no abandonarà, si més no pel que fa al potencial
organitzatiu i de referent polític per a molts sectors de l’okupació a Catalunya i l’Estat.
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Però l’empenta definitiva a la consolidació del CSA Hamsa com a referent d’un moviment més ampli es
produeix en la manifestació contra el seu desallotjament del 28 de febrer 1997. A la nit, una manifestació
d’unes cinc mil persones —probablement la més gran que havia organitzat el moviment fins aleshores—
recorre el centre de Barcelona per acabar al barri de Sants en una concentració davant el Centre Autogestionat
Hamsa, que tenia ordre de desallotjament per a l’endemà. Una concentració de més de 300 persones que
passen la nit davant l’Hamsa esperant el desallotjament fa tirar enrere als propietaris de la fàbrica okupada.
L’Hamsa resisteix i set dies després la comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona declara que intentarà
obrir vies de negociació amb el moviment okupa. En declaracions del llavors tinent d’alcalde Joan Clos,
sembla que l’estratègia del govern local serà assimilativa, amb «ofertes de cessió de locals municipals com
a llocs de reunió i convivència» (entrevista a un/a conseller/a tècnic/a de joventut de Sants).

Les negociacions, però, es trencaran aviat, i el 1999 marca una nova tendència en la relació entre el moviment
i les institucions, més conflictiva encara, i amb escasses portes obertes al diàleg. Per la seva banda, el
propietari de la fàbrica abandonada Hamsa, Leonardo Leprevost, comença, amb l’autorització del districte,
l’enderrocament de la part no ocupada de l’Hamsa. Aquest fet comença a deteriorar físicament el Centre
Social, i amb l’excusa de la manca de seguretat l’Ajuntament fa pressió als okupes perquè marxin.

En l’aspecte ideològic, actualment els referents són més oberts i les posicions inicials s’han anat modificant.
Dins el moviment hi conviuen des de posicions llibertàries fins a marxistes poc ortodoxos, alternatius o
independentistes, filòsofs pròxims al nihilisme o intel·lectuals postmoderns. Físicament, l’Hamsa s’ha convertit
en l’espai okupat més gran de Barcelona un cop desallotjat el Cinema Princesa, i n’ha esdevingut l’hereu en
relació a l’oci alternatiu, alhora que és seu d’importants esdeveniments locals i estatals.

CSA Can Vies

El Centre Social Autogestionat Can Vies, edifici situat al carrer Jocs Florals i propietat de Transports
Metropolitans de Barcelona, es va okupar el 1997. Ha estat un model mestís ideològicament, amb convivència
de llibertaris, autònoms, independentistes i comunistes. D’aquest mestissatge han sorgit experiències
interessants, com la Coordinadora d’Estudiants de Sants, butlletins contrainformatius com La Burxa, jornades
sobre la Transició amb gent més gran del moviment obrer i del veïnal, jornades d’economia crítica, etcètera.

El relleu generacional s’ha produït els anys 2000 i 2001, quan se n’han anat els primers okupants, que ara
tenen entre 25 i 30 anys i han apostat per models més estables dins el mateix projecte polític amb el centre
social Arran, un local de lloguer al carrer Premià on hi ha llibreria, cafè i distribuïdora de llibres. L’arribada de
joves de 16 a 20 anys ha donat lloc a un període de reflexió, però l’activitat i el tarannà heterogeni del centre
social continua vigent.

La revista La Burxa és l’experiència contrainformativa més consolidada al barri. Malgrat que en un inici es
feia com a butlletí del CSA Can Vies, actualment és elaborat pel conjunt de col·lectius i persones organitzades
a l’Assemblea de Barri.

A més de La Burxa, cal destacar la importància de Sants en dos mitjans de contrainformació de la xarxa
crítica de suport a l’okupació a Catalunya, com són el Contra-Infos, de caràcter general, i l’InfoUsurpa, de
consum intern. Ambdues revistes es distribueixen des del CSA Can Vies, i formen part del paisatge habitual
de les associacions de veïns, les associacions culturals, col·lectius de joves, locals d’oci, etcètera*.

El moviment veïnal

El moviment veïnal dels 70 a Sants va canalitzar la lluita política de tot tipus. Quan va arribar la democràcia
i la legalització dels partits polítics, molts líders veïnals van ser cooptats per partits i institucions. El mateix
Centre Social de Sants, entitat majoritària del moviment, va estar a punt de desaparèixer.

En els darrers cinc anys, està ressorgint un moviment veïnal diferent. L’aspiració d’aquest moviment ja no és
la política de partits, i tampoc no es troba en un “moment fundacional” com va ser la Transició. Aquesta
recuperació en noves claus del moviment veïnal s’ha produït en un sentit d’autoorganització per problemes
concrets i molt profunds del barri. L’autoorganització pot fer que les mobilitzacions siguin molt més virulentes
i potents que si fossin dirigides per una associació de veïns “convencional”.* El 2004 el CSA Hamsa afronta una nova amenaça de desallotjament.
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El Centre Social de Sants funciona com associació de veïns i com a espai de trobada de col·lectius del
barri. Al barri de la Bordeta l’associació veïnal més gran és la Comissió de Veïns de la Bordeta, que forma
part del Centre Social i en algunes assemblees agrupa més de 400 persones. A part de la Comissió, hi ha
dues associacions de veïns més, la de la rambla de la Bordeta i la de Badal-Brasil-Bordeta. Al marge del
Centre Social de Sants, al barri d’Hostafrancs hi ha dues associacions de veïns i al mateix barri de Sants
hi ha l’Associació de Veïns del Triangle.

Finalment, el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, que havia estat una iniciativa força
interessant ara fa 26 anys —va néixer l’any 1976 amb quaranta associacions que van constituir el secretariat
local del Congrés de Cultura Catalana— i que ara agrupa més de 200 entitats, sembla patrimonialitzat per
interessos molt vinculats a l’Ajuntament. El Secretariat, que gestiona el Poliesportiu Municipal de l’Espanya
Industrial, les Cotxeres de Sants i el Casinet d’Hostafrancs, és la coordinadora d’entitats més gran del
districte, ofereix múltiples serveis a les seves entitats i sembla que ha evolucionat cap al model d’una empre-
sa de serveis.

La Plataforma Cívica per un 12 d’Octubre en Llibertat

Arran dels incidents del 12 d’octubre de 1999, i a partir de la iniciativa de les associacions de veïns de
Sants, la Bordeta i Hostafrancs i de l’Associació de Mares i Pares Alarmats pels Fets de Sants (MAPAFS),
es crea una àmplia plataforma per organitzar els actes de rebuig de l’any 2000 a l’acte feixista que cada
12 d’octubre celebrava a Sants l’AUN (Alianza por la Unidad Nacional), una organització d’ultradreta
liderada per Ynestrillas. La Plataforma compta també amb la participació, més o menys intermitent, de
la Plataforma Antifeixista, on participen la majoria de centres socials i cases okupades del barri. A la
Plataforma, hi participen també sindicats (CGT i CNT) i partits d’esquerra (EUiA i ERC), així com col·lectius
de solidaritat, antiracistes, altres organitzacions d’extrema esquerra i anarquistes i una heterogènia
amalgama de fins a setanta entitats socials de Sants i de la resta de Barcelona. La Plataforma pretén
demostrar que el rebuig al feixisme no és un fet aïllat al barri, sinó que té un suport majoritari.

La Plataforma Cívica va impactar amb molt d’èxit en el 12 d’octubre del 2000, quan s’aconsegueix que
l’acte feixista es traslladi a Montjuïc «per raons de seguretat» i rebi molt poc suport, al mateix temps que els
actes antifeixistes que es produeixen l’11 i 12 d’octubre a l’entorn de la Trobada per la Justícia Social i el
Respecte a les Cultures tenen un suport molt important (més de 6.000 persones).

La Plataforma ha intentat donar-se continuïtat, i, malgrat que s’ha reduït el nombre de col·lectius implicats,
continua sent una àmplia eina de coordinació antifeixista i antiracista, amb una destacada participació de
les associacions de veïns de Sants. Els actes més destacats fins al moment han estat les jornades contra el
20-N —aniversari de la mort del general Franco—, les jornades contra l’exèrcit del 23-F —aniversari del cop
d’Estat de 1981— i la solidaritat amb els immigrants sense papers, tant en l’acampada dels immigrants de
l’Europa de l’Est al parc de l’Espanya Industrial com en la posterior tancada a l’església de Sant Medir
durant les mobilitzacions que generà l’entrada en vigor de la “nova” Llei d’estrangeria el gener del 2001.

B. La xarxa de governança. Les administracions públiques

És difícil en aquest cas establir o delimitar la xarxa de governança a la qual ens referim aquí, ja que és un
cas que afecta un districte, però també afecta el conjunt de la ciutat —com és el cas de Gràcia i Sant
Andreu. La gestió dels equipaments juvenils depèn del districte, però la política d’habitatge jove, per exemple,
la du a terme el Patronat Municipal de l’Habitatge. Per part de l’Administració local s’ha negociat la cogestió
d’un espai al barri, però també s’ha parlat amb Can Vies i Hamsa per trobar una solució global, ja que en
ocasions aquests CSA actuen com a referent de ciutat.

Les diverses “negociacions”, o més aviat tempteigs, proposades pels regidors socialistes Pere Alcober i
Marina Subirats han fracassat en les dues darreres legislatures municipals, ja que el mateix moviment es
nega a establir fórmules de cogestió d’espais amb les administracions. Una possibilitat que no és, però,
descartada pel moviment consistiria en la cessió d’espais de titularitat pública a col·lectius en règim
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d’autogestió, però l’Administració encara no accepta aquestes propostes, malgrat que hi ha una
experiència a la mateixa ciutat, el Casal Popular de Nou Barris.

Els successius contactes frustrats entre moviment i Administració no permeten establir cap vincle directe
entre acció col·lectiva i polítiques públiques. La relació és clarament de confrontació, i es tradueix en repressió,
en alguns moments, i “consentiment passiu” en altres.

L’àrea de joventut del districte es troba en aquesta segona posició, d’observació distant de les activitats que
es fan des dels centres socials, conscient que des d’allà també es fan polítiques de joventut: «Potser fan una
mica de contrapès, precisament en polítiques de joventut, perquè també fan activitats per a joves. Ja em
sembla bé, com que des del districte no arribem a tothom, doncs... on no hi podem arribar nosaltres potser
hi arriben ells. O al contrari, la gent a qui els CSA no arriba, hi arriba el districte» (entrevista a un/a conseller/
a tècnic/a de joventut de Sants). L’actitud de la regidoria de deixar fer mentre no hi hagi problemes, el fet de
no disposar de mecanismes d’interlocució directa amb els joves del districte —com un consell local de
joves— i el plantejament dels okupes de Sants dificulta els punts directes de trobada.

C. Marcs cognitius i opinió pública

El barri de Sants ha estat un lloc on la contrainformació ha tingut una presència important a través de La
Burxa —amb una tirada de 5.000 exemplars— i la difusió del Contra-Infos, encara que evidentment no
s’arriba a tothom ni a tot arreu. Segurament, la feina més important dels okupes de Sants per modificar els
marcs cognitius de la gent del barri s’ha fet a través de la seva presència en els actes unitaris o la coordinació
amb altres grups i associacions.

A la resta de la ciutat, la percepció ha estat molt influïda pel tractament dels mitjans de comunicació de
masses, que tracten sense diferenciacions tota la xarxa crítica al voltant de l’okupació. Així, disturbis violents
per un desallotjament a Gràcia repercuteixen també d’una manera negativa en la percepció pública del
moviment per l’okupació a Sants, mentre que el concert de suport al Born hi influeix d’una manera positiva.
A Sants podem concretar dos moments importants generadors d’opinió pública a través dels mitjans de
comunicació: el primer és el suport i la manifestació multitudinària en contra del desallotjament de l’Hamsa
al febrer de 1997, que va reflectir un important suport social, i l’altre són els incidents durant el 12 d’octubre
del 1999, que van donar peu a una forta criminalització del moviment.

2.2.5. Síntesi dels elements interpretatius

Les característiques de la xarxa crítica de suport a l’okupació al barri barceloní de Sants afegeixen un matís
important a l’hora de parlar de presència i protagonisme. La voluntat de construir contrapoders des de la
societat civil i el fet de ser un moviment sòlid i amb un ampli suport social compliquen el nostre esquema
d’anàlisi.

Així, a la pràctica, tot i que no s’ha encetat cap política seriosa d’habitatge social o d’espais autogestionats
al barri, els centres socials més emblemàtics, com l’Hamsa i Can Vies, continuen desenvolupant la seva
activitat, al marge de les administracions, però amb una forta incidència en el teixit associatiu del barri, que
s’ha radicalitzat, i que pressiona directament l’Administració en altres àmbits de les polítiques. Aquest és el
cas del moviment veïnal de Sants, que en aquests darrers cinc anys ha aconseguit impactes substantius
notables, com el soterrament de les vies del tren, que va fer canviar de plans les diferents administracions
implicades mitjançant un treball de lluita al carrer i negociació política.

En polítiques de joventut del districte és difícil parlar d’impactes que es reflecteixin amb un canvi operatiu o
substantiu en les polítiques de joventut per tot el que hem dit anteriorment, malgrat que ens trobem un
escenari de polítiques afirmatives que podria afavorir-ho: «Les diferències entres les activitats que fan ells
[els okupes] i nosaltres [l’Ajuntament]... potser el contingut, però... es fan tallers. A Can Vies es fan tallers
d’informàtica, d’Internet, de guitarra, i a la Casa del Mig també. Podria no trobar diferències entre els concerts
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que es fan... potser el públic que hi va, un públic que no vol tenir cap relació amb l’Ajuntament» (entrevis-
ta a un/a conseller/a tècnic/a de joventut de Sants).

El que sí que ens demostra clarament el cas de Sants és la confirmació de la segona hipòtesi del nostre
estudi. El moviment per l’okupació a Sants ha estat generant polítiques de joventut en habitatge, formació,
lleure i participació política: en habitatge, a través de l’okupació per trobar un lloc per viure propi, reivindicant
un ús als habitatges buits i protestant contra l’especulació immobiliària; en formació, a partir d’una quantitat
enorme de tallers, tertúlies o conferències, però també amb la implicació activa en l’organització d’un centre
social, amb tot el que això comporta per a l’aprenentatge vital; en lleure, per la creació i la utilització d’espais
de trobada alternatius, així com per la realització de concerts, “kafetes”i la realització de les festes majors
alternatives, i en participació política, amb la conscienciació sobre problemes socials i la recerca de solucions
a través de l’autoorganització assembleària als barris. Tanmateix, tot i la solidesa que ha arribat a tenir el
moviment per l’okupació al barri de Sants, no deixa d’estar subjecte a l’evolució dels seus propis membres
i dels processos de repressió i criminalització.

2.3. Gràcia, diversitat de pràctiques d'okupació*

2.3.1. Introducció

El barri de Gràcia de Barcelona és probablement el barri amb més quantitat d’okupacions a tot Catalunya.
L’any 1999 es calculava que eren 17 les cases i centres socials okupats (Contra-Infos, 1999), i actualment
deuen superar la vintena, encara que els continus desallotjaments i noves okupacions no ens permeten
donar una xifra exacta. Gràcia té dos dels centres socials més emblemàtics del moviment, per la seva història
dilatada, el seu suport social i la seva resistència davant l’ofensiva de desallotjaments llançada pels poders
públics arran de l’aprovació del nou Codi penal. Estem parlant de la Kasa de la Muntanya, antiga caserna
militar okupada des de 1989, i de les Naus, l’edifici okupat amb un espai central més gran del barri. En
parlar dels “històrics”, cal parlar del fort impacte al barri del desallotjament de Los Gatos el 1997, i sobretot
de les diferents etapes de l’Ateneu Popular del carrer Perill. Al mateix temps, però, al barri de Gràcia s’ha
produït un fenomen curiós, i és que «l’okupació està de moda». Si sumem les cases okupades del barri de
Gràcia i del barri de Vallcarca, se’n poden comptabilitzar actualment unes quaranta al total del districte. Per
alguns d’aquests centenars d’okupes del barri de Gràcia, l’okupació és una finalitat en si mateixa, una
forma de vida diferent a la de la gent “normal”, en contraposició a la visió pragmàtica dels independentistes,
pels quals l’okupació és un mitjà més en la lluita per la independència i el socialisme, i també molt lluny de
les concepcions integrades —okupació com a fi i com a mitjà— de les cases “històriques” i d’altres amb
força presència en els moviments socials anticapitalistes.

Aquest fet ha provocat una forta hetereogeneïtat en el moviment a Gràcia i que la coordinació només funcioni
en afers antirepressius i legals o de protecció de les cases. La mateixa diversitat dins el moviment, així com
les característiques del teixit associatiu de Gràcia, fort però poc renovat en les formes, han fet que la xarxa
crítica de suport a l’okupació se centri en les cases mateix i en alguns actors polítics de l’esquerra juvenil
radical present al barri. És per això que ens ha semblat adequat presentar l’okupació al barri de Gràcia com
a estudi de cas que reflecteix la diversitat dins el moviment.

Gràcia s’està okupant des del 1984, i en disset anys hi ha hagut diverses etapes i canvis substancials. El
1993, quan un dels okupes entrevistats va arribar a Gràcia, aquest barri concentrava pràcticament totes les
cases okupades.

Després de l’auge mediaticopolític que seguí el desallotjament del Princesa i l’entrada en vigor del nou Codi
penal el 1996, en els darrers anys l’okupació passa a un segon pla dintre dels espais alliberats, per una
barreja de dos processos: d’una banda, aquells i aquelles que entenen l’okupació com a mitjà per poten-

* Els anys 2002 i 2003, com a conseqüència del nou cicle de moviments contra la globalització neoliberal, han aparegut
nous actors i noves dinàmiques al barri de Gràcia. Cal destacar l'Ateneu Rosa de Foc i l'Infoespai, així com la dinàmica
de coordinació de l'Assamblea de Gràcia.
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ciar i excercir lluites més àmplies —anticapitalisme, antisexisme, contrainformació, etcètera—, i de
l’altra l’entrada de molta gent que només okupa com a habitatge i forma de vida alternativa, que concep
l’okupació com a finalitat en si mateixa.

Una de les darreres accions conjuntes del moviment al barri s’esdevingué amb l’okupació del ple del
districte de Gràcia, el 6 de juliol de 1998. L’Assemblea d’Okupes de Gràcia demana al Ple que defensi
davant les autoritats competents la derogació de l’article 245 del Codi penal i l’aturada dels processos
contra cases okupades del barri. Els partits polítics diuen que cal diàleg, però no voten cap dels punts
proposats per l’Assemblea d’Okupes.

A partir de 1998 i fins a l’actualitat la dinàmica de desallotjaments, disturbis i noves okupacions s’ha
consolidat al barri. Els anys 2001 i 2002, i excusant-se en les campanyes de protesta contra les visites del
Banc Mundial o dels caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea a Barcelona, l’estratègia repressiva i
l’abandó de les “negociacions” és la tònica predominant per part dels poders públics. L’episodi més
greu es produeix amb els intents del poder polític i mediàtic de vincular els i les okupes de la Kasa de la
Muntanya amb ETA.

L’efecte més immediat d’aquesta espiral de criminalització és una forta onada de desallotjaments que
es tradueix amb la pèrdua per part del moviment de tres centres socials al barri entre els dies 15 i 17
d’octubre de 2001. Són desallotjats el Casal Popular de Gràcia Ovidi Montllor, el CSO Puig Antich i Kan
Titella, amb un impressionant dispositiu policial que ocupa el barri durant tota la setmana.

2.3.2. Les polítiques locals de joventut i el moviment per l’okupació a Gràcia

A. Les polítiques de joventut al districte de Gràcia

El districte de Gràcia té una conselleria que agrupa infància, joventut i educació. No té capacitat de
decisió política i depèn la regidoria de Barcelona, amb la qual cosa fa més aviat el paper de mitjancer
entre les demandes dels joves de Gràcia i l’Ajuntament. Des de 2001, amb el relleu a la conselleria, s’està
intentant coordinar l’actuació en matèria de joventut, que fins ara es feia independentment als dos
centres cívics de Gràcia, la Sedeta i el Coll.

Les polítiques de joventut a Gràcia encaixen totalment amb el model 2 del nostre marc teòric, és a dir,
responen a un paradigma juvenilista i són afirmatives i explícites. Les actuacions se cenyeixen exclusivament
a la informació i l’oci, a través d’un punt d’informació del districte i d’altres als centres educatius públics, i de
les sales d’assaig al Centre Cívic la Sedeta. També està en projecte crear un espai pròpiament per a joves al
Centre Cívic el Coll.

La informació inclou campanyes de prevenció sanitàries als centres d’educació secundària, sobretot davant
malalties de transmissió sexual, com la sida.

Segons la conselleria de joventut, Gràcia té la característica que la participació social és tan gran que moltes
vegades no deixa espai a l’Administració. Les estructures associatives generen tanta activitat que a
l’Ajuntament li costa implantar coses noves. Activitats ja cobertes per la societat civil, com per exemple
l’educació en el lleure per part dels esplais, són tractades a través de les subvencions.

Pel que fa a l’habitatge, a la zona nord s’han fet habitatges per a estudiants i per a joves, al costat mateix de
la ronda, però aquesta matèria la porta íntegrament Ciutat, i no pas Joventut, sinó la regidoria d’Habitatge i
el Patronat. D’altra banda, es tracta de polítiques afirmatives, ja que es dirigeixen a joves de classe mitjana
i tenen un règim d’accés i permanència basat en l’edat i no en l’emancipació real dels joves que en gaudeixen.

No hi ha cap estructura formalitzada que promogui o faciliti la participació democràtica dels joves, i les
relacions entre els joves mobilitzats i el districte solen ser de conflicte.

B. El procés de creació d’un casal de joves
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L’impacte més gran del moviment per l’okupació en les polítiques explícites de joventut al districte de
Gràcia és indirecte i s’està produint actualment. A iniciativa del nou conseller de joventut al districte,
l’any 2001 es van iniciar negociacions amb les entitats juvenils del barri per decidir un pla d’ús i gestió
per a un nou equipament per a joves que s’habilitarà aviat, probablement al carrer Torrent de l’Olla.

Les converses del districte amb les entitats inclouen implícitament els grups no formals, ja que tota una
sèrie d’entitats i grups juvenils s’estan coordinant per negociar amb més força la possibilitat que aquest
equipament sigui autogestionat pels mateixos joves. Les reunions se celebren quinzenalment al local de
La Torna o a l’Associació de Veïns de Gràcia del carrer Topazi, i hi ha la participació d’ateneus, associacions
culturals, entitats veïnals, organitzacions polítiques i centres socials okupats, que comparteixen afinitats
polítiques d’esquerra radical o alternativa. Durant el mes d’abril del 2002 encara ens trobem en ple
procés, però el fet que s’estigui donant implica un primer impacte del moviment per l’okupació en les
polítiques juvenils: el reconeixement dels grups no formals. En cas que les negociacions entre aquesta
plataforma d’entitats per un casal autogestionat i el districte acabessin properes als plantejaments dels
joves, l’impacte en les polítiques afirmatives seria molt important, ja que aquestes entitats, moltes de les
quals pertanyents a la xarxa crítica que envolta el moviment per l’okupació, passarien a gestionar d’una
manera autònoma recursos públics.

2.3.3. Presència i protagonisme del moviment per l’okupació en les polítiques de joventut a Gràcia

A. Capital social alternatiu

La gran riquesa del moviment al barri, així com la de la xarxa crítica que es teixeix al seu voltant o que li
dóna suport, és poc abastable en un estudi de cas, però no ens podem estar de comentar algunes de les
okupacions més destacades, així com altres actors amb una rellevància especial per al nostre estudi. Amb
la lectura d’aquest apartat, ens podem fer una idea del capital social alternatiu existent a Gràcia.

CSO Les Naus*

Està concebut com a local d’assaig de disciplines diverses: dansa, trapezi, acrobàcia, interpretació, suitso,
tai-txí, etcètera, cosa que l’ha convertit en la seu de la cultura alternativa amb rerefons polític. La seva presència
ha estat interessant per obrir estèticament i simbòlicament els referents okupes, i ha deixat entrar sensibilitats
artístiques que han suposat l’acceptació de la creativitat i la pluralitat d’ofertes.

Les Naus van ser okupades el 1994, abans de l’entrada en vigor del nou Codi penal; una sentència del
Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona obliga els propietaris a acudir a la via civil i arxiva la demanda
penal que aquests havien interposat. En la celebració, l’any 2001, del seu setè aniversari es va recaptar mig
milió de pessetes, que es van destinar a la mobilització dels immigrants tancats a les esglésies durant el mes
de gener. El març de 2002, una sentència judicial dóna la raó els okupes en el seu recurs contra la deman-
da de desallotjament presentada pels propietaris de l’immoble. En aquests moments, el cas de les Naus ha
tornat a la jurisprudència civil, més favorable als okupes.

La Kasa de la Muntanya

La Kasa de la Muntanya, situada al carrer Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut (districte de
Gràcia), és una antiga caserna militar okupada des de 1989, on viuen actualment unes 18 persones. Malgrat
que no té vocació de centre social, per les característiques de la gent que hi viu —la mitjana d’edat és de
trenta anys i és gent amb una llarga trajectòria militant— i per la mateixa infraestructura de la Kasa, esdevé
punt de trobada del moviment i de diversos col·lectius.

* Mentre realitzem aquesta darrera revisió, al desembre de 2003, i malgrat el fort suport veinal, el CSO Les Naus ha estat
desallotjat.
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Des la Kasa s’han pres històricament iniciatives importants per al moviment, com per exemple pel que fa
a la producció de materials i contrainformació. Pel que fa a les activitats contraculturals, la Kasa de la
Muntanya ha engegat projectes com el menjador popular. En el camp de la participació democràtica, a
part que els seus habitants formen part dels moviments anticapitalistes de Barcelona, cal destacar
l’intent de fer política des de l’Associació de Veïns del barri de la Salut. La Kasa en principi va tenir interès
a reactivar l’AVV, els okupes van arribar a tenir càrrecs en l’Associació, i això va provocar la reacció dels
sectors més conservadors del barri. La proposta de treball que va presentar la gent de la Kasa de la
Muntanya només va interessar a dos o tres veïns, i al final es va considerar que no valia la pena treballar
amb l’Associació. En aquest cas, la realitat social d’un barri poblat bàsicament per gent gran i de classe
mitjana i mitjana alta va impossibilitar aquest projecte.

Actualment està en recurs d’apel·lació la sentència en què s’autoritza el desallotjament. En tot cas, la
solidesa d’aquesta okupació —gairebé dotze anys d’existència— i el fort suport que té en tant que
referent històric del moviment i de la xarxa crítica que l’envolta i el tarannà emprenedor dels seus habitants
en tasques de fons fan pensar que un intent de desallotjament de la Kasa de la Muntanya es trobaria amb
una forta oposició, similar si més no al cas de l’Hamsa a Sants, que no ha estat desallotjada malgrat les
sentències judicials. El “desallotjament” il·legal del 24 de juliol de 2001 va aixecar fortes protestes, tant
del moviment com del veïnat mateix.

En tot cas, la Kasa de la Muntanya pot exemplificar molt bé el fet que sovint no és suficient que la gent del
moviment per l’okupació “surti de les cases” i es proposi un projecte transformador a escala local, ja que
precisament aquesta variable de les característiques de l’entorn pot ser determinant.

Tanmateix, molta de la gent de la Kasa de la Muntanya continua treballant en l’activació de tots aquells
moviments socials amb un fort component anticapitalista, al mateix temps que constitueix, amb els seus
fons documentals i material audiovisual, una de les millors bases informatives i de producció teòrica del
moviment per l’okupació a Catalunya. El seu intent de coordinar les lluites i la reflexió recull la millor herència
de les primeres èpoques de l’Ateneu del carrer Perill, alhora que incorpora la generació sorgida al voltant del
Cinema Princesa a mitjans dels 90.

Finalment, al mes de setembre de 2001 la detenció de dos dels seus habitants —que en aquests moments
estan en llibertat sota fiança— i l’ordre de recerca i captura contra dos més, un dels quals ha estat detingut
a Holanda, representen el darrer i més dur episodi de criminalització sobre aquests okupes “històrics”.
Aquests fets poden causar una debilitació del seu suport social més ampli, però no dins els nuclis centrals
del moviment, pels quals la casa simbolitza la coherència i el treball continuat en les lluites impulsades des
de l’okupació. La darrera prova d'aquest fet s'ha produït l'octubre de 2003, quan les diverses mostres de
suport han aturat un inminent desallotjament.

L’Ateneu del carrer del Perill

El primer que cal assenyalar és que l’Ateneu en principi no era una casa okupa, sinó un espai de trobada
dels moviments socials del barri de tendències llibertàries o anarquistes. Aquest Ateneu se sensibilitza en la
matèria okupa a finals dels 80, i coincidint amb la primera onada d’okupacions al barri, esdevé la seu del
moviment. En aquella primera etapa, de sorgiment i consolidació de l’okupació, l’Ateneu va tenir un paper
cabdal pel que fa al treball d’elaboració teòrica i de reestructuració del teixit associatiu del barri des d’una
perspectiva de transformació social.

Però les tendències cap a un canvi de rumb en la seva orientació ja es comencen a manifestar el 1993,
quan després de la campanya repressiva dels Jocs Olímpics es produeix una forta divisió en el si de l’Ateneu,
que acaba amb l’abandó dels “històrics”, i el predomini de la fracció punk, que fins al desallotjament del
febrer de 2002 va monopolitzar l’Ateneu i el convertí en una “kafeta” —bar— que es va limitar a fer algunes
activitats contraculturals dirigides a un públic d’estètica punk.

CSO Puig Antich
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Es tracta de l’okupació d’un edifici sencer al carrer Girona que fa la funció de centre social als baixos i que
també inclou habitatges en els pisos superiors. El projecte del centre social, que s’inaugura el 5 de novembre
de 1999, volia fer un centre de política anticapitalista al barri, que en aquest cas, atesa la situació limítrofa de
la casa, inclouria tant l’Eixample com Gràcia. Els seus okupants corresponen al perfil de la nova generació
okupa i tenen entre 16 i 21 anys. En un inici l’okupació va mostrar un tarannà molt obert, amb una forta
voluntat de coordinació tant amb la resta del moviment com amb els diversos col·lectius dels barris, siguin
juvenils o veïnals. Per exemple, van participar junt amb l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample en
la campanya per la recuperació d’equipaments com la Model o l’edifici de l’Enher per a ús social, al mateix
temps que van organitzar un cicle de xerrades sobre diverses matèries lligades a la transformació política i
social.

Els darrers mesos, però, la casa va evolucionar respecte a la concepció de l’okupació. Així, els i les membres
de l’assemblea prioritzaven una concepció de l’okupació com a finalitat en si mateixa, apostant sobretot pel
vessant de l’habitatge, de forma de vida alternativa al sistema amb baixos nivells de consum i nous models
de relacions personals.

El CSO Puig Antich és desallotjat el 16 d’octubre de 2001, davant la protesta pacífica de desenes de veïns
i estudiants d’un centre de secundària proper.

Casal Popular de Gràcia

Tot va començar amb l’okupació de Can Cacau el 1997. Es tractava del projecte polític de l’Assemblea
de Joves de Gràcia (AJG). Es desallotja als quatre mesos, i després el 2 d’agost de 1998 s’okupa un local
al carrer Verdi, en principi per les festes de Gràcia, però el local perdurarà. El casal va ser desallotjat el 9
de maig de 2001, la qual cosa va desembocar en una manifestació de protesta que va acabar amb
disturbis el dia 11 del mateix mes. L’agost de 2001 l’AJG ja torna a okupar, al carrer Maria, i bateja el casal
amb el nom d’Ovidi Montllor. Malgrat la forta activitat desplegada i l’èxit de públic durant la Festa Major
de Gràcia, el casal és desallotjat el 15 d’octubre del mateix any. La reacció de l’AJG és ràpida, i dos
mesos després okupen un nou immoble al carrer Ros de Olano. La necessitat d’espais de sociabilitat
alternativa per als joves del barri continua essent més forta que la repressió que pateix el moviment, i un
desallotjament és respost amb una altra okupació.

Tots quatre centres socials que ha anat tenint l’AJG tracten de promoure al barri activitats culturals amb
contingut polític. Pertanyen a l’àmbit de l’esquerra independentista i socialista. Els seus objectius són
l’alliberament nacional, social i personal. L’okupació s’entén com un mitjà vàlid per dur a terme el seu projecte
en el barri. El local sol ser utilitzat per fer reunions de l’Assemblea de Joves de Gràcia i l’associació estudian-
til Alternativa Estel de secundària.

L’Assemblea de Joves de Gràcia és un grup local d’unes 30 persones que pertanyia a la PUA (Plataforma
per la Unitat d’Acció), i ara és un grup de suport d’Endavant-OSAN (Organització Socialista d’Alliberament
Nacional), organització política de l’esquerra independentista i socialista que sorgeix l’any 2000 com a
superació de la PUA. Altres centres socials okupats de l’òrbita d’Endavant a Catalunya són el Cellarot a
Vilafranca, la Fona a Manresa i l’Ateneu Popular de Vallcarca-Resistència Roja a Barcelona.

L’Assemblea d’Okupes de Gràcia

Funciona d’una manera intermitent, quan ve gent amb propostes i ganes de tirar-les endavant. La coordinació
a la pràctica es du a terme per afinitats entre cases o persones concretes. Quan l’Ateneu “funcionava”, hi
havia una coordinació que responia, bàsicament, a unes arrels punks i llibertàries. Ara les okupacions a
Gràcia surten com bolets, no hi ha un projecte d’okupació concret, sinó que cada casa va una mica a la
seva. Darrerament s’ha intentat que l’Assemblea d’Okupes de Gràcia coordini lluites de barri concretes,
encara que a la pràctica ha servit més per als desallotjaments o per a propostes molt concretes i puntuals.

*x Al 2004, tot i que ja no existeix el Centre Cutural de Gràcia, un nou espai aglutina tot aquest sector. El CSO Monstru, al
carrer Banyoles, s'ha convertit en l'espai d'oci alternatiu per exel·lència al barri de Gràcia.
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Certes desavinences entre alguns sectors punks i alguns sectors independentistes han pogut influir en la
manca de coordinació.

Malgrat tot, en aquests darrers mesos, i davant el desallotjament de tres centres socials del barri a
l’octubre de 2001, l’Assemblea d’Okupes de Gràcia ha impulsat dues okupacions, la darrera de les quals
encara perdura. El Centre Social de Gràcia, situat a la Plaça Rius i Taulet, davant mateix de la seu del
districte, és una nova i ràpida resposta als desallotjaments*.

La Coordinadora Popular de Festes

Es tracta d’un àmbit de coordinació que té com a objectiu garantir la presència d’un espai alternatiu i
transformador en la Festa Major de Gràcia, i hi han arribat a confluir gairebé tots els actors més polititzats
del barri, des de les cases okupades fins als ateneus, passant per col·lectius ecologistes, veïnals i de
solidaritat, amb una clara vocació d’esquerra més o menys radical. Els seus membres més actius són els
del Casal Popular Independentista de la Vila de Gràcia, la Torna. Aquest casal aglutina desenes de joves
del barri, provinents o pertanyents a diversos sectors polítics de l’independentisme, el comunisme i
l’àmbit de l’autonomia, que expressen doncs la voluntat dels seus membres d’unir esforços en les lluites
socials al barri de Gràcia.

Associacions de veïns

Respecte a les relacions amb el teixit associatiu del barri, cal dir que en aquests moments són prou
dèbils, exceptuant les relacions amb col·lectius juvenils i/o radicals, com la Torna, o altres col·lectius
locals de moviments ecologistes, antiglobalització, etcètera. Ja s’ha comentat més amunt el cas de la
Kasa de la Muntanya amb l’Associació de Veïns de la Salut, i en part aquesta situació es pot fer extensiva
a tot el moviment veïnal de Gràcia, molt burocratitzat, atomitzat i generador de molt poca participació.
L’excepció és l’Associació de Veïns de Gràcia del carrer Topazi, que a més té una vocalia de joventut que
sí que es relaciona amb el moviment.

Des del punt de vista de la presència, a Gràcia la variable de capital social alternatiu es comporta
clarament d’una manera positiva. Ara bé, pel que fa a la concepció dinàmica del protagonisme, i com ja
s’ha apuntat, el moviment sembla que ha perdut centralitzat a favor d’una heterogènia i densa xarxa de
col·lectius alternatius i radicals de clar caràcter juvenil. L’Ateneu Popular i Independentista la Torna,
l’Assemblea de Joves de Gràcia i les plataformes locals del moviment antiglobalització acompanyen les
encara desenes de cases okupades del barri i s’hi interrelacionen sovint, en la configuració d’un pol
alternatiu poc coordinat però amb molts recursos de mobilització i per tant una alta capacitat d’impacte
en les polítiques.

B. La xarxa de governança. Les administracions públiques

El primer fet que cal constatar respecte al comportament d’aquesta variable és que a la manca de
rellevància política que acostumen a tenir els departaments i regidories de joventut, en el cas dels
districtes cal afegir el fet que les decisions polítiques es prenen per a tota la ciutat. La descentralització
és, doncs, administrativa i no pas política.

Així doncs, pel que fa a Gràcia i respecte als okupes, la xarxa de governança s’ha mostrat clarament
tancada, amb el resultat de continus desallotjaments i una absència de respostes als problemes plantejats
pel moviment. L’única obertura es planteja efectivament des de la conselleria de joventut, infància i
educació, quan s’ofereix al moviment, i a la xarxa crítica que va centralitzar en un primer moment, la
possibilitat de participar en el projecte d’un equipament específic de joves per al barri. D’aquesta
manera, si bé des del punt de vista de la presència ha predominat el tancament de la xarxa i les dinàmiques
de confrontació, el bon comportament de la variable de capital social alternatiu ha pogut forçar una
obertura de la xarxa, precisament a través de l’àrea de joventut, un cop més sensible i permeable als
plantejaments del moviment. Així doncs, des d’una perspectiva dinàmica, hi ha potencialitats de
protagonisme de la xarxa crítica d’okupació en les futures decisions en matèria de joventut al barri de
Gràcia.
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C. Marcs cognitius i opinió pública

Des de col·lectius que han treballat a la Kasa de la Muntanya s’ha elaborat una multitud de materials
contrainformatius, tant escrits com audiovisuals. En tot cas, des de la Kasa de la Muntanya es considera
que cal anar més enllà de la difusió d’informació que amaga la dinàmica dels mass media i crear noves
eines de comunicació, d’intercanvi, espais on es pugui interactuar al marge de “l’opinió pública” creada des
del poder. En aquesta línia, El Borinot, revista mensual dels barris de Gràcia, la Salut i Vallcarca, va ser un
pas endavant en la direcció de crear la contrainformació, perquè recollia tant temes del barri, com altres més
propis de les lluites dels moviments socials. A més, al contrari d’altres mitjans de contrainformació sorgits de
la xarxa crítica de suport a l’okupació, arribava fora del moviment: «El pots posar en un quiosc, en una
pastisseria, en llocs on la gent del barri l’agafa i el llegeix», comenta un dels okupes entrevistats. Malgrat tot,
per problemes de manca de gent disposada a tirar endavant la revista, El Borinot desapareix a finals de
2001.

La presència tan notable dels i les okupes al barri de Gràcia ha generat tota una manera d’entendre aquest
tipus de vida i de lluita. En tot cas, no s’ha produït una aliança estable gaire més enllà dels cercles reduïts de
joves políticament radicalitzats, fet que no només es pot atribuir a la naturalesa heterogènia dels diferents
col·lectius okupes del barri, sinó també a la realitat associativa del barri de Gràcia, força institucional i
burocratitzada. En l’àmbit simbòlic, val a dir que alguns espais okupats de Gràcia han generat un discurs
alternatiu amb potencial penetrador en diversos àmbits de les polítiques, com l’autogestió, que han demostrat
viable en la mateixa pràctica dels centres socials, l’ecologisme, l’antiracisme o l’antisexisme.

Els disturbis que han caracteritzat molts dels desallotjaments al barri —els més recents, els del
desallotjament il·legal de la Kasa de la Muntanya el juliol de 2001— i la utilització que la premsa n’ha fet
per criminalitzar el moviment sembla que han perjudicat el comportament d’aquesta variable. Ara bé, la
gran concentració d’okupacions que hi ha al districte, així com la densitat del teixit associatiu juvenil que
els dóna suport, fan concloure que des d’un punt de vista dinàmic el moviment ha operat canvis en els
marcs cognitius de la població de Gràcia, que ha normalitzat el fenomen okupa.

2.3.4. Elements de síntesi interpretativa

L’alta concentració d’okupacions al barri de Gràcia no s’ha traduït en un impacte rellevant en les tres
dimensions de les polítiques públiques. Cap de les tres variables s’ha comportat d’una manera clarament
positiva. Així, si bé el capital social alternatiu és molt dens, ha estat poc coordinat. Pel que fa a la xarxa de
polítiques, si bé el darrer any des de l’àrea joventut del districte s’ha iniciat un diàleg amb sectors propers al
moviment, la resposta predominant de la xarxa de governança ha estat repressiva i de tancament. Finalment,
si bé el moviment té molt de suport al barri i la seva presència s’ha incorporat a l’imaginari col·lectiu dels
graciencs, s’ha vist afectat per discursos criminalitzadors provinents bàsicament de l’Administració central
—Ministeri de l’Interior, Policia Nacional— i per la mateixa dinàmica violenta d’alguns desallotjaments. En
tot cas, el principal impacte substantiu no és tant un canvi de les polítiques d’habitatge o de joventut al barri,
sinó més aviat la impossibilitat dels poders públics de fer complir la legislació vigent, sobretot en aquelles
okupacions amb més suport, com la de la Kasa de la Muntanya.

En la hipòtesi alternativa del moviment com a generador de polítiques públiques, és evident que la forta
activitat contracultural desenvolupada al barri en els darrers disset anys d’okupació ha generat moltíssimes
polítiques culturals en la dimensió substantiva, sobretot al voltant del CSO les Naus, pel que fa a la producció
artística alternativa —teatre, dansa, pintura— i al voltant de la Kasa de la Muntanya pel que fa a la
contrainformació, amb experiències tan ambicioses com el butlletí El Borinot, que va tenir una tirada de
5.000 exemplars fins que va desaparèixer a l’estiu de 2001, o el col·lectiu Xigra, graner informatiu pels
moviments alternatius de la ciutat, que té un abundant material gràfic. Menció a part mereixen les Edicions
Kasa de la Muntanya-Diatriba, que ha editat llibres tan útils com Okupació, repressió i moviments socials,
que fins i tot s’ha traduït a l’espanyol a causa del seu interès.

Pel que fa a l’habitatge, és difícil comptabilitzar la quantitat de persones que han accedit a un habitatge
gratuït mitjançant la pràctica de l’okupació al barri de Gràcia, però durant molt anys va superar l’oferta
d’habitatge jove. A més, els habitatges joves de la zona nord del districte, a prop de les rondes, des del
nostre punt de vista no compleixen les condicions d’integralitat mínimes. Per una banda, estan adreçats
bàsicament a joves d’un nivell adquisitiu mitjà, i exclouen els més desafavorits. Per l’altra, no es fa un seguiment
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del jove que gaudeix de l’habitatge, sinó que en pot gaudir fins a una edat determinada —menys de 31
anys per poder accedir-hi o renovar el lloguer.

Finalment, en l’àmbit de la participació l’activitat ha estat força elevada, amb interaccions desiguals
amb les associacions de veïns del barri, i una relació amb el districte en la qual predomina el conflicte.

2.4. Sant Andreu, l'okupació oberta al barri

2.4.1. Introducció

Sant Andreu és un barri de la Barcelona obrera que conserva una certa identitat pròpia del poble que havia
estat a principis del segle passat. A diferència de barris com Gràcia, el moviment per l’okupació de Sant
Andreu està format bàsicament per joves autòctons del mateix barri, gent molt arrelada socialment que
prové de la lluita antimilitarista de principis dels 90. L’eclosió de les okupacions arriba, igual que a la resta de
Barcelona i de l’àrea metropolitana, el 1996, amb l’entrada en vigor del nou Codi penal i el gir cap a
l’autonomia de sectors provinents de l’extrema esquerra. En el cas de Sant Andreu, un important nucli de
militants del moviment per l’okupació prové dels antimilitaristes de Mili-KK–La Mandràgora, expressió local
de l’antimilitarisme provinent de l’extrema esquerra.

Precisament, una de les okupacions més emblemàtiques del barri, el Palomar, prové de les necessitats
d’espai del Mili-KK de Sant Andreu; el districte no l’escolta quan el sol·licita i per tant decideix okupar la
vella fàbrica propietat de l’Ajuntament.

Mili-KK obria cada cop més el seu camp d’activitats, i treballava ja altres aspectes socials i polítics més
enllà del servei militar i l’antimilitarisme. Després de ser expulsat de l’hotel d’entitats juvenils de
l’Ajuntament i un cop desateses tres peticions de local al districte, es va okupar el Palomar. Va ser el 7
d’abril de 1997, i a l’okupació s’hi van afegir entitats de veïns i veïnes del barri. En redactar aquestes
línies, l’abril de 2002, just el dia abans del seu cinquè aniversari, el Palomar ha estat desallotjat, malgrat
el fort suport popular. Però aquest cas, probablement el de més interacció entre moviment i Administració,
el tractarem en l’apartat 2.2.

Pels okupes de Sant Andreu, l’okupació és una actuació polièdrica, que depèn de qui l’exerceix. Així, al
barri podem trobar una pluralitat d’opcions, encara que la predominant és la del CSO El Palomar. Els
okupes del Palomar entenen que l’okupació no és un objectiu, sinó un mitjà per denunciar l’especulació
i aconseguir un espai on organitzar-se fora del control administratiu. Autonomia, autoorganització i
autogestió són les paraules que millor defineixen la teoria i la praxi de l’okupació a Sant Andreu.

Continuant el relat, cal dir que cap a 1998, en el moment més àlgid de l’okupació al barri, s’arriben a
comptabilitzar 25 cases okupades, de les quals tres són centres socials i la resta habitatges, mentre que en
l’actualitat l’onada de desallotjaments ha deixat el barri sense cap centre social i una dotzena d’habitatges
okupats.

A diferència també del cas de Terrassa, la creació de l’Assemblea d’Okupes de Sant Andreu és una mica
posterior a l’eclosió de les ocupacions. En tot cas, la capacitat de coordinació és força elevada i fins i tot es
fan okupacions populars, com la que després d’una cercavila acaba amb l’okupació del CSO La Gàl·lia el
26 d’agost de 1998. De l’Assemblea d’Okupes sorgeix també el butlletí contrainformatiu mensual, El Xivarri.

La Gàl·lia, el Palomar i Kan Mireia (els tres centres socials del barri) es converteixen en l’eix del moviment per
l’okupació i del moviment juvenil en general al barri, i decideixen fusionar les seves respectives assemblees
per garantir una coordinació més gran. El desallotjament de la Gàl·lia el 27 de novembre de 2000, amb un
desplegament de més de 100 policies nacionals, posa fi definitivament a les negociacions entre okupes i
Ajuntament i avança la radicalització de l’ofensiva contra el CSO El Palomar.

El fet que els resultats de les eleccions de 1999 desplacessin ICV del govern del districte a favor del PSC va
poder incidir en l’estratègia de l’Ajuntament, molt més contundent contra l’okupació en el cas dels socialistes
que en el dels ecosocialistes.
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Després del desallotjament de la Gàl·lia, que hem d’entendre en el context del complicat desallotjament
del Palomar, la dinàmica de conflicte s’accentua. Accions directes pacífiques del moviment per aturar
les obres del vial que ha de passar pel Palomar o okupacions de la seu del districte són respostes amb
contundents càrregues policials, detencions i obertura de processos judicials contra els okupes. El
moviment per l’okupació de Sant Andreu, amb nucli al Palomar, resisteix i amplia solidaritats, però el seu
desallotjament es produeix a principis d’abril de 2002, i el futur del moviment resta en suspens. L’obertura
de molts dels membres del moviment a Sant Andreu a diversos sectors del moviment contra la globalització
capitalista sembla que garanteix la continuïtat d’un capital social alternatiu molt dens.

2.4.2. Les polítiques de joventut i el moviment per l’okupació a Sant Andreu

A. Les polítiques de joventut a Sant Andreu

Com en els casos dels districtes de Sants i Gràcia, la descentralització de les polítiques juvenils a
Barcelona és només administrativa i no política. Malgrat això, el districte té una conselleria de joventut
amb algunes responsabilitats; en tot cas, descriurem les polítiques juvenils que es fan en aquest territori.

Per començar, cal dir que les polítiques juvenils a Sant Andreu segueixen el model que nosaltres hem
anomenat de polítiques afirmatives. Parlarem de tres blocs de polítiques: les relacionades amb la
informació, l’oci i la cultura —també anomenades perifèriques—; les de participació democràtica i,
finalment, les d’habitatge jove.

Pel que fa a les polítiques perifèriques de joventut, val a dir que el panorama d’equipaments i activitats
ofertes per l’Ajuntament és força complex, que no vol dir eficient. Així, el barri ha tingut al llarg dels darrers sis
anys un centre cívic, dos casals de joves, un centre polivalent, un local d’assaig i un hotel d’entitats, des dels
quals s’han dut a terme aquest tipus de polítiques.

La vida d’aquests espais ha estat marcada per la situació de conflicte entre el moviment per l’okupació i
l’extensa xarxa de col·lectius i persones joves que es mouen al seu voltant amb les institucions, per la manca
de pressupost i el poc èxit de participació, en contrast amb les multitudinàries activitats que han estat endegant
els centres socials del barri abans de ser desallotjats.

El Centre Cívic de Sant Andreu és un espai intergeneracional situat al Carrer Gran, petit i amb poques
activitats destinades a la població juvenil.

Pel que fa als casals de joves, Sant Andreu n’ha tingut dos, Trinitat Vella i Bon Pastor. Aquests casals van
obrir a mitjans dels anys 80, dins la política d’expansió de les polítiques afirmatives en el marc del Pla Local
de Joventut de 1985, que va generar a Barcelona fins a 30 casals.

D’aquests 30 casals, 28 eren gestionats directament per l’Ajuntament, mentre que dos, la Prosperitat i
Roquetes, van ser cedits a col·lectius de joves en règim d’autogestió. Un estudi d’avaluació de 1992 encarregat
a la Fundació Ferrer i Guàrdia demostra que aquests dos casals donen resultats molt millors que la resta, i
l’Ajuntament enceta un procés de privatització dels espais, cedint-los primer a empreses privades —Boom,
Trànsit, Aula 2, Xauxa— i més tard a fundacions i entitats prestadores de serveis —com la Fundació Pere
Tarrés. En canvi, els dos casals de joves de Sant Andreu, l’Ajuntament decideix cedir-los en règim d’autogestió,
en un context de desmobilització juvenil i amb molt pocs recursos econòmics per tirar endavant. El moviment
per l’okupació no entra escena fins al 1996, i amb unes dinàmiques que l’allunyen de bon principi de qualsevol
entesa amb l’Ajuntament.

Els resultats d’aquesta política són força decebedors i l’any 2000 els casals són tancats d’una manera
unilateral per l’Ajuntament adduint “motius d’ordre públic”. La veritat és que el nivell d’activitats dels casals
era molt més baix que el dels centres socials okupats, hi va haver algunes incidències —gent que s’hi va
quedar a dormir, petits robatoris— i l’Ajuntament va decidir tancar-los malgrat l’oposició dels joves que els
gestionaven.
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El juny de 1999, l’Ajuntament inaugura un gran equipament polivalent al carrer Garcilaso, del qual
promet cedir tres plantes per a joves en règim de cogestió. De fet, a un dels col·lectius al qual se li ofereix
la possibilitat de cogestió és a l’assemblea del CSO El Palomar-La Gàl·lia. Els i les okupes, en ple procés
de desallotjament de la Gàl·lia i en conflicte pel Palomar, s’hi neguen, i la cogestió passa a mans del
Consell de la Joventut de Barcelona, mentre paral·lelament es crea de dalt a baix una Taula de Joves amb
les joventuts dels partits. Actualment, el districte i aquesta Taula de Joves cogestionen l’equipament, que
funciona relativament bé.

Finalment, en aquesta línia de polítiques afirmatives també mereix un comentari l’espai que l’Ajuntament
ha cedit sota les rondes a la coordinadora de grups de rock del barri Rock and Trini, un altre exemple de
cogestió entre Ajuntament i societat civil. Aquest cas, però, no es troba exempt de problemes entre uns i
altres, ja que alguns dels criteris de la cessió es contradiuen: per exemple, la Regidoria de Joventut obliga la
coordinadora a fer un concert obert al mes, mentre altres instàncies municipals amenacen l’espai amb el
tancament perquè incompleix les normes de seguretat; el pressupost, molt ajustat, impedeix encetar qualsevol
reforma en aquest sentit.

Pel que fa a la participació democràtica, com hem vist, la Taula de Joves ha estat la iniciativa més interessant.
Ara bé, s’ha tractat d’un procés instituït —de dalt a baix— i no instituent —de baix a dalt—, cosa que entra
en una total contradicció amb els plantejaments del moviment per l’okupació i de l’Assemblea Popular de
Barri que ha generat aquest, alhora que és vist pels okupes del CSO El Palomar com una maniobra per
legitimar el desallotjament. La cogestió de Garcilaso amb la Taula de Joves permet argumentar a l’Ajuntament
que les necessitats d’espai dels joves estan cobertes, i que l’okupació i rehabilitació d’espais abandonats,
per tant, és, a més d’il·legal, innecessària.

Finalment, pel que fa a les polítiques d’habitatge, trobem que, d’una manera casual o no —enigma que
intentarem resoldre a l’apartat de conclusions d’aquest estudi—, Sant Andreu ha estat un dels barris que
ha concentrat un nombre més alt d’habitatges joves i per al qual n’estan projectats més. En tot cas, com
ja s’ha dit en l’estudi del cas de Sants, és una política que no depèn dels districtes, i el fet que hi hagi
pisos a Sant Andreu té més a veure amb l’aprofitament de les vores de les rondes que amb criteris
exclusivament polítics.

Els pisos d’habitatge jove a Sant Andreu funcionen igual que tots els altres —ja ho hem explicat en el cas
de Sants—, tant pel que fa a les condicions d’accés i permanència com a les normatives d’ús. La
peculiaritat de l’edifici que concentra els habitatges —situat al passeig de Santa Coloma, al bell mig del
nus de la Trinitat, amb les molèsties de soroll i trànsit corresponents— és que es tracta del més gran i el
que té els pisos més petits. Té, però, el percentatge més elevat de pisos per disminuïts i és un edifici
bioclimàtic, amb energia solar.

Els okupes de Sant Andreu tenen un discurs molt crític respecte d’aquesta política d’habitatge. La
resposta d’un dels okupes entrevistats és tan eloqüent que es comenta per si sola: «Per habitatge jove
ens han donat uns solars al costat de la ronda. Ja els vam dir que si hi volien anar a viure ells, que hi
anessin [...]. Li diuen Titànic perquè està caient a trossos just acabat d’edificar. Són edificis que no estan
acabats, els falla tot, són com ruscs d’abelles bastant deplorables. A més a més, les condicions d’accés
a aquests pisos són clarament per a les classes mitjanes; cent cinquanta mil pessetes de sou fix amb
avalador. Això no ho compleixen, els joves de Barcelona, ara mateix. Per altra banda, no cobreix ni de bon
tros la gran demanda que hi ha d’habitatge jove. La gent no pot accedir a un habitatge digne» (entrevista
a un okupa del Palomar).

Així doncs, una política que les administracions defensen com a integral i d’esquerres és vista per
aquests joves com a insuficient, no redistributiva i dins d’un paradigma de polítiques afirmatives de
joventut.

B. El procés del CSO El Palomar. L’Ajuntament contra el pal de paller del moviment al barri

El procés de l’okupació i posterior desallotjament, després de cinc anys d’intensa activitat, del CSO El
Palomar ha estat el punt de relació, conflictiu i frustrant, entre el moviment okupa i l’Ajuntament al barri de
Sant Andreu.
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Quan el col·lectiu Mili-KK–La Mandràgora decideix okupar aquest espai com a solució mitjançant l’acció
directa i la desobediència civil als problemes de la manca d’espai i d’habitatge al barri, aquest immoble es
troba afectat per un projecte d’expropiació de l’Ajuntament, que vol construir un vial, i de la constructora
Fomentos Sólidos, que vol edificar habitatges nous, a la mateixa illa de cases. El conflicte està servit, i els
actors es defineixen clarament des d’un principi.

L’Ajuntament, que aborda el “problema” des d’una perspectiva estrictament legalista i rep la pressió de la
potent constructora, aposta des d’un principi pel desallotjament, mentre que els okupes no estan disposats
a cedir i teixeixen al seu voltant una potent xarxa crítica que els dóna suport. Més de 150 persones assisteixen
a la primera assemblea del Palomar, la majoria d’ells veïns i veïnes del barri, amb predomini, és clar, de gent
jove.

Pels i les okupes de Sant Andreu, aquesta okupació, a més de pal·liar una necessitat real de locals de
reunió i per fer activitats al barri, és una expressió directa a la crítica a l’urbanisme capitalista i la lluita contra
l’especulació.

Quan s’okupa el Palomar, l’abril de 1997, ens trobem a més amb una situació política interessant, ja que la
mateixa persona, Eugeni Forradellas, és el regidor del districte i d’Habitatge al mateix temps, amb la qual
cosa la seva relació amb el conflicte del desallotjament és força gran. A banda, el regidor pertany a ICV, un
dels partits que aleshores es mostra més proper als plantejaments del moviment, amb figures significatives
com Ignasi Riera o Fidel Lora impulsant proposicions no de llei per la despenalització d’aquesta pràctica.

Les relacions entre els okupes i el districte, però, no són bones en cap moment. Tot i així, el moviment sap
explotar les contradiccions que per a un partit d’esquerres suposa posicionar-se en contra d’un discurs i
una praxi d’esquerres i en defensa d’un projecte insostenible per al barri, socialment i ecològica.

Tot just produir-se l’okupació comencen les negociacions, això sí, amb dos okupes acusats d’usurpació i
resistència a l’autoritat quan l’okupació gairebé no ha començat. En aquesta primera fase de negociació,
que s’estén de 1997 a 1999, l’Assemblea d’Okupes del Palomar exigeix com a condicions per marxar de
l’immoble okupat que es retirin els càrrecs contra les persones detingudes i un local similar al Palomar,
amb possibilitats d’establir-hi habitatge i centre social, per fer activitats com tallers, concerts, xerrades o
teatre. La primera reunió es produeix a la comissaria de la Guàrdia Urbana, que és davant de l’espai
okupat, i els okupes diuen al regidor de districte que allò que ha de fer com a polític d’esquerres és donar
suport a la iniciativa d’uns veïns que volen donar un ús social a un edifici abandonat, i no fer servei a una
constructora.

Malgrat que les relacions entre districte i okupes són prou tenses, l’Ajuntament no denunciarà els okupes
del Palomar per usurpació fins al 1999, amb el canvi de color polític del govern del districte, que passa d’ICV
al PSC. El nou regidor, Ferran Julian, interposa una demanda contra els okupants, alhora que insta a
accelerar les obres d’enderrocament dels edificis adjacents, també afectats per l’expropiació forçosa per
construir un vial.

Quan des de la regidora es plantejava la negociació en aquest primer període, s’oferia els okupes que
seguissin l’exemple dels okupes holandesos i italians i pactessin el canvi d’ubicació del Palomar, però mai
es concretava en quin lloc. Al mateix temps, l’assemblea del Palomar va actuar sempre amb força unitat,
amb un discurs de desconfiança vers les estratègies de l’Ajuntament, que s’interpretaven com temptacions
a la cooptació.

A partir d’aquí, l’etapa 1999-2002 és ja d’enfrontament total, i en bona mesura, de trencament de les
negociacions. L’inici de les obres d’enderrocament de les cases properes posa en perill els fonaments del
Palomar, els ocupants del qual s’hi oposen d’una manera contundent i arriben a impedir-les físicament
durant setmanes. El desallotjament del centre social veí de la Gàl·lia i diversos incidents violents amb la
policia en les okupacions del districte o acampades a la plaça Orfila són l’expressió de la poca voluntat
negociadora de l’Ajuntament, que abandona la visió socialdemòcrata i evoluciona fins a situar el problema
en paradigmes conservadors, d’ordre públic.
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La primera ordre judicial en ferm que autoritza el desallotjament del Palomar pel Nadal de 2001-2002 es
posposa sense donar gaires explicacions, a causa del suport que continua tenint la casa i a una estratègia
de desgast que ja hem vist en altres casos com Torreblanca. El primer intent de desallotjament en ferm, a
principis de març de 2002, és aturat amb la resistència pacífica de desenes d’okupes a l’interior i centenars
de simpatitzants que barren el pas a les furgonetes policials, també d’una manera no violenta. Finalment,
però, el Palomar és desallotjat sense avís previ a l’abril. L'any 2003, seguint la dinàmica d'altres barris com
Sants (amb el CS Arran) o Poble Nou (amb Itaca), alguns membres de l'antic Palomar han obert un nou
espai, de lloguer, a Sant Andreu. El Bret fa les funcions de Centre Social però no pot ser desallotjat.

2.4.3. Presència i protagonisme del moviment okupa en les polítiques de joventut de Sant Andreu

A. El capital social alternatiu

El comportament d’aquesta variable és clarament positiu, tant des d’un punt de vista estàtic com dinàmic. El
moviment no ha perdut en cap moment la seva capacitat d’organitzar-se, mobilitzar i crear xarxa crítica amb
el teixit associatiu del barri.

Partint de l’okupació del Palomar com a nucli que aglutina les més de 25 okupacions que s’han produït en
els darrers sis anys a Sant Andreu, el model d’okupació està fet des del barri i obert al barri. Com s’ha dit, a
diferència de barris com Gràcia, els okupes de Sant Andreu són “autòctons”, i abans de coincidir, des de
diversos sectors juvenils, en l’estratègia de l’okupació, ja formaven part del teixit associatiu del barri.

El “nucli dur” del moviment està format a mitjans de 1990 pel col·lectiu antimilitarista Mili-KK–La Mandràgora
i per l’esplai Sant Pacià, del qual molts dels okupes són monitors. Després de l’okupació del Palomar, l’abril
de 1997, el moviment experimenta un creixement molt ràpid, amb joves provinents bàsicament dels instituts
de la zona. Okupacions com Rantxo Grande, Casas Viejas, Kan Kartoffel, La Brusca o Kan Macarra,
nucleades pels tres centres socials del Palomar, La Gàl·lia i Kan Mireia, confirmen Sant Andreu com el
tercer barri en nombre d’okupacions —comparable a Horta-Guinardó o Gràcia— i amb una capacitat
organitzativa molt forta, similar, en potència, a la de Sants, si bé amb components polítics i socials
diferents.

No només es crea entre els anys 1997 i 1998 un sòlid moviment per l’okupació, sinó que des del moviment
sorgeixen iniciatives de coordinació des de la base més àmplies, com l’Assemblea Popular de Barri, on
s’impliquen no pocs veïns. L’Assemblea Popular de Sant Andreu no és una coordinadora d’entitats, sinó
una assemblea amb participació a títol individual que aprofita les infraestructures, el capital relacional i els
recursos de mobilització de les entitats.

El perfil de la gent que s’acosta al CSO El Palomar ha anat variant, i malgrat partir d’una base fortament
juvenil, que encara conserva fins al desallotjament, s’ha anat obrint a altres sectors. L’Assemblea Popular
de Barri, que es funda la tardor de 2000, ha permès l’acostament entre l’entorn dels okupes, més juvenil, i
sindicalistes de la Maquinista, gent provinent de l’Ateneu Llibertari de Sant Andreu dels anys 70, col·lectius
feministes, antifeixistes i universitaris. L’Assemblea Popular sorgeix d’unes jornades sobre moviments socials,
i la mitjana d’edat dels seus components està al voltant dels 40 anys. Des dels centres socials es fan
activitats regularment: tallers artístics, de diferents tipus, gratuïts i oberts, reunions de col·lectius i assemblees,
actes lúdics i reivindicatius, etcètera.

En un principi, la posició dels veïns i veïnes davant l’estratègia de l’okupació va ser molt positiva. Cal tenir en
compte que els i les okupes són joves del barri, i formen part del seu teixit associatiu des de principis dels 90.
Gairebé tothom a Sant Andreu coneix el Palomar, la qual cosa no vol dir que en un context d’enfrontament
molt fort entre okupes i Ajuntament els veïns donin suport d’una manera clara al projecte dels i les okupes.

D’altra banda, durant els anys 2000 i 2001 la campanya de criminalització llançada des de la Delegació del
Govern contra el moviment per l’okupació en general pot haver tingut els seus efectes.

Al barri hi ha tres associacions de veïns: Zona Sud, Zona Nord i Sant Andreu. Aquesta darrera és la que va
donar suport a l’okupació del Palomar el 1997, i ha reiterat aquesta posició en moments puntuals. En
general, però, els dirigents veïnals s’inclinen per no mantenir el suport als i les okupes, ja que acostumen a
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ser militants o simpatitzants dels partits del govern de l’Ajuntament. Malgrat això, el moviment per
l’okupació ha estat capaç de rellançar lluites típicament veïnals.

Les reivindicacions veïnals impulsades des del moviment per l’okupació de Sant Andreu, malgrat el seu
fracàs pel que fa a l’impacte, verifiquen el comportament positiu d’aquesta variable, ja que apunten, d’alguna
manera, a la substitució d’un vell moviment veïnal domesticat per un jove moviment veïnal combatiu, que té
en els okupes la seva punta de llança. La Campanya contra La Maquinista, enorme centre comercial i d’oci
al barri, rep un suport tímid de les associacions de veïns, que veuen aquesta zona comercial com a aliena al
barri.

En segon lloc, el moviment ha recollit també la reivindicació històrica del Centre de les Arts, però no pot evitar
la decisió de l’Ajuntament de llogar-lo a Lauren Films per 50 anys i fer un multicinema de 10 sales mentre
s’enderroca el darrer cinema de barri que hi havia. Finalment, el moviment per l’okupació ha aixecat l’única
veu crítica organitzada contra el megacomplex lúdic comercial d’Heron City, la construcció del qual implica
a més l’enderrocament d’una de les poques masies que hi havia al barri. Totes aquestes noves construccions,
acompanyades d’un increment de la construcció d’habitatge a preus que superen els 30 milions de pessetes,
es troben en relació clara amb la futura construcció de l’estació del tren d’alta velocitat a la Sagrera, l’impacte
ambiental i social de la qual pot tenir conseqüències nefastes per a la sostenibilitat de l’estructura social i
urbana del barri.

B. La xarxa de governança. Les administracions públiques

Malgrat que hauríem de qualificar de negatiu el comportament general d’aquesta variable, cal dir que ha
presentat prou contradiccions i obertures puntuals per garantir un cert potencial d’impacte del moviment per
l’okupació a Sant Andreu, si més no pel que fa a les polítiques juvenils. Així, en atacar directament els
okupes els interessos d’immobiliàries i constructores, topen amb una xarxa de polítiques d’habitatge fortament
rígida i tancada. Ara bé, el fet de ser tots ells joves preocupats pels problemes del barri, i de tenir durant una
legislatura un districte governat per un partit amb un discurs d’esquerres, permet al moviment estar en una
bona situació per garantir la seva presència en les polítiques. Així, des de l’Ajuntament s’ofereix als
okupes que participin en la Taula de Joves, que té per objectiu gestionar un equipament municipal.
Sobretot durant el mandat d’ICV al districte, les contradiccions entre discurs i praxi dels poders municipals
s’evidencien i provoquen una tímida obertura d’aquesta xarxa. Ara bé, el tancament progressiu de la
xarxa, provocat, com en altres casos, per la barreja de l’increment de l’estratègia repressiva de l’Estat i la
filosofia autònoma del moviment, tornen a tancar la xarxa des del punt de vista del protagonisme.

C. Marcs cognitius i opinió pública

El comportament d’aquesta variable presenta diverses interpretacions, que posen de relleu els aspectes
de proximitat plantejats en el marc teòric. Així, el fet que els okupes fossin molts i amb un fort arrelament
al barri, i el fet que les seves reivindicacions lliguin amb discursos tradicionals del moviment veïnal
d’abans de la Transició ens induirien a qualificar-la de positiva.

Ara bé, l’estratègia simbòlica de criminalització del moviment per part dels poders públics, impulsada
des de la Delegació del Govern, s’aplica a tot el moviment per l’okupació en general, i afecta també els
i les okupes de Sant Andreu, que s’han defensat mitjançant la contrainformació, amb butlletins com El
Xibarri, ràdios lliures i sobretot amb el contacte directe amb els veïns i veïnes. Però, malgrat tot, Sant
Andreu no s’escapa del comportament d’aquesta variable en l’àmbit general, que si bé és positiu en la
mesura que garanteix la presència del moviment en les polítiques, evoluciona d’una manera negativa en
els darrers anys des del punt de vista del protagonisme.

2.4.4. Síntesi interpretativa

Els impactes del moviment per l’okupació a Sant Andreu en les polítiques afirmatives han existit. Sant
Andreu és un dels barris que més ha experimentat amb fórmules de cogestió i autogestió dels equipaments
de joves, i en això evidentment hi té molt a veure el bon comportament dels centres socials com a
generadors de polítiques de joventut. Així, un capital social alternatiu fort i arrelat al barri, amb una
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combinació contradictòria de les variables de la xarxa de governança i de l’opinió pública, han donat
presència al moviment, si bé el protagonisme en les polítiques finals no és tant evident.

Un exemple clar de la confirmació de la nostra hipòtesi del moviment com a generador de polítiques és
el de la Festa Major alternativa. Des del col·lectiu Mili-KK–La Mandràgora s’organitzaven les Festes
Majors alternatives de Sant Andreu des de finals dels 80, en coordinació amb el programa oficial i amb un
gran èxit de participació. El moviment per l’okupació, amb nucli al voltant del Palomar, pren el relleu a
partir de mitjans dels 90, i les seves activitats són tan populars que el 1998 les entitats del barri ofereixen
al Palomar una gran part de les subvencions que l’Ajuntament destina a la Festa Major. El Palomar es va
negar a rebre aquests diners, en coherència amb els criteris d’autogestió i autonomia. Aquest exemple
—anecdòtic, si es vol— és un bon resum de la incidència del moviment per l’okupació en les polítiques
de joventut a Sant Andreu.

2.5. Terrassa, laboratori del moviment i de la repressió

2.5.1. Introducció

El moviment per l’okupació neix com a tal a Terrassa al setembre de 1996 a partir de la confluència de tres
sectors polítics i socials de la ciutat, formats gairebé exclusivament per joves.

El primer dels sectors el formaven un grup de persones que provenien d’organitzacions de l’esquerra radi-
cal i de l’extrema extrema esquerra, com Rauxa (Joventut de Revolta), així com de grups de l’esquerra
radical independentista, que fan una evolució cap a l’autonomia de gestió —una autonomia difusa, que
planteja la lluita no tant en termes polítics sinó socials. Aquest grup de gent es relacionava amb el col·lectiu
de solidaritat amb la rebel·lió zapatista de Chiapas; també hi participaven sectors radicalitzats del moviment
estudiantil —el mateix grup, en el sentit polític, que va reimpulsar el moviment per les okupacions a Barcelo-
na. L’entrada que es fa des de l’extrema esquerra cap a plantejaments de l’àmbit de l’autonomia, que
permet l’entesa entre els vells anarquistes i els nous plantejaments autònoms, és el mateix fenomen que
a Barcelona fructifica en diversos indrets, dels quals Sants pot ser el paradigma.

Un segon sector correspon a militants d’organitzacions polítiques que es continuen plantejant les
estratègies en termes d’esquerra leninista, com la PUA o els CJC (Col·lectius de Joves Comunistes) —
joventuts del PCC. En aquest grup, més petit que l’anterior, també hi participava gent de l’Assemblea
d’Insubmisos de Terrassa.

El tercer grup està format per joves amb menys socialització política, gent de la ciutat sensibilitzada en
matèries com la solidaritat o l’ecologisme, però que sempre havia trobat qualsevol projecte polític molt llunyà
i que per primer cop sent que es pot construir una cosa real i amb una certa força.

És un fet diferenciador de Terrassa en relació amb el moviment per l’okupació a Barcelona la manca de
continuïtat entre el moviment per l’okupació dels 80 i el que emergeix el 1996. Es tracta probablement del
moviment per l’okupació més polititzat de l’àrea metropolitana, i hi conflueixen persones i col·lectius de totes
les famílies de l’esquerra radical: comunistes, independentistes, extrema esquerra, autònoms, llibertaris...
Però també hi arriba molt de jovent sensibilitzat per qüestions ecològiques, de solidaritat, d’antimilitarisme, i
tots plegats formen una xarxa crítica d’okupació amb un fort potencial mobilitzador entre el jovent terrassenc.

La unió dels tres sectors, formats totalment per joves, es fa amb unes certes dificultats, perquè el primer i el
tercer grups defensaven una idea de centre social més obert, mentre que els grups que podem encabir en
el segon sector el reclamaven més definit políticament. En tot cas, quan s’okupa el primer centre social, la
concepció bascula cap al primer i el tercer grup, de manera que el projecte s’obre molt i aconsegueix agru-
par entre 100 i 200 joves al seu voltant. Fins llavors els col·lectius a Terrassa no superaven les sis o set
persones; en canvi, la primera assemblea del centre social convoca unes 70 o 80 persones. Va ser l’última
setmana de setembre de 1996 quan es van fer mobilitzacions diàries que van sorprendre l’opinió pública de
Terrassa. De sobte, després d’una època de desert en l’àmbit de l’acció col·lectiva crítica, 700 persones
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surten al carrer amb la demanda de defensar aquest centre social okupat que ja des dels inicis va estar
amenaçat; es tracta del CSO El Bruc.

Aquesta primera okupació ja marca la tendència del moviment a Terrassa. Acaba al cap de dues setmanes
d’una manera molt violenta, amb càrregues contundents de la policia i fins a 18 persones detingudes. Era
el primer desallotjament d’aquestes característiques abans del Princesa i la desproporcionada repressió va
fer que el moviment es guanyés bona part de les simpaties de la gent de Terrassa. Més de 1.500 persones
van assistir a la manifestació contra el desallotjament, en la manifestació reivindicativa de l’okupació més
gran fins al moment.

A l’octubre, l’Assemblea d’Okupes de Terrassa, àmbit des d’on es coordina tot el moviment a través de la
democràcia directa, torna a okupar. El CSO Sant Gaietà és, com el Bruc, una fàbrica abandonada, i la seva
entrada en funcionament coincideix amb el moment en què l’okupació ja ha arribat a l’opinió pública a
través de l’okupació del cinema Princesa. Els mitjans de comunicació i la Delegació del Govern comencen
una campanya per deslegitimar el moviment mitjançant mentides que el volen vincular amb l’organització
juvenil basca Jarrai i amb fets de violència aïllada. Alguns grups del moviment mateix, però, més vinculats al
segon sector descrit abans, es creuen la propaganda oficial i en fan bandera, una altra de les constants en
el cas de Terrassa. L’okupació de Sant Gaietà va ser dominada per aquest segon sector i en el desallotjament
hi va haver enfrontaments —els primers en els quals les persones del moviment no eren els únics agredits,
sinó que es va plantejar una resistència activa.

Després d’aquest desallotjament, la resta del 1996 i tot el 1997 és una espiral contínua d’okupacions i
desallotjaments, sense que el moviment pugui sostenir cap centre social obert a la ciutat. L’excepció va ser
durant els mesos de març i abril de 1997, amb el CSO Vapor Ventalló, on es van poder fer algunes activitats,
com una fira d’ONG o la Segona Trobada Intergalàctica contra el Neoliberalisme, impulsada pel col·lectiu de
solidaritat amb la rebel·lió zapatista.

Després del desallotjament del Vapor Ventalló, el moviment cau en un moment d’un cert desànim.
Desallotjaments constants, detencions, peticions de presó... A principis de 1998 comencen a sortir les da-
tes dels primers judicis, vuit o nou, de tot tipus, amb 70 o 80 joves que tenen peticions de presó i una notable
pèrdua del coixí social que donava suport al moviment.

A finals de 1997 s’okupa el CSO Vallparadís, que durarà molt de temps, però enmig d’un esgotament
generalitzat. Els primers sis mesos no s’hi fa pràcticament res, al marge de rehabilitar-lo i recuperar forces
per afrontar la dura etapa de judicis que s’enceta el 1998. L’any 1998, doncs, es va fan campanyes contra
la repressió. La tasca antirepressiva va aconseguir recuperar una mica l’ambient del 1996, amb
manifestacions, jornades de debat sobre el moviment i la repressió —que van desembocar en el celebrat
llibre Okupació, repressió i moviments socials, d’Edicions Kasa de la Muntanya-Diatriba— o xerrades als
instituts. Alhora, Vallparadís torna a fer activitats: podríem dir que el 1998 és una època bona del moviment.
Hi ha dues manifestacions contra la repressió a Terrassa amb 1.500 persones i el moviment guanya el
primer judici per usurpació.

Les assemblees tornen a ser de 60 o 70 persones. Però, com diu un dels okupes entrevistats, «la repressió
no ha construït mai moviment», i les diferències en el si de l’Assemblea d’Okupes es reproduiran aviat amb
la combinació de tres factors: per una banda, el desallotjament del CSO Vallparadís; per l’altra, els intents
de negociació, i finalment, el gir estratègic d’un sector important del moviment vers l’obertura i la generació
del moviment contra la globalització capitalista. Analitzarem aquests tres factors, dels quals el primer i el
segon estan molt relacionats, mentre que el tercer mereix una reflexió a part.

En un primer moment, l’arribada de l’ordre de desallotjament de Vallparadís —que era, en un principi, per a
novembre del 1999— permet al moviment eixamplar la xarxa crítica d’okupació i generar una plataforma
molt àmplia. Ja no apareix només com a assemblea d’okupes, sinó amb moltes més entitats de Terrassa,
fins a 100 en alguns moments, i amb el nom de Plataforma Salvem Vallparadís. Però el que hem anomenat
segon grup de l’Assemblea d’Okupes, amb unes lògiques de funcionament molt més autoreferencials,
pressiona per desfer el «plantejament ciutadà» i aposta per la resistència. El desallotjament es va retardant
i, barrejat amb les propostes de negació de l’Ajuntament, que comentarem en un apartat propi, va "cremant"

* Actualment 32 persones estan pendents de judici pel cas desallotjament del Kork III. La fiscalia demana penes de 5 a 6
anys per a cadascuna d'elles.
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i dividint l’Assemblea mateixa. Quan arriba el desallotjament de Vallparadís, el gener de 2000, es produeix
en un clima de tensió i divisió.

En el mateix moment, s’està començant a gestar l’embrió del que els mitjans batejaran com a moviment
antiglobalització. Al novembre de 1999, la revolta de Seattle contra l’OMC (Organització Mundial del Comerç)
i, sobretot, la concatenació a Catalunya de dues mobilitzacions populars com la Consulta Ciutadana per
l’Abolició del Deute Extern —març de 2000— i la Campanya contra la Desfilada Militar —maig de 2000—
posen les bases sobre les quals es funda el Moviment de Resistència Global (MRG), amb l’objectiu de
dinamitzar des de Catalunya les mobilitzacions contra l’FMI i el Banc Mundial que es produiran a Praga al
setembre. Alguna gent de Terrassa veu que les coses en l’àmbit internacional estan canviant, que diversos
sectors socials —alguns dels quals evidentment no provenen del moviment per l’okupació— estan reprenent
la crítica al capitalisme, i que cal obrir-se per confluir-hi. Aquest sector, del qual sorgiran col·lectius com
CRITS (Col·lectiu de Resistències i Transformació Social) o centres socials com l’Ateneu Candela, el maig de
2000, esdevé una de les peces clau en aquesta nova configuració del moviment anticapitalista.

Tornant a Terrassa, el desallotjament de Vallparadís es produeix al gener de 2000 —paral·lelament als
processos polítics relatats més amunt—, i l’Assemblea d’Okupes fa un procés de debat intern de tres o
quatre mesos. Les posicions dels que pretenen obrir-se, diluir-se, confluir en el nou i incipient moviment de
moviments i dinamitzar-lo i les dels que pretenen continuar coaligats amb els sectors més clàssics i
autoreferencials són tan antagòniques que el mateix debat acaba enfonsant l’Assemblea d’Okupes.

El moviment per l’okupació a Terrassa, en un sentit estricte, perd força, i des de 2000-2001 és protagonitzat
en exclusiva pel sector més autoreferencial, que creu en l’okupació com a lluita en si mateixa. La resta de
l’Assemblea aposta per la creació de col·lectius de l’òrbita de l’MRG i conflueix amb l’adquisició d’un espai
de lloguer, l’Ateneu Candela. L’okupació del CSO Els Fanalets ja no es reivindica des de l’Assemblea
d’Okupes, sinó des d’una coordinadora de col·lectius —Acció Autònoma—, els independentistes i els
anarcosindicalistes de la CGT i la CNT. Només dura dues setmanes. En l’actualitat hi ha tres habitatges
d’okupació reivindicada a tot Terrassa, i cap centre social. Les detencions per presumpta vinculació amb
ETA de dues persones del moviment, Zigor Larredonda i Laura Riera, quan es va desarticular el comando
Barcelona a la primera meitat de 2001, malgrat que han servit d’aglutinador de tots els sectors del moviment
en la lluita per la presumpció d’innocència davant la campanya de criminalització del Govern central i els
mitjans de comunicació, poden aïllar encara més els sectors autoreferencials, vulnerables davant l’ús i la
manipulació que el poder fa de l’opinió pública*.

La resta del moviment, que es concentra en els col·lectius i les persones que endeguen l’Ateneu Candela,
situa el seu referent, ara d’una manera explícita, en el moviment d’ateneus de principis de segle,
independentment que es doni suport a les okupacions o es continuï la lluita antirepressiva. L’Ateneu és
l’espai que pretén dinamitzar i fer un confluir tot un teixit associatiu, anticapitalista i alternatiu de Terrassa. De
fet, és una evolució que han fet altres assemblees d’okupes, com la de Madrid, i que aquí connecta amb tots
aquells ateneus que, a l’abric de l’MRG i d’alguns sectors del moviment per l’okupació, estan creixent en
moltes poblacions de Catalunya. En aquesta línia, i salvant les diferències de matís ideològic, es trobarien el
CS Arran, al barri de Sants, i el CS Kasumay, al barri de la Ribera —tots dos a Barcelona—, o els ateneus
populars de Santa Coloma o Lleida. El moviment d’ateneus vol cercar el mínim comú denominador de les
lluites socials i acumular forces per crear i sostenir la lluita global i local contra el capitalisme amb pretensions
de durabilitat en el temps.

2.5.2. Les polítiques de joventut i el moviment per l’okupació a Terrassa

A. Les polítiques de joventut a Terrassa

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa té l’objectiu de donar suport al moviment associatiu,
sobretot als esplais, promou el Districte Jove —activitats per a joves— i l’habitatge, mentre que la inserció en
el món laboral es porta d’una manera transversal amb Foment —empresa municipal— i es fan cursos per
a joves contra el fracàs escolar, a banda d’altres actuacions destinades a joves entre 16 i 25 anys.

Pel que fa a l’oci, no hi ha espais específics per a joves, sinó que s’ha apostat pels centres cívics,
intergeneracionals. També s’ha fet un districte jove que ofereix activitats als centres cívics. Aquestes
actuacions donen resultat en un perfil, la gent més jove, estudiants, que volen passar la tarda, però la
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mateixa Administració observa que una franja un mica més gran, que està de ple en l’etapa de transició,
té més voluntat d’independència i difícilment anirà a activitats organitzades per l’Administració.

L’edifici de la casa Bauman centralitza la major part d’activitats d’oci organitzades per l’Ajuntament. La
descentralització s’ha produït amb el Districte Jove. Es fa una programació trimestral de les activitats de tots
els districtes: cursos de teatre, disc-jockeys, revistes. L’oci nocturn no es treballa gaire, fora d’obrir centres
cívics i biblioteques a les nits. En tot cas, la Regidoria pensa que s’han de treballar més els problemes
estructurals i no pas l’oci nocturn.

La política d’habitatge és sense dubte la joia de la corona de les polítiques de joventut a Terrassa. No es
tracta d’una política d’habitatge jove strictu sensu, perquè a Terrassa no hi havia una bona disposició al
lloguer: els 400 pisos d’habitatge jove que es van fer als anys 80 al barri de can Tusser van tenir molts
problemes d’impagaments, i l’Ajuntament —la Regidoria de Joventut—, que continua apostant pel lloguer,
va adoptar a partir del 1998 una estratègia intermèdia creant el Servei Jove d’Habitatge, servei d’intermediació
entre els propietaris i els joves. Va començar amb el contracte de la societat Provivienda, que treballava des
dels anys 80 als pobles governats per IU de Madrid, que es va estendre durant els 90 a altres ajuntaments
de l’àrea metropolitana madrilenya.

Segons l’Ajuntament, amb un discurs socialdemòcrata i des d’un paradigma gairebé biografista de les
polítiques juvenils, cal donar eines d’emancipació a joves que pateixen la temporalitat dels contractes laborals.
Provivienda fa un programa per a joves de fins a 35 anys, no cobra res ni al propietari ni al jove, però fa de
garantia. L’element nou és que mitjançant una subvenció de l’Institut de la Joventut hi ha una pòlissa
d’assegurança per impagament. També es negocia el preu a la baixa, però el propietari té l’al·licient que
cobrarà segur. Al jove se li dóna un assessorament jurídic gratuït, un intermediari per a conflictes amb el
propietari i una pòlissa per a algunes coses del pis, com la rentadora, la cuina, etcètera. El primer any de
contracte amb Provivienda, el Servei Jove d’Habitatge va aconseguir 100 contractes de lloguer per a joves
terrassencs, i en els darrers tres anys més de 500 joves han gaudit del Servei Jove d’Habitatge, amb uns
preus de lloguer que estan al voltant de les 40.000 pessetes. Les condicions són tenir una edat determinada
—de 18 a 35 anys—, i un aval, o un mínim força baix d’ingressos propis. Ara ja s’ha creat més confiança
amb els propietaris i s’estan fent contractes a joves sense feina. La Regidoria de Joventut estudia altres
actuacions que ja ha engegat Provivienda a municipis com Móstoles o Leganés, on s’han creat cooperatives
de joves: l’Ajuntament posa el terreny i es fa autoconstrucció mitjançant escoles tallers.

Pel que fa a la participació democràtica, l’única iniciativa va tenir lloc l’any 1998 amb la Taula de Joves.
Segons l’Ajuntament, la Taula, amb un pressupost de 3 milions de pessetes, tenia la idea de convidar tots
els moviments associatius i fer actuacions en l’àmbit del Pla Global de Joventut. El resultat, però, no ha estat
gens satisfactori: d’una banda, la participació, a l’atzar, va fracassar perquè la gent no estava motivada i
volia cobrar; de l’altra, els col·lectius propers al moviment per l’okupació, que són els únics amb una visió
global dels «problemes dels joves», en paraules d’un regidor de l’Ajuntament, no hi van voler participar. Les
associacions que hi van participar, fins a 30, eren bàsicament esplais o grups culturals, amb interessos
particulars.

B. Les interaccions entre el moviment i l’Ajuntament. La negociació impossible

Les interaccions entre moviment i Ajuntament dins la xarxa de governança de Terrassa són d’una riquesa,
un matís i una intensitat difícilment comparable a cap dels casos d’aquest estudi. El fet de trobar-nos amb
un moviment per l’okupació molt fort i polititzat, capaç de teixir una xarxa crítica que es converteix en veritable
oposició al govern municipal, transcendeix la matèria de la joventut, que centra el nostre estudi.

En primer lloc, cal dir que des d’un primer moment el moviment per l’okupació es presenta d’una manera
molt oberta, convidant els representants de tots els partits polítics d’esquerres a la primera okupació del
CSO El Bruc. Representants d’ERC, ICV i el regidor de Joventut, Pere Navarro (PSC) mantenen reunions
amb l’Assemblea d’Okupes, que els presenta l’okupació com a solució a la manca de locals per fer activitats.
Hi ha hagut diversos períodes i han canviat les persones, però els termes de la negociació sempre han estat
els mateixos. L’Assemblea d’Okupes ha demanat l’Ajuntament suport contra els desallotjaments i la repressió,
mentre que l’Ajuntament ha abordat el problema des d’una visió autoritària, de problema d’ordre públic, i ha
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participat en alguns moments en la repressió del moviment. Malgrat això, i en bona mesura a través de
la Regidoria de Joventut, s’han arribat a negociar solucions al conflicte entre moviment i Ajuntament,
solucions que, sense haver-se concretat mai, des de la nostra perspectiva suposen impactes importants
en les polítiques públiques. Però primer expliquem més a fons aquests processos de negociació o
diàleg, i deixem els impactes per a l’apartat de síntesi interpretativa.

La primera etapa de diàleg es dóna als anys 1996 i 1997, i —cosa molt significativa per al nostre estudi—
l’interlocutor de l’Ajuntament és el regidor de Joventut. L’Assemblea d’Okupes considera que mitjançant
l’alliberament d’espais abandonats per a ús social s’està cobrint una necessitat fonamental de la ciutat.
L’Ajuntament diu que ja hi ha els centres cívics i que ells no tenen competències per aturar els continus
desallotjaments a què és sotmès el moviment.

La dinàmica d’okupacions, desallotjaments, repressió i disturbis trenca el diàleg fins al 1998, amb l’okupació
de Vallparadís. La justícia de les reivindicacions del moviment i el suport que té a la ciutat el CSO Vallparadís
són les causes de la represa de negociacions entre Ajuntament i Assemblea.

L’Ajuntament torna a apostar per la Regidoria de Joventut com a interlocutor, i l’Assemblea d’Okupes crea
una comissió de negociació per formalitzar i controlar el procés intern, amb la qual cosa eviten les temptacions
de la cooptació de persones concretes i garanteixen la defensa de les resolucions de l’Assemblea. Els
contactes s’accentuen davant el desallotjament imminent de Vallparadís a finals de 1999 i principis de 2000.
Els termes són semblants als que ja hem vist abans: els i les okupes demanen a l’Ajuntament que pressioni
per aturar el desallotjament d’un centre social necessari per a la ciutat; ara bé, l’Ajuntament presenta una
proposta innovadora: diu que el desallotjament no es pot aturar, però ofereix un local municipal de grans
dimensions perquè l’Assemblea d’Okupes hi pugui fer un centre social. Això sí, la dinàmica okupació-
desallotjament-disturbis s’ha d’aturar, i l’Ajuntament demana a l’Assemblea d’Okupes que se’n responsabilitzi.
Les ofertes i els contactes no són públics, i basant-se en les tres entrevistes que hem fet a persones de totes
dues parts que hi van participar directament és difícil afirmar quina va ser la causa principal que va fer que
les negociacions es trenquessin. No és descartable que les tensions polítiques i personals en el si de
l’Assemblea d’Okupes en fos una. El que és cert és que el desallotjament de Vallparadís, per una banda, i
posteriors disturbis en una manifestació contra el capital financer i immobiliari, per l’altra, trenquen la
negociació i la mateixa Assemblea d’Okupes.

2.5.3. Presència i protagonisme del moviment okupa en les polítiques de joventut a Terrassa

A. Capital social alternatiu

El comportament d’aquesta variable en el cas de Terrassa és evidentment positiu des d’una perspectiva
estàtica de protagonisme. La irrupció del moviment el 1996 a partir de la confluència dels tres sectors juvenils
esmentats a la introducció prova un bon aprofitament de la xarxa crítica latent en el context d’una obertura
de l’estructura d’oportunitats polítiques.

A més, el moviment és capaç de superar el nucli dels militants de tots tres sectors i arribar a incidir en uns
200 o 300 joves de la ciutat que se socialitzen políticament en l’horitzontalitat organitzava, la frescor militant
i la feina política diària. La seva força també és capaç de teixir en moments puntuals xarxes més àmplies
amb sectors minoritaris del moviment sindical i veïnal i altres sectors juvenils menys polititzats. L’okupació
ha estat una forma d’associacionisme juvenil, i probablement la més gran i participativa que hi ha hagut a
Terrassa des de la Transició: assemblees, concerts, etcètera, eren activitats que competien amb l’Ajuntament;
la gent jove generava les seves pròpies activitats i la seva lluita política, en un moment que les joventuts dels
partits estan de baixa com a manera d’articular respostes polítiques a problemes socials i quotidians.

El moviment per l’okupació no només aprofita els elements més radicals de la xarxa crítica latent, sinó que
genera xarxa, i en els cinc anys d’història estudiats apareixen més de vint entitats juvenils de tots els àmbits
de la lluita social: antimilitarisme, feminisme, ecologisme, solidaritat internacional, antiracisme, etcètera.
Col·lectius, coordinadores, plataformes, se succeeixen al llarg dels anys, fan créixer el ventall d’opcions i en
moltes ocasions creen coalicions àmplies: Dones del Sac (feminista), Suport Antirepressiu, Acció Autònoma,
Plataforma de Terrassa Antifeixista (PATAF), CRITS i molts d’altres en són bons exemples. Ara bé, la visió
dinàmica del protagonisme no ens dóna uns resultats tan positius, i per això l’impacte substantiu directe és
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difícil d’atribuir a l’acció col·lectiva del moviment. Les tensions internes i la repressió són els factors que
expliquen un cert debilitament del capital social alternatiu un cop passat el període de sorgiment (1996-
1998.)

Les diferències entre un sector més autoreferencial, que concep l’okupació com a lluita en si mateixa i
rebutja les coalicions àmplies si suposen rebaixar els plantejaments, i un altre que s’obre i impulsa les
xarxes de resistència global d’una manera central per a la constitució del moviment a Catalunya, es fan
cada cop més evidents, fins arribar a un trencament de l’Assemblea d’Okupes l’any 2000. En tot cas, la
reorientació d’aquest sector, representat sobretot pel col·lectiu CRITS i l’Ateneu Candela, cap al treball ampli
dins les xarxes dels moviments contra la globalització capitalista demostra que el pòsit del moviment per
l’okupació és gran, i la variable del capital social alternatiu pot continuar sent positiva per a la construcció i
el sosteniment del nou moviment de moviments.

B. La xarxa de governança

La part de la xarxa de governança de les polítiques de joventut de l’Ajuntament ha estat l’única obertura per
on el moviment ha pogut penetrar, però el comportament general d’aquesta variable l’hem de considerar
negatiu. Els vint anys de govern d’un mateix partit amb majoria absoluta dificulten l’obertura, en disminuir
les contradiccions internes de l’Ajuntament. Al mateix temps, les pràctiques clientelars de l’Ajuntament amb
importants sectors del moviment veïnal i associatiu tradicional de la ciutat tanquen també l’accés del moviment
a la xarxa.

En tot cas, cal apuntar que en el comportament d’aquesta variable es confirmen les nostres hipòtesis de
treball. La part central de la xarxa, aquella que ocupa el sector públic, s’obre per l’àmbit de les polítiques
juvenils. Ara bé, el fet que el model de polítiques juvenils de Terrassa no es pugui caracteritzar com a simplement
afirmatiu, sinó que es desplaci en els darrers anys cap al model biografista, amb la inclusió de polítiques
integrals d’habitatge o de treball, positivitza en gran mesura el comportament de la variable des d’un punt de
vista dinàmic de protagonisme.

Així, malgrat els fracassos en les negociacions entre Ajuntament i okupes, i l’aposta del primer en determinats
contextos per la repressió, no evita que els discursos i reivindicacions del moviment penetrin en la xarxa. Un
regidor entrevistat afirma respecte a la política d’habitatge jove de l’Ajuntament: «Segurament totes aquestes
polítiques de l’habitatge jove s’haurien fet, però segurament van tenir un impuls important perquè hi havia
una reivindicació en aquest sentit». Probablement, tal com diem en el marc teòric, la posició aparentment
negativa d’aquesta variable beneficia l’impacte del moviment en les polítiques des d’una perspectiva
dinàmica. Així, una fotografia estàtica ens mostra una xarxa de polítiques tancada, amb l’excepció de la
regidoria de joventut. Ara bé, les tensions entre aquesta variable i la de capital social alternatiu amplifi-
quen les possibilitats de protagonisme del moviment des d’una perspectiva dinàmica, ja que baixen les
possibilitats de cooptació i incentiva el moviment a la recerca continuada del desbordament discursiu i
mobilitzador.

C. Marcs cognitius i opinió pública

El discurs amb el qual es presenta el moviment és fàcilment emmarcable en els marcs cognitius de la
joventut terrassenca, en un context de carestia de l’habitatge i manca d’espais de sociabilitat alternativa.
Ara bé, la força ofensiva simbòlica que mitjans de comunicació de masses i poder polític llancen contra
el moviment per criminalitzar-lo i aïllar-lo socialment troba un especial laboratori de proves a Terrassa. Ja
des del sorgiment del moviment, a Terrassa les institucions públiques i els mitjans de comunicació
utilitzaren el màxim grau de criminalització política, en intentar relacionar el moviment amb ETA. La
detenció del militant independentista Zigor Larredonda, membre també de l’Assemblea d’Okupes de
Terrassa, es produeix el 1996, i malgrat que es demostra que no hi ha proves, estigmatitza el moviment
davant alguns sectors de la població.

La repressió especialment dura que pateix el moviment a Terrassa es tradueix en una espiral de
desallotjaments que no només dificulta la tasca de transformació social i política que volen encetar els
centres socials, sinó que situa el moviment a la premsa d’una manera continuada en relació a fets violents
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o judicialitzats. Com veurem en l’anàlisi de premsa que acompanya aquesta investigació, els desallotja-
ments solen associar-se a elements que contribueixen a donar una percepció negativa del moviment.

La mateixa condició efímera dels espais alliberats a Terrassa dificulta la generació de material
contrainformatiu, malgrat la gran quantitat de militants i recursos de mobilització amb què compta el moviment.
Els centres socials que aconsegueixen tenir més continuïtat, com el Vapor Ventalló o Vallparadís, seran els
únics mitjans amb els quals el moviment, mitjançant la praxi de l’autogestió i la generació d’activitats obertes
a la ciutat, podrà utilitzar per contrarestar l’ofensiva simbòlica de premsa i poder polític. Només el butlletí
ANTA, semblant al Contra-Infos de Barcelona, aconsegueix una certa continuïtat en la darrera època, però
no transcendeix fora del moviment en si o de la seva xarxa de suport. Actualment, l’Ateneu Candela edita el
Candela Directe, més pensat per arribar a sectors crítics amplis i amb una certa periodicitat.

L’altre factor que matisa el comportament predominantment negatiu d’aquesta variable des d’una perspec-
tiva dinàmica, que ens indueix a pensar que el seu comportament no va ser tant negatiu en el moment de
gènesi del moviment —per tant, des del punt de vista de la presència—, és el fet que Terrassa té una gran
quantitat de mitjans de comunicació local. Això garanteix si més no la presència del moviment en l’opinió
pública de la ciutat, ja que el seu activisme continu, sempre centrat en problemes locals, mereix l’atenció
dels dos diaris, les dues ràdios i les dues televisions que té el municipi.

2.5.4. Síntesi interpretativa

Pel que fa al model d’incidència del moviment en les polítiques, hem vist que, malgrat que presenta un fort
capital social alternatiu i que hi ha les tensions suficients amb les altres dues variables, el comportament
predominantment negatiu d’aquestes ha mitigat la possibilitat del moviment d’impactar en les polítiques de
joventut. Però el que és curiós és que la forta presència de l’okupació a Terrassa, que és viscuda per
l’Ajuntament com un conflicte des d’una lògica no conflictivista i per tant amb connotacions negatives, ha
reforçat les posicions socialdemòcrates i de model biografista de la regidoria de joventut, que ha pogut tirar
endavant una política d’habitatge jove molt més eficient i equitativa que la dels altres casos d’estudi.

En el cas de Terrassa, però, sí que podem afirmar la segona hipòtesi del nostre estudi, la del moviment com
a generador de polítiques públiques. Malgrat els continus desallotjaments, ha estat capaç d’aglutinar al seu
voltant un bon nombre de joves que han rebut formació política, social i cultural als centres socials, han
accedit eventualment a un habitatge gratuït i han desenvolupat fortes capacitats organitzatives basades en
models assemblearis. Segons el mateix ajuntament, i ara més en un model de polítiques afirmatives, l’oferta
d’activitats i oci alternatiu als centres socials cobria les necessitats d’un sector de població que mai no
participaria en les dissenyades des de les administracions públiques. El fet que els joves puguin autoorganitzar
lectures de poemes, exposicions artístiques, xerrades, festes, concerts, etcètera, dóna un valor afegit al
vessant lúdic, ja que implica responsabilització i participació de tots, i no un consum passiu com a usuari.

2.6. L’okupació a Sabadell. Experimentació de noves formes de lluita

2.6.1. Introducció

La història de l’okupació a Sabadell és més aviat curta; només hi ha hagut dues cases reivindicades: la
Filaria i la Descàrrega. El 1994 hi va haver un primer intent amb l’okupació de La Obrera, tot i que ben aviat
va ser enderrocada per l’Ajuntament. Actualment no hi ha cap centre social okupat: el teixit més alternatiu de
la ciutat sembla que ha triat altres maneres de treballar més enllà de les okupacions. Malgrat que el moviment
okupa local no va ser excessivament criminalitzat i les condicions externes podien propiciar la reaparició del

* La inauguració del CSA Els Maquis, el 7 de febrer de 2004, amb la presència de centenars de joves de Sabadell, sembla
revertir la situació de fa dos anys.
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fenomen de l’okupació —habitatges buits i especulació, manca d’espais públics per a joves…—, no
sembla que hi hagi ara per ara un capital social alternatiu decidit a reprendre aquest tipus d’experiències*.

A. La Filaria

La primera okupació es va fer el 15 de maig del 1999 a la casa Arimon —c. Arimon, 24—, un edifici d’estil
modernista que feia anys havia estat abandonat pels seus propietaris, la família Garcia-Planas, tot i estar
inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sabadell (PEPPAS). La casa Arimon és
fruit de la reforma en profunditat d’un casal del segle XIX, feta l’any 1911 per l’arquitecte Josep Renom.

En un moment àlgid del moviment per l’okupació en diferents indrets de l’àrea metropolitana —Barcelona,
Terrassa, Cornellà…—, es va constituir a Sabadell l’Assemblea Okupa, impulsada fonamentalment per
membres de l’Ateneu Popular Insurrecte i altres col·lectius propers com la Coordinadora Antirepressiva, la
revista Pitufo Negre, col·lectius contra l’atur, etcètera, amb l’objectiu de denunciar l’especulació urbanística
capitalista i d’establir un centre social okupat que també s’utilitzaria com a habitatge. La intenció era obrir un
espai alternatiu i políticament reivindicatiu a la ciutat: «Era claríssim que nosaltres okupàvem per fer un
centre social, si no no okupàvem» (entrevista a un okupa de Sabadell). Segons els portaveus de l’Assemblea,
l’objectiu d’aquesta primera okupació era «més que okupar, això és, aprofitar, culturitzar, sensibilitzar. Volem
fer veure a la gent que per iniciativa pròpia es poden fer moltes coses» organitzant-se a través de «l’autogestió,
la cooperació i l’assemblearisme» i s’inicia la feina de neteja i transformació de la casa per fer-ne un «centre
social lliure i obert; sobretot, obert als veïns i a la ciutat».

El projecte comença amb un ampli suport de diferents entitats i col·lectius bàsicament de Sabadell, com la
Plataforma d’Insubmisos, la Sèpia Verda, el grup feminista Heura Roja i d’altres, i l’espai s’inaugura amb
una jornada de portes obertes a la ciutat amb l’assistència dels veïns de la zona. Com una novetat, diferents
col·lectius traslladen allà les seves reunions: «Es va convertir també, en aquells primers moments, en lloc de
trobada de tothom» (entrevista a un okupa de Sabadell).

Durant el primer temps s’obre una “kafeta” i es fan diferents tipus d’activitats —xerrades, reunions, festes…—
amb força participació dels col·lectius, tot i que no hi va acabar havent cap tipus de relació amb els veïns de
la zona, ni tampoc cap conflicte.

Poc després de l’okupació, grups d’ideologia feixista inicien atacs violents, que comencen amb llançament
de còctels molotov contra la Filaria i agressions físiques a persones davant la casa. Aquest fet va cohesionar
els habitants, es va constituir el Comitè Antifeixista i es va centrar el treball del centre social en aquest àmbit.
L’incident més greu va ser un incendi provocat per un d’aquests grups a l’interior de la casa quan la majoria
dels okupants hi estaven dormint: «I vam tenir molts atacs fatxes. Hi havia dos grupets, i uns que són els que
anaven més suaus i ens tiraven còctels i ens tiraven coses, que els teníem localitzats. Un dia, a les vuit del
matí, jo m’aixecava per anar a treballar i vaig començar a sentir molt soroll i veig que criden: “Heil, Hitler!”,
i obro una mica la porta i em trobo tres nazis aixecant el braç i se’n van corrent. Total, que surto, aviso el
meu company de l’habitació del costat i ens trobem tota l’escala principal plena de foc, que les flames
feien dotze metres [...]» (entrevista a un okupa de Sabadell).

Els atacs, les pintades i agressions continuen contra la casa i en altres indrets de Sabadell, i per això es
constitueix, amb l’impuls de l’Assemblea d’Okupes, la Plataforma Antifeixista de Sabadell (PAS), que arriba
a agrupar trenta entitats sindicals, socials, culturals i polítiques amb l’objectiu de lluitar contra el feixisme a
través de la denúncia d’aquest tipus d’atacs i la mobilització ciutadana.

Però el projecte polític i cultural del Centre Social Okupat la Filaria no s’arriba a consolidar; hi ha divergències
internes entre els okupants respecte a quin model d’okupació es vol seguir. També hi ha dificultats de recur-
sos per condicionar adequadament l’espai i persones alienes al moviment que s’instal·len a viure a la casa,
alhora que la implicació amb la Filaria de la resta de col·lectius de la ciutat va perdent força.

Malgrat la situació, aquell any  la Filaria es va mantenir gràcies a la celebració de les barraques i els concerts
de la festa major alternativa, que es van haver de fer a cobert per la pluja. Tot i la implicació d’alguns dels
okupes en el teixit associatiu de Sabadell i la realització d’actes esporàdics, el projecte polític de la Filaria va
perdent consistència i les activitats més ordinàries no s’arriben a fer. Aquesta manca de centralitat i de
coordinació va quedar palesa en el poc suport que els va donar la resta del teixit associatiu en el moment del



63
Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya

desallotjament, malgrat que determinats sindicats i partits polítics a l’oposició —Entesa per Sabadell,
EUiA, CUP i CGT— en aquell moment es van posicionar a favor de les reivindicacions antiespeculatives
del moviment.

B. La Deskàrrega

Cinc dies després de la desocupació de la casa Arimon, un sector de l’Assemblea Okupa provinent de la
Filaria va ocupar el 20 de febrer del 2000 la Deskàrrega, que consistia en dos habitatges dels treballadors
d’una antiga subestació elèctrica propietat d’Enher. En l’última revisió del Pla General també s’havia proposat
d’incloure l’immoble abandonat del carrer Vallirana en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
de Sabadell (PEPPAS) com a obra postmodernista, tot i que finalment no va ser catalogat.

Encara que en un primer moment hi va haver un cert suport de l’associació de veïns del barri de Torre Guitart
i la realització d’alguna activitat, aviat la casa es va anar tancant. Sense un projecte col·lectiu per a la ciutat
com la Filaria, es va mantenir com a espai d’habitatge i d’autoconsum d’alguns membres del moviment.
Cinc mesos més tard, a mitjans de juliol del 2000, després de la denúncia d’Enher i l’ordre de desallotjament,
els últims okupes van ser desallotjats pacíficament. Al cap de dos dies s’enderrocaven els edificis i s’acabava
així la segona i última —de moment— experiència d’okupació a Sabadell.

2.6.2. Les polítiques locals de joventut i el moviment per l’okupació a Sabadell

A. Les polítiques locals de joventut

Durant els anys 1996-1999 el programa de joventut es va centrar en el projecte Sabadell Laboratori de
Valors: múltiples tallers, activitats i conferències per abordar des de diferents perspectives l’educació en
valors en l’àmbit juvenil.

Actualment, a banda del Servei d’Informació Juvenil, on es dóna informació i assessorament als joves en
diferents àmbits, des dels anys 1995-1996 periòdicament s’estan fent habitatges públics de lloguer per a
joves de menys de 30 anys; el de Sabadell va ser el primer ajuntament a fer aquest tipus de promocions. Els
habitatges són una ajuda temporal —de cinc anys— per propiciar l’emancipació dels joves del nucli fami-
liar. A través de l’empresa municipal Vimusa, s’han fet un total de 145 habitatges de lloguer de protecció
oficial en tres promocions diferents, però en cap moment s’ha afrontat la revisió d’habitatges buits a Sabadell,
ni s’ha actuat amb mesures que frenin l’augment de preus i l’especulació en una zona amb forta pressió
immobiliària, ni tampoc s’ha estudiat si les condicions d’accés a aquests habitatges de lloguer faciliten
l’emancipació de les persones joves amb més dificultats socioeconòmiques.

Un dels eixos principals en què darrerament ha centrat més esforços el programa de joventut ha estat el
projecte d’oci nocturn alternatiud’oci nocturn alternatiud’oci nocturn alternatiud’oci nocturn alternatiud’oci nocturn alternatiu. L’objectiu del projecte Dies de Nit era obrir una sèrie d’equipaments
municipals des de les deu de la nit fins a les tres de la matinada perquè els joves hi tinguin accés i es puguin
fer diferents tipus d’activitats, oferint una alternativa a l’oci en bars i discoteques. La idea del projecte va ser
compartida i s’ha dut a terme amb diferents entitats de Sabadell a través d’un llarg procés de discussió i
negociació amb associacions juvenils —Can Deu, l’Àgora, MEV, Nou Temps…—. Finalment, una persona
del Moviment d’Esplais del Vallès (MEV) va gestionar i programar les activitats subvencionades per joventut
i fetes per diferents entitats i grups informals. Durant els mesos de novembre i desembre del 2001, diversos
equipaments culturals i esportius es van obrir a la nit durant cinc caps de setmana —en principi havia de ser
durant cinc mesos, però per falta de pressupost la durada de l’experiència es va reduir—, i s’hi van fer
competicions esportives, cinefòrums, xerrades, concerts, tallers gastronòmics, de dansa, de teatre,
malabars… L’experiència es va avaluar positivament i es vol repetir també aquest any.

Actualment Sabadell no té cap casal de joves ni cap equipament específicament juvenil; hi ha centres cívics
a cada barri i el casal cultural Pere Quart. La idea d’un casal ja s’ha parlat en diverses ocasions a Sabadell,
ho han reivindicat diferents associacions juvenils i fins i tot el pla d’acció dels anys 1996-1999 ho preveia
com una línia a seguir. Malgrat tot, per la falta de pressupost de joventut o per altres motius, no ha estat una
actuació prioritària i ni tan sols s’ha encetat un debat seriós sobre el model de casal de joves que es vol tenir
a Sabadell.
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L’Ajuntament

L’actitud de l’Ajuntament de Sabadell davant de l’okupació va ser distant, sense una posició clara i amb
l’actitud de deixar fer als esdeveniments. El fet que no s’okupessin edificis municipals i que no hi hagués
problemes amb els veïns de la zona segurament va propiciar aquest posicionament distant, sense fomentar
la criminalització del moviment però tampoc declarant-se mai explícitament a favor d’alguna de les seves
reivindicacions.

Tanmateix, en diferents moments va donar un cert suport a les okupacions, mentre que en d’altres se’n va
desentendre. En concret, hi va haver dues ajudes puntuals: la primera, quan hi va haver els atacs d’un grup
violent d’ideologia neonazi a la Filaria —probablement per la gravetat dels incidents i pel suport de moltes
altres persones i associacions, l’Ajuntament hi va donar suport assistint a la primera concentració okupa de
protesta contra els atacs i proporcionant-los un advocat en el primer judici (en els judicis posteriors se’n va
desentendre)—. La segona “ajuda” va ser en el moment dels desallotjaments, quan va facilitar vehicles per
traslladar i guardar en dependències municipals els objectes que els okupes tenien a les cases. Segurament
el moment més tens de la relació es va donar quan un grup d’okupes desallotjats de la Deskàrrega van voler
anar a parlar amb l’alcalde i els policies municipals els van negar l’entrada, cosa que va produir algun
moment violent.

L’àrea de joventut

Pel que fa a l’àrea de joventut, s’ha de començar dient que a l’Ajuntament de Sabadell no hi ha una regidoria
específica de joventut, sinó que hi ha el Programa de Joventut dins la regidoria transversal Igualtat Dona-
Home i Joventut. Això és especialment rellevant a l’hora d’explicar la relació amb el moviment juvenil de
Sabadell —el moviment okupa era format majoritàriament per gent jove—, ja que l’àrea no és un referent
clar per a la joventut local i a la ciutat no hi ha equipaments juvenils. L’Ajuntament només gestiona d’una
manera directa el Servei d’Informació Juvenil (SIJ): «Ara, tot el que és el foment del civisme, de
l’associacionisme a la ciutat, les activitats de lleure, tot això s’articula des de l’àrea de cultura» (entrevista a
un/a regidor/a tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament de Sabadell).

Aquest pot ser un dels motius —juntament amb el fet que les reivindicacions plantejades pels okupes no
només van adreçades al jovent, sinó al conjunt de la societat, tot i que els joves són el públic més receptiu
als seus plantejaments i un dels principals afectats per l’augment dels preus de l’habitatge i la falta d’espais
públics— pel qual els okupes no es van dirigir explícitament a l’àrea de joventut quan, puntualment, van
negociar amb l’Ajuntament. Tampoc era la voluntat de l’Assemblea establir contactes estables amb cap
organisme municipal: «A més a més, nosaltres creiem que hem de saber autogestionar-nos perquè mai ens
puguin pressionar» (entrevista a un okupa de Sabadell).

També és cert que en el procés mai no hi va haver una implicació o un interès per part de l’àrea de joventut
o de l’Ajuntament perquè el Programa de Joventut abordés aquesta matèria com a pròpia: «Jo no et puc
explicar gaires coses sobre les okupacions, per a això hauries d’anar a parlar amb Via Pública, més que
amb Joventut, es va portar més des d’allà» (entrevista a un/a regidor/a tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament
de Sabadell). L’okupació es va tractar més com un problema de patrimoni arquitectònic i d’ordre públic.

Així doncs, per diverses raons no es van mantenir contactes formals entre la regidoria i l’Assemblea Okupa.
«De contacte així formal, pel tipus de feina que portem des de la regidoria no: no perquè estiguem tancats;
en aquest cas, perquè no hem tingut la necessitat explícita d’interlocució, a banda que el servei tècnic que
treballa amb mi pugui tenir un contacte en forma de converses, però no és fruit de la dinàmica de treball de
la regidoria de joventut. Em sembla que ells per la seva dinàmica tampoc no hi estan interessats, podrien
venir a parlar-me tranquil·lament però això no s’ha produït, no és que sigui per tancament d’ells ni per
nosaltres» (entrevista a un/a regidor/a tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament de Sabadell). Tot i la desconnexió
entre uns i altres, sí que es manifesta un cert apropament entre els plantejaments de l’àrea amb les
reivindicacions pròpies del moviment de denúncia del problema de l’habitatge a la ciutat, la necessitat de
llocs per a joves, així com la recerca d’espais de lleure desmercantilitzats, encara que la forma i el fons hagin
estat diferents.

2.6.3. La presència i el protagonisme del moviment okupa en les polítiques locals de joventut
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A. Capital social alternatiu

Com hem vist anteriorment, a Sabadell des de l’any 1996 fins avui el moviment per l’okupació hi ha estat
present d’una manera activa només durant deu mesos, amb dues okupacions —la Filaria i la Deskàrrega—,
i ha estat totalment inexistent des del juliol de l’any 2000. Aquest fenomen, però, no va partir de zero, sinó
que prèviament ja hi havia un capital social alternatiu significatiu amb una sèrie de posicions diferents a
determinats valors socialment establerts. Encara que amb transformacions, aquest capital social alternatiu
configurat en xarxa continua sent-hi —col·lectius anticapitalistes, independentistes, pacifistes, de
contrainformació...— durant i després de les okupacions. El moviment okupa, en sorgir en bona part d’aquesta
xarxa preexistent —molts dels seus integrants provenien d’altres grups formals i informals crítics—, es con-
figura com un nou actor amb noves formes de lluita. No es pot afirmar que aquest capital social alternatiu de
Sabadell s’arribés a articular al voltant de les okupacions, tot i que en un primer moment podia haver estat
així. Tampoc no es va arribar enfortir la xarxa okupa, ja que, encara que en un moment determinat s’intenta
coordinar amb el moviment okupa de Terrassa i Sant Cugat, la iniciativa d’una Assemblea Okupa del Vallès
no acaba de reeixir. Tot i que ara ja no hi hagi okupacions, a Sabadell hi continua havent un capital social
alternatiu que assumeix algunes de les reivindicacions que en el seu moment es van fer des de les cases
okupades, com la de crear una plataforma antifeixista.

Si ens centrem en el període en què hi va haver les okupacions, podem determinar tres moments puntuals
en els quals els okupes van aconseguir articular unes certes “coalicions crítiques”. El primer va ser a l’inici
de l’okupació, quan la major part del capital social alternatiu es va sumar a donar suport a la transformació
de la casa Arimon en un centre social okupat. El segon moment va ser la constitució de la Plataforma
Antifeixista, tot i que els seus objectius eren molt centrats en aquest aspecte en concret. El tercer va ser el
moment del desallotjament, quan una bona part dels partits polítics de l’oposició van assumir part de les
crítiques a l’especulació present a Sabadell.

La potencialitat d’impacte substantiu i operatiu del primer i l’últim moment d’articulació de coalicions crítiques
no s’ha materialitzat al llarg del temps en un impacte en les polítiques públiques ni en una activació de les
condicions de protagonisme, segurament per la falta de consistència i continuïtat del moviment okupa a
Sabadell.

B. La xarxa de governança. L’Administració pública

Un dels condicionants que hem de tenir en compte en tots els casos és que no hi ha una voluntat explícita
del moviment per l’okupació de participar en la xarxa de governança. De fet, en ocasions semblava que hi
volien incidir sense participar-hi —com amb la despenalització de l’okupació—, cosa força complicada si
no es fa a través d’altres actors de la xarxa crítica. Aquesta estratègia de creació de contrapoders a partir de
l’autoorganització sense voler participar en la xarxa de governança facilita que determinats actors centrals
en la xarxa de polítiques públiques, en aquest cas l’Ajuntament i els partits polítics amb representació, es
desentenguin de les reivindicacions i plantejaments okupes, i més encara en un període d’eleccions —com
va passar en el moment de l’okupació de la Filaria—. Aquesta posició queda clara en observar que no hi va
haver cap mena de canvi en l’àmbit més global ni en la dimensió conceptual, substantiva ni operativa, per
exemple amb un posicionament a favor de la despenalització o amb un canvi substantiu en les polítiques
d’habitatge que s’estaven duent a terme fins llavors.

Aquesta distància entre posicions també s’ha mantingut en les polítiques locals de joventut de Sabadell. La
configuració transversal del Programa de Joventut, que no ha estat implementada —ha anat perdent
autonomia i s’han deixat de banda accions que es podien gestionar directament des de Joventut; alhora,
ha tingut poca capacitat d’incidència en altres àrees de l’Ajuntament—, fa difícil que puguem parlar d’una
xarxa temàtica consistent. També s’ha de tenir en compte que gairebé no compta amb mecanismes
d’interlocució amb la realitat juvenil —com un consell local de joves— ni té una predisposició a abordar
l’okupació com a matèria pròpia, cosa que encara fa més difícil la relació.

Tot i no haver-hi una situació estructural favorable a l’impacte del moviment en les polítiques de Joventut, hi
ha certs elements que han afavorit un apropament, especialment en el terreny conceptual: la poca conflictivitat
que van generar les dues okupacions amb els veïns i amb la policia durant les desokupacions —tampoc el
moviment va ser criminalitzat pels mitjans de comunicació com en altres ciutats i en l’aspecte policial judicial
ni tan sols hi va haver detencions—, el suport d’una bona part del teixit associatiu i juvenil en el moment de
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l’okupació de la Filaria i l’alineament amb les demandes més generals de solució a les necessitats
juvenils —emancipació, espais...— i de lluita antifeixista ha generat una posició facilitadora en el terreny
dels marcs simbòlics.

C. Marcs cognitius i opinió pública

L’okupació a Sabadell va començar a mitjans del 1999, quan el fenomen okupa ja havia estat força
present als mitjans de comunicació de masses des del desallotjament del cinema Princesa. Per tant,
aquí ja partim d’una sèrie de marcs cognitius preestablerts sobre el moviment per l’okupació.

En l’àmbit més local, en un primer moment l’okupació de la Filaria no va ser criminalitzada pels mitjans de
comunicació locals i “fins i tot” hi van dedicar algun espai on els okupes explicaven el seu projecte; hi va
sortir també el dinar popular, on La Filaria es presentava als veïns com un espai obert a la ciutat. Seguidament,
van passar a ser notícia els atacs de grups d’ideologia feixista, moment en què els okupes van rebre suport
institucional i de molts col·lectius de Sabadell, que va ser reflectit pels diaris. El fet que no hi hagués resistència,
violència ni detinguts també pot generar una opinió pública favorable als okupes, encara que no genera
tant ressò mediàtic com quan aquests elements són presents. Després del desallotjament es va donar una
imatge una mica més negativa, quan els propietaris i el Diari de Sabadell els van acusar de fer malbé el
patrimoni arquitectònic de l’interior de la casa. La Deskàrrega no va suscitar un gran impacte en els mitjans:
hi va aparèixer breument quan la casa va ser okupada i quan hi va haver el desallotjament pacífic.

2.6.4. Síntesi dels elements interpretatius

En el cas de Sabadell, partim d’una variable de capital social local molt feble, que és la condició indispensa-
ble del nostre model perquè un moviment pugui tenir impacte en les polítiques públiques. Si en el moment
inicial de l’okupació de la Filaria va aconseguir un cert suport i el capital social més alternatiu va girar al seu
voltant, el projecte no s’arriba a consolidar, ni tampoc no s’acaba d’activar l’Assemblea d'Okupes del Vallès.
L’activitat s’acaba centrant en la Plataforma Antifeixista, deixant de banda en altres reivindicacions del
moviment, com l’activitat anticapitalista, l’antiespeculativa urbanística, la demanda de tenir espais de lleure
desmercantilitzats, l’intent de teixir projectes polítics alternatius.... Les dificultats internes de la casa, i també
les externes —inseguretat per la possibilitat de desallotjament, atacs feixistes...—, no van permetre configu-
rar un moviment prou sòlid per permetre tenir suficient presència ni articular coalicions crítiques per arribar a
tenir algun tipus de protagonisme en les polítiques locals de joventut.

Tot i tenir una opinió pública favorable, el moviment es va trobar amb una àrea de joventut feble dins
l’Ajuntament, mancat de mecanismes d’interlocució establerts amb el moviment juvenil i sense sentir la
necessitat de tractar les okupacions com una matèria pròpia. Això ja contradiu les premisses bàsiques de la
nostra primera hipòtesi. L’única coincidència que en aquest cas podem trobar és una certa relació
conceptual entre les polítiques afirmatives d’habitatge —que ja es portaven a terme abans de les
okupacions— i d’oci alternatiu fetes per Joventut i les qüestions que el moviment per l’okupació posa
sobre la taula, com els problemes d’habitatge dels joves i la necessitat d’espais de lleure i de socialització
alternatius.

La segona hipòtesi, el moviment com a generador de polítiques públiques de joventut, també queda
descartada per la poca activitat articulada de cara al públic que finalment es va arribar a donar en les
cases okupades.

2.7. Sant Cugat. El Centre Social Okupat de Torreblanca

2.7.1. Introducció

Sant Cugat és un municipi que està experimentant un fort creixement en els darrers anys. Dels 52.654
habitants que hi havia l’any 2000, el 22% de la població es troba dins la franja considerada joventut —de 15
a 29 anys—, i la mitjana d’edat total és de 36,2 anys. Tot i així, ens trobem davant d’una joventut amb
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mancances. El poble té un gran nombre d’associacions, sobretot de caire juvenil, i des dels inicis de la
democràcia aquests joves han estat demanant insistentment espais i recursos adequats per assegurar la
supervivència d’aquestes entitats. Un altre problema que afronten els joves santcugatencs és el de l’habitatge:
mentre que la ciutat està creixent d’una manera desmesurada gràcies a l’extensió de la metròpoli de Barce-
lona, els joves es veuen forçats a marxar del seu poble natal, ja que la majoria d’habitatges són de luxe i
destinats a barcelonins benestants. La manca d’ocupació laboral, d’ajuts per a nous projectes, d’espais de
participació democràtica i d’oci mes assequible econòmicament són els altres problemes d’aquesta franja
de població.

El mes de març de l’any 1999, un grup de joves de Sant Cugat del Vallès okupa una masia, molt propera al
nucli urbà més important del municipi i propietat de l’Ajuntament. La masia de Torreblanca estava abando-
nada des de feia vint anys, malgrat ser declarada patrimoni històric pel mateix Ajuntament; diferents projectes
municipals s’havien anat endarrerint per manca de pressupost o d’interès. En el moment que es produeix
l’okupació, el projecte posposat de torn consistia a convertir Torreblanca en un museu d’història de la ciutat.
Però, en paraules del mateix Ajuntament, «encara estava molt verd» (entrevista a un/a tècnic/a regidor/a de
Joventut de l’Ajuntament de Sant Cugat). Tot i ser una masia antiga, n’hi havia una part en bones condicions
que de seguida es va començar a utilitzar com a centre social i fins i tot com a habitatge.

El grup de joves promotor de l’okupació estableix una xarxa de suport important, que bàsicament prové del
teixit social i de les organitzacions del mateix Sant Cugat. Els integrants d’aquest grup són joves implicats en
la vida associativa del municipi, cosa que els permet crear aquesta xarxa amb facilitat i, a partir de l’okupació,
molts grups utilitzen l’espai per fer les seves activitats. Cal destacar el paper que Torreblanca va jugar en la
Consulta Social sobre el Deute Extern a Sant Cugat, com a exemple de la seva implantació entre el teixit
social del municipi.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament es veu impossibilitat per fer un desallotjament ràpid i en poc temps
inicia contactes amb les persones que han okupat la masia. Durant gairebé dos anys, l’Ajuntament i els
okupants de la casa mantenen converses en les quals impliquen altres actors. Entre aquests actors trobem
altres organitzacions de Sant Cugat, associacions de veïns, partits polítics i també la Comissió de Diàleg
amb el Moviment Okupa del Parlament de Catalunya, que ha estat present en algun moment del procés.

La proposta de l’Ajuntament era establir un conveni segons el qual la masia de Torreblanca havia de ser un
equipament municipal on es poguessin fer activitats perquè fos utilitzada per més grups i associacions
municipals. Ara bé, en el conveni hi ha dos punts conflictius: el primer és el mecanisme de gestió de
l’equipament, en el qual l’Ajuntament pretenia tenir un paper predominant, sense reconèixer la tasca que el
grup okupa havia fet a la casa fins aleshores. L’altre punt és que l’Ajuntament volia que es desallotgés la
casa per poder-hi fer les obres necessàries, ja que una part de la masia estava en molt mal estat.

La gent que ha fet seva la casa no ha estat mai tancada a les negociacions, i fins i tot es va crear una
associació legalitzada —Les Masoveres i Misifú— per fer-les més fàcils. Ha mantingut l’edifici sempre
obert a altres grups de Sant Cugat i de fora de Sant Cugat, per la qual cosa aquest no és un punt
c o n f l i c t i u .
En canvi, el model de gestió de la casa sí que és un punt en el qual no hi havia d’acord. Els okupes volien
mantenir un model de gestió obert, no dirigit per l’Ajuntament, i sobretot volien que es “legalitzés” la seva
situació — consideraven que ja estava legitimada—, respectant el projecte que havien tirat endavant fins
aleshores. D’altra banda, sempre es van negar en rodó a desallotjar la casa, al·legant que es podia arreglar
la part malmesa sense necessitat de sortir-ne.

Per part del teixit associatiu de Sant Cugat, l’okupació es veia amb força simpatia. Tal com hem comentat,
les persones que han estat vivint a la casa són gent reconeguda per la seva activitat i participació al municipi,
i això els dóna una certa legitimitat per utilitzar Torreblanca, més encara quan s’hi fan activitats contínuament
i mai s’ha tancat la casa a ningú. D’aquesta manera, un desallotjament a la força suposaria un alt cost
polític per a l’Ajuntament.

Durant els darrers mesos de l’any 2000 i els primers de l’any 2001, la casa de Torreblanca ha estat un
centre d’interès per part de les persones que tenen contacte amb el món del moviment per l’okupació. Per
una banda, la casa ha estat rebent agressions de grups de caps rapats d’ideologia feixista, i per aquest
motiu es va declarar un incendi que l’Ajuntament va aprofitar per insistir en la perillositat de la casa
—legalment, l’alcalde és responsable de qualsevol accident que hi pogués passar—. Les persones okupants
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de la casa denuncien que la persecució policial se centra només en ells, sense que es faci res efectiu per
controlar els agressors.

Per altra banda, durant l’estiu de l’any 2000 hi va haver un intent de desallotjament per part de la policia
—desallotjament que només podia haver estat induït per l’Ajuntament, amb qui encara s’estaven mantenint
negociacions—. El desallotjament no va reeixir: és més, els i les okupes van resistir d’una manera pacífica i
van ser notícia a tots els mitjans de comunicació, per la qual cosa l’intent de desokupació va ser políticament
encara més rendible per al moviment.

Amb tot això, el mes de març de l’any 2001 un programa de televisió va emetre en hores d’alta audiència un
reportatge en el qual es donava una imatge pacífica i dialogant dels i les okupes de Torreblanca, que tenen
un cert suport social a Sant Cugat i una imatge completament contrària a la de l’alcalde, molt bel·ligerant i
autoritari.

El mes d’agost de 2001 es tanca finalment un acord entre l’Ajuntament i els okupants, que decideixen
abandonar voluntàriament l’okupació a canvi que la casa sigui gestionada per un consell local de joves de
Sant Cugat que aglutina diverses organitzacions, inclosa una associació de la qual formen part els mateixos
okupants, perquè la casa s’habiliti com a centre social. Entre les entitats juvenils gestores podem trobar
col·lectius tan diversos com grups antimilitaristes i ecologistes, grups independentistes com Maulets o les
joventuts dels partits polítics amb presència en el municipi.

2.7.2. Les polítiques locals de joventut i el moviment per l’okupació a Sant Cugat

A. Les polítiques de joventut a Sant Cugat

A principis dels anys 90 les polítiques juvenils a Sant Cugat seguien clarament el model 2 del nostre marc
teòric, és a dir, responien a un paradigma juvenilista i eren clarament perifèriques i explícites. L’àrea de
joventut es troba dins del Departament de Cultura, que alhora pertany a la regidoria de Serveis Personals.
Els objectius d’aquesta àrea eren la creació d’un punt d’informació juvenil o la programació de concerts de
pop-rock amb grups de base, amb un intercanvi comarcal. Per tant, la informació i l’oci són les línies de
treball exclusives de joventut a l’Ajuntament de Sant Cugat, mentre que altres polítiques com les d’accés al
món del treball o a l’habitatge es porten des d’altres departaments municipals, amb força desconeixement
per part de l’àrea de joventut.

El Servei d’Informació Juvenil és considerat el pal de paller des de 1991, en els darrers anys està posant
l’accent a acoblar-se a les noves tecnologies i sistemes d’informació.

L’oci i l’educació en el lleure és un aspecte treballat des de 1991, i va des dels primers concerts a les
activitats per a nens, on es barrejava joventut amb infància. L’any 1994, amb una òptica més pròpiament
de joventut, es va obrir l’Espai Jove, a la Casa de Cultura. El gestiona la Fundació Pere Tarrés i té un
vessant més social, d’espai de relació, on es fa treball d’hàbits, d’habilitat de relació social i de
normalització d’aquells joves amb “problemes d’integració”. També hi ha una oferta de tallers i d’activitats
de música i de teatre.

Amb els anys s’ha anat teixint una xarxa de petits espais joves en cadascun dels districtes de Sant Cugat,
des del mateix centre fins a Mirasol, la Floresta i les Planes. En el cas de Mirasol i les Planes, l’Espai Jove és
dintre dels centres cívics o casals culturals, i en el cas de la Floresta és en un local a part.

Pel que fa a l’oci nocturn, fa dos anys que des de joventut es pressiona l’Ajuntament perquè inverteixi en una
zona d’oci nocturn al mateix Sant Cugat, però de moment no se’ls ha fet cas. Com s’ha dit, les polítiques
d’inserció laboral o d’habitatge no són considerades juvenils i es porten des d’altres instàncies municipals.

Pel que fa a l’accés al món del treball, el Servei d’Ocupació Municipal (SOM) va aconseguir un ajut de la
Unió Europea que li ha permès crear la plaça d’un tècnic que a part d’organitzar cursets, tallers, recursos i
programes per a joves amb un cert risc d’exclusió social, ha dinamitzat un ens municipal força transversal.
Es tracta del Dispositiu Local de Transició —on participen Serveis Personals, Educació, Ocupació i Joventut—.
Aquest Dispositiu Local de Transició té un nucli format per aquestes regidories, departaments i àrees
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municipals, i una sèrie comissions on estan representats els IES públics del municipi, i també alguns que
no són públics. Des d’aquest ens transversal ha sorgit l’Escola Taller que ha començat a Torreblanca el
desembre de 2001. L’any 2000, des del mateix SOM es crea el SOM Joves, adreçat únicament i exclusiva
a joves que busquen feina: se’ls fa una entrevista i es busca, es pensa, es negocia amb els joves quin és
el tipus de recurs que necessiten.

Pel que fa a la participació democràtica, i des de les polítiques de l’administració local, fins a l’entrada en
la xarxa de polítiques de l’okupació de Torreblanca, només s’havien generat actuacions tangencials. Per
exemple, s’havia fet un programa de formació dels representants dels alumnes dels centres públics de
secundària. També s’han fet experiències de participació com l’Agenda 21 o el Projecte Educatiu de Ciutat,
però han tingut molt poca participació de les entitats juvenils del municipi.

B. La irrupció de Torreblanca i el Consell Local de Joves

La creació del Consell Local de Joves és l’impacte substantiu i operatiu més important que ha generat
l’acció col·lectiva dels i les okupes de Sant Cugat. A més, la creació d’un òrgan d’aquest tipus incorpora
directament el moviment juvenil en general a la xarxa de polítiques, i és per això que hem decidit dedicar-hi
un apartat exclusiu per explicar quines són les dinàmiques, sovint contradictòries, que han desembocat en
la creació d’aquest organisme.

La creació del Consell Local de Joves és el resultat de dos processos: d’una banda, les primeres reunions
per crear un pla local de joventut, promogudes per l’Ajuntament, i de l’altra, el procés de confluència de les
entitats juvenils, promogut pels i les okupes de Torreblanca per donar sortida a les negociacions amb
l’Ajuntament sobre el futur de la masia.

La importància de la creació d’aquest òrgan des del punt de vista de la participació juvenil és evident, però
encara ho és més en un municipi com Sant Cugat, on les relacions entre el dens teixit associatiu juvenil i
Ajuntament no es caracteritzaven pas per una obertura d’aquest últim.

De fet, en la història de Sant Cugat ja hi havia hagut un ens similar en l’etapa de govern socialista entre els
anys 1984 i 1989. Es tractava del Consell Local de la Joventut i l’Esplai de Sant Cugat del Vallès. Aquest
Consell, on només podien participar entitats formals, i on a la pràctica només participaven les joventuts dels
partits, va morir fruit de les tensions entre els seus membres.

Des de llavors l’única experiència de participació estable que es fa és força decebedora. Es tracta del Consell
Municipal de Cultura i Joventut, que es reuneix una o dues vegades a l’any per parlar de subvencions, i on
les entitats juvenils pràcticament ni assisteixen. L’única actuació més o menys participativa que ha sortit
d’aquest Consell és una comissió anomenada La Taula del Lleure, on van participar les entitats que fan
educació en el lleure a Sant Cugat, sobretot esplais i agrupaments escoltes.

A partir de les darreres eleccions (1999), i arran de l’aprovació del Pla Nacional de Joventut per part de la
Generalitat de Catalunya, l’àrea de joventut adreça la seva feina a la creació del Pla Local de Joventut.
Teòricament, doncs, s’aposta per la transició d’aquest model juvenilista a un de biografista, tal com els hem
definit en el nostre marc teòric. A la pràctica, i després de dos anys, es concep el Pla Local de Joventut com
una primera aproximació a aquest model. En paraules d’un tècnic de l’Ajuntament, el Pla Local hauria de
ser un recull de mesures —enteses com a serveis, programes, actuacions— que s’adrecin específicament
o majoritàriament a joves, principalment des de l’Administració pública local, però també des d’altres
administracions existents a Sant Cugat,.

Per tal de posar en marxa aquest Pla, l’Ajuntament convoca entre maig i juny de 2001 una sèrie de reunions
dins el marc del Pla Local de Joventut. Hi van anar moltes entitats i, segons diverses persones entrevistades,
es veia molt clar que es volia incloure el problema de Torreblanca dins el Pla decidint que fos equipament per
a joves i legitimant un possible desallotjament.

Per l’Ajuntament, participació era només informació, i totes les comissions que sortissin de les reunions
amb les entitats pel Pla Local serien consultives. En canvi, els joves pensaven que això era «rentar-se la cara
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per, entre altres coses, legitimar un possible desallotjament de la casa» (entrevista a un okupa de
Torreblanca). Evidentment, és més avançat que un pla director, però la gent més propera a Torreblanca
té un concepte molt més profund del que és la participació.

Llavors el col·lectiu de Torreblanca decideix reactivar la iniciativa de Maulets, que tres mesos abans
havia convocat sis o set entitats per crear un consell local de joves. D’aquesta manera, i amb una gran
afluència d’entitats juvenils i persones a títol individual, es reactiva el Consell Local com a contrapoder al
Pla Local. És a dir, les entitats del Consell Local de Joves prendrien les decisions conjuntament i anirien
amb una posició compartida a les reunions del Pla Local convocades per l’Ajuntament.

Al marge d’altres consideracions que es faran en l’apartat següent sobre les implicacions de la creació
d’aquest Consell en l’impacte del moviment per l’okupació en les polítiques de joventut a Sant Cugat,
continuem explicant els aspectes relatius a la negociació.

Al mes de juliol, davant una nova amenaça de desallotjament i enmig d’un ambient de desànim dins
l’assemblea de Torreblanca, els i les okupes de la casa presenten a l’Ajuntament una proposta de pacte
mitjançant una roda de premsa i amb el suport del Consell de Joves i un important grup informal de veïns:
elles i ells desokupen voluntàriament la masia a canvi de la retirada de les denúncies que l’Ajuntament
mantenia contra algunes persones de la casa i, sobretot, a canvi que la casa passi a ser gestionada pel
Consell Local de Joves. Dos dies abans del desallotjament, l’Ajuntament l’atura i reprèn les negociacions
—trencades des del febrer—, que desemboquen en el conveni d’agost de 2001. El conveni accepta totes
dues demandes, la qual cosa, pel que fa al centre social, implica que el Consell Local de Joves serà
l’encarregat d’elaborar el Pla d’Ús i Gestió de la Masia de Torreblanca, que passarà a ser un equipament
municipal per a joves gestionat per ells mateixos. El conveni inclou també que la masia serà rehabilitada per
una escola taller on 24 joves triats pel Dispositiu de Transició aprendran diversos oficis. Mentre duri la
rehabilitació, la casa tindrà un ús restringit. L’Ajuntament, que recupera d’alguna manera la titularitat de
l’edifici alliberat pels okupes, el cedeix en règim d’autogestió al Consell Local de Joves, però es reserva un
cert paper, en deixar oberta la possibilitat d’instal·lar-hi algun servei directament municipal.

L’impacte del moviment per l’okupació en les polítiques de joventut a Sant Cugat és molt clar i evident.
L’equipament municipal que es va okupar estava abandonat, i si hi havia algun projecte era més aviat el de
museu. Ara, en canvi, és clar que l’edifici es destinarà a joventut, i des d’un òrgan de participació social.
Aquest fet representa impactes en totes les dimensions de les polítiques —simbòlica, substantiva i operativa—, i
també en diverses matèries de les polítiques juvenils. Per començar, obre una possibilitat de participació
democràtica real a través del Consell Local, i per l’altra, en funció del Pla d’Ús i Gestió que es redacti, pot
ampliar l’oferta d’activitats culturals i polítiques per a la joventut de Sant Cugat. Al mateix temps, l’escola
taller que rehabilita l’edifici suposa una política ocupacional i educativa. Però, com veurem en l’apartat
següent, sovint les conseqüències d’un aparent èxit del moviment, o de la seva entrada en la xarxa de
governança, poden ser la disgregació i la seva pèrdua de protagonisme.

2.7.3. Presència i protagonisme del moviment okupa en les polítiques de joventut de Sant Cugat

A. Capital social alternatiu

Les primeres reunions on es planteja l’okupació de Torreblanca a principis de 1999 es produeixen a
l’Ateneu i hi participen diverses entitats juvenils del poble. Hi va gent del Cau, Maulets, grup de Natura,
Sarau, el CASC (Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat), el Grup de Natura... «És gent d’entitats i amics,
un grup reduït del poble, que ja es coneix i que forma part d’una xarxa informal preexistent» (entrevista a
un/a okupa de Torreblanca). La reivindicació està clarament lligada a les necessitats del sector juvenil
mobilitzat del poble: «Espais per al jovent del poble».

A mesura que avança el procés, i sobretot arran del paper central de Torreblanca en la Consulta Social
per l’Abolició del Deute Extern al març de 2000, s’hi incorpora gent de les assemblees de la Universitat
Autònoma i del primer embrió del moviment contra la globalització capitalista. Majoritàriament són del
mateix poble, però també hi ha gent dels voltants.

El tarannà polític de la casa evoluciona cap a un model organitzatiu totalment assembleari i molt desvinculat
de grups polítics, expressió diferenciada d’una esquerra radical comparable a la que nodreix el moviment en
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altres indrets com Barcelona. Al mateix temps, les persones més vinculades a la casa, que funciona com
a centre social i com a habitatge, cerquen experimentar noves formes de vida contraculturals, la qual
cosa les allunya en certa manera del discurs d’algunes entitats fundadores, més interessades en l’okupació
com a mitjà per aconseguir unes finalitats concretes. Al mateix temps, però, això garanteix una lògica de
desbordament constant del discurs de l’Administració, un repertori participatiu original i disruptiu i la producció
d’un discurs crític sobre els problemes del poble.

Les relacions amb la resta del teixit associatiu del municipi són fluïdes en tot moment, i en les millors èpoques
fins a vint col·lectius i entitats s’impliquen en les activitats del centre social  —Taller d’Artistes, Col·lectiu de
Surrealisme Actiu, Col·lectiu de sindicats de músics...—, o bé són perifèrics a la casa, entren i surten, com
les JERC, Maulets, el Cau, el CASC i altres. La Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat (FAV)
arriba a presentar un recurs al jutjat donant suport al projecte dels okupes davant l’ordre de desallotjament.

Respecte als partits polítics d’oposició, han estat molt respectuosos amb les posicions dels okupes, tot i que
s’han fet evidents les dificultats per treballar-hi, per criteris diferents tant pel que fa al concepte de
representativitat com a la negociació amb l’Ajuntament.

L’Assemblea de Torreblanca, formada per unes trenta persones, ha estat molt activa. Les activitats ocupaven
una o dos hores al dia; es feien activitats regulars —tai-txí, capoeira, tallers de salsa, dinars populars, kafeta
i assemblees— i extraordinàries —exposicions, xerrades, debats, festes, etcètera.

A les activitats formatives hi assistia bàsicament la mateixa gent de l’Assemblea, mentre que les lúdiques
tenien un èxit de públic notable. La kafeta i les festes al centre social demostraven a la pràctica la necessitat
d’un oci nocturn alternatiu al poble.

Com a punts negatius que impedien un èxit de públic més gran de les activitats, els okupes entrevistats
admeten que dins el procés de radicalització s’inclou una certa estètica de l’okupa de Torreblanca, que
impedia l’accés a la casa de sectors més amplis. També hi havia el problema de les mesures “de seguretat”
davant la pressió dels caps rapats.

Després de la segona amenaça de desallotjament al febrer de 2001, i amb l’agudització de les negociacions
amb l’Ajuntament, es produeix una dinàmica que perjudica el comportament d’aquesta variable. Les
assemblees es perden en el procés negociador i abandonen la generació simbòlica i pràctica d’alternatives.
Avui, quan redactem aquestes línies, sembla que el moviment per l’okupació a Sant Cugat tindrà poc
protagonisme en les polítiques que es faran a l’espai de Torreblanca mateix.

Per tant, la variable de capital social alternatiu es presenta abassegadorament positiva pel que fa a les
condicions de presència i protagonisme fins que s’arriba a l’acord amb l’Ajuntament. El desencís del final de
l’okupació, així com apostes més radicals d’experimentació contracultural d’alguns dels membres més actius
del col·lectiu okupa que han marxat a altres indrets —okupació rural, dinamització de les lluites
anticapitalistes—, fan preveure una pèrdua de protagonisme en les futures decisions polítiques de la
xarxa de governança de joventut a Sant Cugat

B. La xarxa de governança. Les administracions públiques

El primer que cal dir és que la mateixa activitat del moviment i les dinàmiques participatives que aquest
ha generat han eixamplat una xarxa de polítiques que al començament es mostrava tancada i amb poca
rellevància dins la governança de polítiques locals.

D’altra banda, cal distingir entre l’alcaldia i l’àrea de joventut, com a elements amb diferents posicions dins
la xarxa malgrat compartir el paper d’administració pública local i pertànyer al mateix color polític. Així doncs,
des de l’alcaldia es defineix el problema de Torreblanca com a problema d’ordre públic, dins un paradigma
autoritari de les polítiques de joventut. La capacitat del moviment de desbordar aquest discurs i l’actitud més
oberta de l’àrea de joventut, que aborda la matèria des d’un paradigma socialdemòcrata, impulsaran
l’Ajuntament a un canvi d’estratègia que permetrà l’obertura de la xarxa.
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Evidentment, aquest no és l’únic factor que ens fa veure el comportament d’aquesta variable com a
positiu des del vessant de la presència. L’ampli suport social que rep l’okupació de Torreblanca des d’un
bon principi per part de la societat civil santcugatenca, i el fràgil equilibri entre oposició i govern que hi
ha a l’Ajuntament —majoria per un sol regidor de la coalició CiU-PP— són factors que afavoreixen
aquesta presència.

Pel que fa al protagonisme, el cas de Sant Cugat és paradigmàtic d’allò que popularment se’n diu morir
d’èxit. Així, el moviment o xarxa crítica per l’okupació de Sant Cugat sap jugar amb les contradiccions dels
altres actors, cercar aliances dins la xarxa de polítiques i, fins i tot, generar canvis legislatius —l’acceptació
d’un grup informal—. Això li permet tenir un protagonisme important en la resolució del conflicte de Torreblanca
i en la política pública que se’n deriva després: més equipaments per a joves autogestionats per la societat
civil. En canvi, la formalització i institucionalització d’una part de la xarxa crítica a través del Consell de Joves,
combinada amb la pèrdua de densitat del capital social alternatiu causada pel fet que molta gent de
Torreblanca se’n va, poden restar impredictibilitat a la xarxa crítica i obrir el perill de cooptació per part d’una
xarxa de polítiques que s’obre premeditadament per solucionar un conflicte; també es pot notar en la man-
ca d’iniciatives pròpies de la xarxa crítica.

C. Marcs cognitius i opinió pública

La darrera variable que analitzem té un comportament similar a l’anterior. Es presenta positiva en molts
moments del procés des d’un punt de vista de presència del moviment, i varia de positiva a irrellevant en
l’anàlisi dinàmica del protagonisme, per motius similars a l’anterior.

El moviment per l’okupació de Sant Cugat, i la densa xarxa crítica que es va generar al seu voltant, han
sabut reproblematitzar moltes polítiques públiques. Pel que afecta al nostre estudi, Torreblanca ha fet visible
d’una manera teòrica i pràctica la manca d’espais per a joves, les dificultats per accedir a l’habitatge i les
demandes de més democràcia per part d’un sector important de la joventut santcugatenca. La mateixa
okupació de Torreblanca legitimava a la pràctica el discurs dels okupes, en oferir habitatge, centre social i
canals de participació política d’una manera real i substantiva.

D’altra banda, l’Assemblea de Torreblanca ha fet un bon ús d’aquesta variable també en la seva opinió
publicada. Les estratègies de resistència als desallotjaments han tingut molt d’èxit mediàticament, en com-
binar no violència i espectacularitat —portades de diaris per a les dues noies que es despullen davant les
furgonetes policials, i per a la resta, que resisteixen també despullats a la teulada—, al mateix temps que
han presentat la imatge pública d’un col·lectiu obert i dialogant —el reportatge d’Entre Línies a TV3 el març
de 2001 n’és un exemple.

Ara bé, un cop la demanda és considerada prou legítima i disminueix la tensió o el conflicte en el camp dels
marcs cognitius, aquesta variable pot passar a esllanguir-se, i el moviment no capta l’atenció. Si bé les
demandes de més participació i d’espais per a joves, així com la de l’habitatge, es poden haver incorporat
discursivament dins la xarxa, és més dubtós que en la situació actual acabin tenint la plasmació substan-
tiva i operativa que se’n deriva.

2.7.4. Síntesi interpretativa

Com hem vist en l’apartat 2.7.3, en el cas de Torreblanca les tres variables del nostre model d’impacte es
comporten d’una manera positiva, i efectivament, l’impacte en les polítiques de joventut a Sant Cugat es
produeix: es crea un nou equipament per a joves i s’enceta un procés per gestionar-lo participativament.
Així, doncs, la nostra hipòtesi de la incidència del moviment per l’okupació en les polítiques afirmatives de
joventut es compleix, si bé la pèrdua de protagonisme del moviment en els darrers mesos ens faria matisar
aquest impacte des d’una perspectiva dinàmica.

D’altra banda, també es compleix la hipòtesi alternativa del moviment com a generador de polítiques. Els
dos anys i mig d’activitat política i cultural oberta al poble que ha dut a terme l’Assemblea de Torreblanca en
són la prova. Aquesta activitat ha estat precisament la que ha legitimat les demandes dels i les okupes
davant la societat santcugatenca, si bé l’impacte substantiu i operatiu es donarà bàsicament en les polítiques
afirmatives de joventut, mentre que l’impacte en les polítiques integrals és molt més baix. L’any 2001, per
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primer cop, Promusa ofereix quaranta pisos de lloguer per a joves. En tot cas, les condicions d’accés són
discriminatòries per a les persones amb uns nivells d’ingressos més baixos i el seu petit abast no suposa un
fre a l’especulació regnant en el món de l’habitatge a Sant Cugat.

2.8. Mataró, els obstacles a la masoveria urbana

2.8.1. Introducció

En el cas de Mataró, l’estudi de cas se centrarà principalment en el Col·lectiu Dret a Sostre i l’experiència de
masoveria urbana a Mataró. Un comentari previ obligat és que ni el moviment okupa ni els mateixos integrants
del grup Dret a Sostre —l’entitat creada pels promotors de l’experiència— no identifiquen la masoveria
urbana com a moviment okupa. Tanmateix, l’Administració ha desplegat un ampli discurs provant d’integrar
les dues experiències dins el mateix sac.

Encara que el model triat pel col·lectiu Dret a Sostre és diferent del dels okupes, ja que no implica una
confrontació amb el marc legal establert ni un qüestionament directe de la propietat privada ni del sistema,
sí que comparteix uns certs ideals d’autogestió i una concepció de l’habitatge en el seu valor d’ús, més que
no pas com una mercaderia. L’experiència és concebuda com una alternativa més per cercar solucions al
problema de l’habitatge a Mataró, denunciar l’especulació i també com un primer pas per establir altres
models de relació entre les persones.

A. El Cafè del Mar i el naixement del Col·lectiu Dret a Sostre

L’any 1998, un grup de joves okupa el Cafè del Mar de Mataró. És un vell edifici que era propietat de
l’empresa l’Aliança, però que també era reclamat per l’antiga Unió de Cooperativistes, expropiada durant el
franquisme. Al començament, l’experiència té un gran suport de diferents col·lectius de Mataró i del Maresme,
cosa que permet que molta gent que treballa des de posicions més alternatives es conegui. Tot i que en un
primer moment es fan diferents activitats per tirar endavant un centre social okupat, la manca d’experiència
i d’organització fa que el projecte no s’acabi de consolidar. Arran d’aquesta okupació, per divergències
internes i per buscar noves maneres de treballar, un grup de joves es proposa anar més enllà en la recerca
de solucions al problema de l’habitatge. El Cafè del Mar va continuar ocupat només com a habitatge fins al
juny del 2001, quan l’immoble finalment va ser desallotjat; ara el gestiona l’Ajuntament amb la intenció de
fer-hi un centre cultural.

Durant l’okupació es crea el grup informal Col·lectiu Dret a Sostre, un grup de joves que finalment marxen
del Cafè del Mar per «buscar sortides viables a aquests problemes que ens toquen de tan a prop. [...] Volem
posar en marxar diferents projectes de cooperació i autogestió. Actualment estem treballant en el projecte
“masoveria urbana”, que veiem com una sortida viable al problema de l’habitatge» (entrevista a dos membres
del Col·lectiu Dret a Sostre). Així, el primer projecte que engeguen consisteix a voltar per Mataró buscant
edificis deshabitats, parlant amb els veïns i contactant amb els propietaris per establir una relació de confiança
segons la qual el llogater paga el propietari amb millores a la casa. S’articula com una via més per protestar
contra l’especulació i donar ús habitatges abandonats, amb la idea que «tot i que molts habitatges estan en
desús per especular-hi, també n’hi ha molts que ho estan perquè el propietari no té capital per fer-hi obres o
habilitar-lo» (entrevista a dos membres del Col·lectiu Dret a Sostre). La iniciativa, a la llarga, d’una banda
voldria aconseguir que el Col·lectiu posés en contacte propietaris amb persones que necessitessin un
habitatge, i de l’altra, oferir suficients recursos humans i professionals per condicionar-lo. Tot i això, el masover
—membre del Col·lectiu i participant en la rehabilitació d’altres cases— seria el responsable últim d’aconseguir
els objectius legals fixats per a cada any.

Amb el temps, la idea es va acabant d’articular en la forma legal a través de consultes a un advocat, i es va
arribar a concretar un model de contracte de lloguer que es basa en els punts següents:

1. La cessió de l’habitatge no suposa cap cost econòmic al propietari; el masover, membre del Col·lectiu,
es compromet a pagar els impostos, les contribucions, els rebuts...
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2. El masover i el propietari fixen conjuntament uns objectius de condicionament de l’habitatge, a
assolir al llarg dels anys acordats. Aquests objectius acordats es van assolint durant el període establert.
En cas que no s’assoleixin, hi ha la possibilitat de rescindir el contracte.

Implica, també, el respecte a la propietat privada de l’immoble i la no-resistència a l’abandó un cop
finalitzat el contracte si es dóna un altre ús a l’habitatge.

El fet cert és que l’experiència no té gaire èxit, i que tots els propietaris es neguen en rodó a entrar en
negociacions amb aquest grup. No és fins al maig del 2001 que finalment el Col·lectiu aconsegueix el seu
primer contracte de masoveria urbana. Paradoxalment, aquest contracte s’aconsegueix arran de l’okupació
que havien fet alguns membres del Col·lectiu d’un habitatge abandonat a Mataró. A través d’una negociació
amb la propietària, explicant-li el projecte de la masoveria urbana i marxant de l’habitatge okupat, van
aconseguir un contracte de masoveria en un altre local que la propietària també tenia desocupat. En un
principi havia de ser de cinc anys de durada, però finalment s’ha quedat en dos per voluntat de la propietària.
La consecució del contracte també ha implicat la legalització del Col·lectiu com a associació.

Malgrat que l’objectiu inicial era obtenir un habitatge, aquest local els permetrà estabilitzar la seu de
l’associació, a més de ser un espai obert a la ciutat: «El que reivindiquem és que sigui un centre social, un
local on es pugui parlar, fer crítica i que s’hi puguin trobar joves. Tenim molts projectes engegats i la idea és
obrir-nos al màxim, no és que sigui un local nostre» (entrevista a dos membres del Col·lectiu Dret a Sostre).
La intenció és establir-hi una sala de reunions, una biblioteca, un projector de vídeos, ordinadors i una petita
barra de bar un cop s’hagin fet les primeres millores necessàries per garantir-ne l’habitabilitat.

2.8.2. Les polítiques locals de joventut i el Col·lectiu Dret a Sostre de Mataró

A. Les polítiques locals de joventut

A Mataró, la regidoria de joventut no existeix com a tal. Des de l’any 1998 a Mataró hi ha un Pla integral de
joventut que depèn de la regidoria transversal d’Igualtat i Solidaritat. El pas cap a la integralitat de joventut
està sent difícil —en un primer moment va suposar que molts programes de joventut traspassats a altres
regidories es deixessin de fer—, i malgrat que encara no s’ha consolidat, últimament diferents canvis dins
l’Ajuntament en l’àrea de Joventut, Educació i Cultura poden ajudar a aplicar d’una manera real la
transversalitat i la integralitat.

Dins el pla integral de joventut s’inclouen actuacions en formació, treball, habitatge, salut, cultura, lleure,
participació, etcètera, implicant-hi diferents àrees de l’Ajuntament —Serveis socials, Educació, Cultura,
Esports, Urbanisme—. Joventut en destaca especialment les següents línies —majoritàriament afirmatives—:

————— L’existència d’una xarxa de casals de joves distribuïts en diferents barris de la ciutat com a punts de
referència juvenil. Hi ha dos centres que estan gestionats a través de convenis amb l’Ajuntament per
entitats juvenils que ja treballaven en aquests barris. Els altres dos centres juvenils estan gestionats
directament per l’Ajuntament; un d’aquests és el Sidral, on hi ha el Servei d’Informació Juvenil de la
ciutat, que actua com «un punt de referència, d’activitats, d’informació sobre treball, però també
d’altres necessitats que poden tenir els joves per derivar-los cap altres serveis de la ciutat» (entrevista
a un/a regidor/a tècnic/a de joventut de l’Ajuntament de Mataró).

— Una altra línia important en el programa de joventut és la d’accés a l’habitatge, que ha dut a fer
promocions de construcció d’habitatges de lloguer en zona d’equipaments. A finals de l’any 2000 es
va acabar la primera promoció d’habitatge de lloguer, però sense una reserva específica per a gent
jove, sinó per a persones amb dificultats econòmiques, dones amb càrregues familiars, persones
grans... En les següents promocions que s’estan fent —la següent s’adjudicarà l’octubre del 2002—
hi ha un total de 88 habitatges destinats a lloguer per a joves de menys de 30 anys. Són lloguers per
a cinc anys, però les condicions d’accés encara s’han d’acabar de concretar, en principi a través del
consens amb el Consell Local de Joventut. En aquestes promocions també hi hauria la idea d’habilitar
serveis comunitaris i equipaments juvenils a les plantes baixes: «Els baixos dels habitatges són un
equipament juvenil, també, així en tot un edifici hi tens habitatge de lloguer on viuen els joves, però
també tens uns equipaments que són per als joves, no només per als joves que hi ha al pis, sinó per als
joves de la zona també; també hi ha alguns serveis comunitaris, bugaderia, coses que els llogaters
tenen en comú...» (entrevista a un/a regidor/a tècnic/a de joventut de l’Ajuntament de Mataró).
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— El suport a la creació —«sobretot aquesta creació que és més alternativa i que ve de l’àmbit juvenil»—
també ha estat una aposta del Pla de Joventut. Per una banda, l’Ajuntament atorga beques a joves
creadors alhora que subvenciona i dóna suport als col·lectius que es dediquen a aquesta matèria. Per
l’altra, el projecte més ambiciós és la creació d’un equipament específic. Actualment ja s’ha acabat el pla
d’usos per convertir una masia de Mataró en un centre de creació artística multidisciplinari on es potenciï
la formació i es faciliti la creació i difusió artística, a més de ser un centre de relació entre joves creadors.

— Per últim, en l’àmbit de la participació democràtica, a Mataró hi ha un Consell Municipal de Joventut on
participen representants de les joventuts dels partits polítics, les entitats juvenils formalitzades que vulguin
ser-hi i també joves a títol individual. Encara que no té capacitat de decisió, la major part de les polítiques
de joventut de la ciutat passen pel Consell.

La relació del Col·lectiu amb les administracions es tractarà en l’apartat següent, però ara farem una incidència
especial en les relacions operatives que els membres de Dret a Sostre han mantingut amb l’àrea de joventut.
Arran d’un conflicte entre les entitats juvenils que normalment participen en el Consell Local de la Joventut i
els grups alternatius que no hi assisteixen —Ateneu Llibertari, Maulets, Dret a Sostre, Col·lectiu F, No Partit…—
perquè tenien diferents objectius i maneres de treballar en la realització de les Fires Joves dels anys 2000 i
2001, membres del Col·lectiu Dret a Sostre van tornar a manifestar el seu descontentament per la manera
com els havia tractat l’Ajuntament, fet que va propiciar una nova trobada amb l’àrea de joventut. En aquesta
nova reunió sembla que la regidoria ha estat molt més receptiva i que hi ha la intenció d’incidir en altres
regidories de l’Ajuntament per aconseguir que s’atenguin les demandes del Col·lectiu —tenir accés a
romanents d’obres i materials i a la deixalleria, no haver de pagar l’alta de l’aigua del local, l’alta de la
instal·lació…—. El Col·lectiu també ha estat convidat a la reunió del Consell Local de Joventut on es deba-
ten les condicions d’accés als nous habitatges de lloguer per a joves que està construint l’Ajuntament a
partir de l’empresa municipal Pro Habitatge, malgrat que l’enfocament del problema i les possibles vies de
solució plantejades per Dret a Sostre van en una línia molt diferent a la de construir alguns pisos de lloguer
per a joves. En aquesta última reunió el regidor d’Urbanisme i la regidora d’Igualtat i Solidaritat van llançar
la proposta d’establir un conveni amb el Col·lectiu per rehabilitar habitatge social a Mataró.

B. Promeses per a la “bona okupació”

Com hem dit, sembla que hi ha hagut una intenció de la Generalitat d’etiquetar l’experiència com “una altra
forma de bona okupació”. L’explicació més plausible d’aquesta estratègia és la manca d’escletxes que
ofereix el moviment okupa per trobar solucions generals al conflicte creat, i la constatació que Dret a Sostre
dóna a l’Administració una oportunitat de negociar d’una manera més o menys clara, cosa que ajudaria a
donar entendre que hi ha algunes maneres d’abordar el problema.

Els fracassos constants de la negociació de les administracions públiques amb el moviment okupa com-
porta que les institucions centrin la seva atenció en el grup Dret a Sostre, provant de trobar una sortida al
conflicte que crea el problema de la manca d’habitatge per joves. Per dir-ho d’alguna manera, Dret a Sostre
passa a ser la nineta dels ulls de totes aquelles persones de l’Administració pública que havien estat
buscant punts de contacte amb el moviment okupa. Aquesta és una sensació que el mateix grup Dret a
Sostre no ha pogut defugir, amb la por que suposa poder ser manipulat i utilitzat tot i tenir un discurs de
fons crític amb el sistema tal com funciona.

Per part del moviment okupa, aquest discurs serveix per comparar la bondat de les dues estratègies que
denuncien el problema de l’habitatge, de manera que els okupes pròpiament dits perden legitimitat en la
seva manera d’actuar. El problema de l’habitatge no és l’únic problema que denuncien els okupes, per la
qual cosa, si bé la masoveria urbana pot ser una solució a aquest problema, ni de bon tros soluciona la
resta de plantejaments que hi ha sobre la taula.

Després de la primera recerca d’habitatges buits, la gent del Col·lectiu va anar a parlar amb diferents regidories
de l’Ajuntament de Mataró, ja que era propietari de diversos habitatges en desús «Ens vam dirigir a
l’Ajuntament com a multipropietari. A més a més, la nostra actuació tenia una finalitat social que implicava
una certa política, i ens interessava que l’Administració sabés el que fèiem perquè volíem que això fos elevat
a llei» (entrevista a dos membres del Col·lectiu Dret a Sostre). Segons el Col·lectiu, l’Ajuntament en cap
moment no se’ls va prendre d’una manera seriosa, especialment el regidor d’Urbanisme, i no van acabar
d’obtenir cap de les seves reclamacions, com ara obtenir un llistat d’habitatges buits o d’immobles municipals
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abandonats. També es parla amb l’àrea de Joventut per aconseguir un local i ajudes tècniques per dur a
terme el projecte, però el que se’ls va acabar oferint tampoc no s’adequava a les seves necessitats.

Un moment àlgid de les relacions amb l’Administració va ser quan es va crear la Comissió de Seguiment i
Diàleg sobre el Moviment Okupa arran d’una proposta de Fidel Lora al Parlament de Catalunya l’any 1999.
Durant el curt període d’existència de la Comissió, però a causa del seu caràcter innovador, el Col·lectiu Dret
a Sostre arriba a aparèixer en diferents mitjans de comunicació i sobretot se’l coneix àmpliament a través
d’un reportatge de TV3, fet que segurament propicia que la masoveria urbana s’inclogui en un àmbit de
treball de la Comissió —la resta d’àmbits tractaven la despenalització, la política municipal i els ponts de
diàleg amb el moviment okupa.

Així doncs, la Generalitat —que ho deriva principalment a la Secretaria General de Joventut— inicia contactes
amb Dret a Sostre a través de la Comissió per oferir-los una sèrie de facilitats: avals davant els propietaris,
facilitats en la legalització de l’entitat i, sobretot, assessoria jurídica en la redacció de virtuals contractes i la
manera d’encaixar-los en la legislació actual. Aquest procés ha aportat a les administracions públiques una
eina de legitimació del diàleg amb els moviments socials i de la feina que s’havien proposat en la recerca de
solucions al problema de l’habitatge. Tot i això, aquesta intenció es pot posar en entredit veient que actualment
la Comissió està desactivada i que no s’han complert les promeses fetes al Col·lectiu.

D’altra banda, el grup Dret a Sostre s’ha trobat un escenari sorprenent. El suport de l’Administració ha
deixat una mica aclaparades les persones que van iniciar aquesta experiència: mentre que per una banda
han obtingut un model de contracte legitimat i moltes promeses, les relacions amb les administracions no
han suposat el suport real que semblava que es començava a apuntar, com ara la disponibilitat d’habitatges
públics per dur a terme aquest tipus d’experiències.

2.8.3. La presència i el protagonisme del Col·lectiu Dret a Sostre i les polítiques locals de joventut

A. Capital social alternatiu

Mataró, sens dubte, és un cas especial dins aquest estudi, ja que el que analitzem no és l’impacte del
moviment a través de les okupacions en un municipi, sinó més aviat la influència dins el capital social
alternatiu de Mataró d’un nou actor que planteja alternatives al problema de l’habitatge. L’okupació del Cafè
del Mar no és prou significativa en l’organització i intensitat per avaluar la presència del moviment okupa i el
seu possible impacte en les polítiques de joventut.

En el projecte de masoveria urbana del Col·lectiu Dret a Sostre hi col·laboren diferents entitats de dins i fora
de Mataró —Arquitectes sense Fronteres, Col·lectiu Ronda, Federació d’Associacions de Veïns de Mataró,
Associació de Veïns de Cirera, L’Altre Art, Assemblea d’Insubmisos, Esplai Tu-Tué, Agrupació
Cientificoexcursionista Web, Arcadia SCCL, Coordinadora de Defensa de la Serra de Marina (CODESEMA),
Maulets, Centre Parroquial d’Argentona, USOC, INNOVA, Joves amb Iniciativa de Mataró, IC d’Argentona i
Mataró—, encara que moltes hi donen un suport sobretot formal. Sí que hi ha una interrelació més fluida
amb les entitats i grups que conformen la Xarxa Alternativa del Maresme, que fins ara es limita a l’intercanvi
d’experiències i d’informació. Darrerament també hi ha hagut una col·laboració més estreta amb Maulets,
amb qui han organitzat conjuntament el mercat d’intercanvi de béns i serveis a Mataró —batejat amb el nom
de Xarxa d’Intercanvi Autogestionada, XINA—, que Dret a Sostre ja portava a terme des mitjans del 2001.

És possible que més endavant puguem parlar d’una xarxa de masoveria urbana, ja que hi ha grups
interessats a dur a terme aquesta mateixa iniciativa en altres municipis de Catalunya —Argentona, Sant
Feliu de Guíxols, Tàrrega, Granollers...—, però ara per ara continua sent una experiència molt localitzada a
Mataró. El fet que el Col·lectiu disposi recentment de centre social, amb la idea que sigui un local obert a
altres grups i entitats, pot permetre que la seva xarxa de relacions es consolidi i augmenti el protagonisme
dins la xarxa. La realització d’altres activitats a més del projecte de masoveria urbana, com la Xarxa
d’Intercanvi, la distribuïdora de llibres o la realització d’altres activitats al local també pot fomentar la interrelació.

B. La xarxa de governança. Les administracions públiques
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El Col·lectiu planteja una actitud també crítica amb el sistema, però amb un grau molt menys elevat de
confrontació i més voluntat d’incidir-hi, motiu pel qual ens movem en un context diferent al de l’okupació.

Malgrat aquesta primera predisposició de contactar amb les administracions, el Col·lectiu s’ha trobat amb
el mateix problema que els okupes, una xarxa de polítiques d’habitatge extremadament tancada i compacta
—policy community—. Els contactes amb Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró sempre han estat
decebedors per al Col·lectiu; hi hagut opacitat en la informació de l’Ajuntament sobre el nombre d’habitatges
abandonats i en cap moment s’ha considerat realment la masoveria urbana una opció viable ni s’han
donat facilitats perquè es posi en pràctica. Pel que fa a la Generalitat, si bé es va obrir una escletxa amb la
formació de la Comissió de Seguiment i Diàleg sobre el Moviment Okupa i l’impuls de la Secretaria General
de Joventut, on hi havia una bona predisposició a donar facilitats al Col·lectiu per revisar el contracte, donar
avals i fins i tot facilitar un habitatge públic, finalment s’han quedat en promeses incomplertes i la Comissió
ha passat a ser totalment inactiva.

Mentre que el primer contacte amb l’àrea de joventut de l’Ajuntament tampoc va ser gaire profitós per al
Col·lectiu, tot i que es van mantenir posicions més obertes oferint el casal de joves com a seu de l’entitat i
algun tipus de subvenció que Dret a Sostre no va voler acceptar —aposten per l’autofinançament—, en els
últims contactes amb Joventut sembla que hi ha una millor predisposició a ajudar-los en les seves deman-
des, encara que s’haurà de veure la resposta real, perquè ja hi ha una certa desconfiança. «El diàleg sempre
ha de ser que hi hem d’anar nosaltres i ells ens reben amb molt bona cara en un moment donat, però
després costa molt tenir una relació que diguis que val la pena o que vegis que mostren un interès. Per part
nostra hi ha una mica de desconfiança, i ens han cremat les ganes de treballar amb ells» (entrevista a dos
membres del Col·lectiu Dret a Sostre).

Tanmateix, si la configuració del Programa de Joventut és realment transversal i exerceix la seva influència
com a tal, el fet que aquesta regidoria sigui una de les més permeables o “sensibles” a les reivindicacions
del Col·lectiu fa que les seves demandes puguin incidir a través de Joventut en altres regidories. El fet que
Dret a Sostre fos present al Consell Local de la Joventut durant la decisió dels criteris d’accés als nous
habitatges públics de lloguer fa augmentar la seva capacitat d’incidència en les polítiques d’habitatge
—encara que no siguin les polítiques que duria a terme el Col·lectiu—. La proposta d’un conveni marc amb
el Col·lectiu per a la rehabilitació d’habitatge social obre la porta a un impacte operatiu. S’ha de veure si les
decisions que es prenguin en el Consell Local de Joventut es porten realment a terme, si hi ha una bona
predisposició per part dels membres del Col·lectiu i si la proposta del conveni es manté ferma.

A part de les polítiques d’habitatge, el Col·lectiu també ha tingut un paper important en el replantejament de
la legitimitat i la representació del Consell Local de Joventut, que podria incidir en l’aprofundiment de la
participació del teixit associatiu juvenil. D’altra banda, el fet que l’entitat disposi d’un local que s’utilitzi com a
centre social on es fan activitats per a joves pot fer augmentar els possibles punts de relació amb l’àrea de
Joventut.

C. Marcs cognitius i opinió pública

El fet que la proposta de la masoveria urbana no qüestioni directament la propietat privada i es mantingui
dins la legalitat fa més fàcil acceptar-la dins els marcs culturals establerts.

El Col·lectiu ha fet diferents xerrades explicant la seva experiència, però és la seva irrupció en els mitjans de
comunicació el que els permet començar a establir un marc cognitiu favorable. El grup Dret a Sostre podem
dir que ha tingut un fort impacte mediàtic, no gaire habitual per ser “només” una associació amb un projecte
entre mans. Els mitjans informatius locals i nacionals se’n van fer ressò i fins i tot TV3 hi va dedicar un ampli
reportatge en hores de màxima audiència. Sigui pel seu caràcter innovador, pel greu problema de l’habitatge
o per una voluntat dels mitjans i/o de les institucions de diferenciar entre “okupes bons” i “okupes dolents”,
podem dir que els mitjans de comunicació han difós la iniciativa d’una manera molt favorable. Aquesta
variable es presenta doncs d’una manera molt positiva, si bé és cert que és difícil que aquesta intensitat
informativa es mantingui en el temps.

2.8.4. Síntesi dels elements interpretatius
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Encara que en aquest estudi de cas ens hem centrat en la presència i protagonisme del Col·lectiu Dret
a Sostre, fem aquí un últim apunt sobre la casa okupada del Cafè del Mar. Actualment, després de ser
desallotjada a mitjans de l’any passat, continua tapiada i buida, però sembla que l’Ajuntament té la intenció
de donar-li un ús com a centre cultural. Aquest fet també planteja un impacte conceptual, que més endavantPresència i protagonisme del moviment per
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1 «El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles —estructuras estructuradas predispues-
tas a funcionar como estructuras estructurantes— que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada
momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una
coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir.» (P. Bourdieu, 1972, p.17).

2 Cal aclarir que no ens referim a allò que els periodistes poden preferir personalment, sinó a allò que prefereixen —triant i
seleccionant— quan estan fent la seva professió, dins d’un mitjà concret i en un camp determinat que pauta l’acció, en un
mitjà a l’interior del qual també hi ha jerarquies, relacions de poder i autocensures: el periodista acostuma a saber què és el
que pot i el que no pot dir, i fins a quins límits pot arribar.

es pot convertir en operatiu i substantiu, del feble moviment per l’okupació a Mataró, ja que ha posat
sobre la taula de l’Administració local el problema de quina utilitat es donava a aquest immoble que feia
anys que estava deshabitat, malgrat que el moviment no tindrà cap influència en la gestió ni en la
programació.

Si ens centrem en Dret a Sostre, el col·lectiu compta amb una base estable i més o menys cohesionada
—al voltant de 15 persones— que s’ha diversificat amb altra gent de la comarca. A més, el nombre de
participants podria augmentar, ja que de moment el projecte es consolida amb la consecució del primer
contracte de masoveria, els problemes d’habitatges de la gent jove preexisteixen i Dret a Sostre s’obre a
altres projectes com la XINA o la distribuïdora de llibres. Pel que fa la relació amb la resta de col·lectius,
també es presenta un escenari favorable a causa de la reactivació de la xarxa alternativa del Maresme i el
treball conjunt amb altres entitats de Mataró. La posada en pràctica de la masoveria en altres indrets pot
augmentar la xarxa crítica temàtica. El manteniment d’un discurs alternatiu i la recerca d’estratègies d’acció
no convencionals, factors que fins ara han estat innovadors, també seran importants per mantenir la tensió
i el protagonisme dins la xarxa de polítiques públiques.

El cas de Mataró reflecteix la rigidesa i el tancament de les polítiques d’habitatge en general i també de les
polítiques d’habitatge jove, ja que tot i haver-hi un capital social alternatiu important a escala local, voluntat
explicita d’incidir en la xarxa i un marc simbòlic favorable que fins i tot ha donat lloc a certs moments de
protagonisme del Col·lectiu, no hi ha uns mínims canvis operatius i substancials més enllà de la construcció
d’habitatges de lloguer per a joves. També s’ha d’assenyalar que, si bé no es pot dir que hi hagi una relació
directa entre l’okupació del Cafè del Mar i l’aparició de Dret a Sostre amb l’inici de la construcció d’habitatge
de lloguer per a joves per part de l’Ajuntament, les dues actuacions coincideixen en el temps.

Tanmateix, el joc de l’Administració obrint vies de diàleg i fent promeses ha mantingut el grup a l’expectativa,
motiu pel qual per ara no s’ha produït gaire tensió malgrat haver crescut la desconfiança. Joventut sembla
que s’ha mostrat una mica més sensible a les reclamacions del Col·lectiu i podria ser a través de la seva
transversalitat que el grup tingui alguna incidència més directa en altres polítiques com les d’habitatge, per
exemple amb l’establiment del conveni per a la rehabilitació d’habitatge social.

A banda de les polítiques d’habitatge, finalment hem de destacar el protagonisme de Dret a Sostre —i
també d’altres col·lectius alternatius— en el replantejament del Consell Local de Joves, ja que n’han debatut
la legitimitat i han aprofundit en la participació política. En aquest cas, l’existència prèvia d’un consell ha
estat un element important per generar contactes, conflictes i debat entre el teixit associatiu juvenil i l’Ajuntament,
cosa que d’altra manera difícilment s’hauria donat.

Quadre 2.1. Quadre resum dels casos analitzats

3. El tractament mediàtic
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3.1. Apunts teòrics

A l’hora d’enfrontar-nos a qualsevol matèria política contemporània, sembla imprescindible tenir present
el paper de mitjancers que fan els mitjans de comunicació. Són ells els que canalitzen les informacions
a les quals tindrà accés la població —informacions a les quals, exceptuant la minoria que participa
directament en els fets o els que tenen contacte amb aquesta minoria, d’altra manera no tindrien accés—
. És aquesta posició social privilegiada de mediadors la que atorga als mitjans de comunicació una
importància política cabdal, de manera que molta de la política actual es fa en el seus continguts. Moltes
de les accions polítiques estan directament pensades per als mitjans de comunicació, i molta de l’acció
política es fa directament en aquests mitjans. Abans, però, de veure la relació que s’estableix entre els
“fets polítics” i els mitjans de comunicació, es fa necessari comentar algunes idees sobre el funcionament
d’aquests últims.

3.1.1. La visió mediàtica

En endinsar-nos, doncs, en el món dels mitjans de comunicació, el primer a destacar és que la caracte-
rística principal d’aquest camp és que els mitjans de comunicació estan monopolitzats pels periodistes,
que com a conseqüència imposen —sense que necessàriament en siguin conscients— la seva visió del
món, per una banda, del que en termes de Pierre Bourdieu s’anomena el seu habitus1  característic i, per
l’altra, de la lògica de funcionament del camp.

En primer lloc, doncs, tenim uns mitjans de comunicació que, malgrat que a vegades poden semblar
descontrolats, estan controlats pels periodistes com a conseqüència dels seus habitus, és a dir, com a
conseqüència dels interessos comuns vinculats a la posició ocupada en el camp de la producció simbòlica
i al fet que els periodistes comparteixen estructures cognitives, categories de percepció i d’apreciació
vinculades a l’origen social, a la formació —o a la no-formació— (Bourdieu, 1997: 40). Són precisament
aquests interessos, inserits dins del funcionament d’un camp de competència jerarquitzat, els que fan que
alguns esdeveniments siguin “mediàtics” i d’altres no. Una vegada un esdeveniment és considerat mediàtic,
passarà inevitablement per un seguit de deformacions des del moment en què els mitjans de comunicació
l’aborden, ja que, lluny de simplement registrar-lo, el camp periodístic el sotmet a un veritable treball de
construcció que depèn en gran mesura dels interessos propis del sector d’activitat.

Gairebé es podria dir que si enumeréssim els “esdeveniments” que apareixen a la premsa al llarg d’una
setmana, hi són sobretot els que podrien ser anomenats “esdeveniments per als periodistes”, és a dir,
aquells fets que s’han representat perquè siguin interessants per als periodistes, o els que per ells mateixos
tenen la capacitat d’atraure l’atenció perquè són “extraordinaris”, dramàtics o commovedors, i per aquesta
raó comercialment rendibles —per tant, conformes a la definició social de l’esdeveniment digne d’aparèixer
en primera plana2  (Champagne, 1999: 59)—. En el nostre cas del moviment per l’okupació, això queda
reflectit en l’àmplia cobertura mediàtica que han rebut les seves activitats extraordinàries —com els
desallotjaments, les manifestacions, les accions directes, etcètera—, mentre que ha estat mínima la que
han rebut les seves activitats ordinàries: xerrades, debats, tallers, cicles de cinema, etcètera.

En segon lloc, tenim un camp periodístic en el qual competeixen diferents mitjans en posicions
jerarquitzades. Per fer-ho ras i curt, podríem dir que hi ha mitjans que per la seva posició de poder —més
prestigi, més espectador o lectors, etcètera— són capaços de marcar l’agenda dels altres mitjans,
encara que després cadascun miri de definir i de situar-se en els seus marcs originals per distingir-se dels
seus competidors. Així, ens trobem amb el fet paradoxal que la competència acaba provocant una
homogeneïtzació de continguts, ja que s’acostuma a produir una circulació circular de la informació
(Bourdieu, 1997).....

En el marc d’aquesta competència jerarquitzada entre mitjans, cal destacar el fort efecte de dominació
que exerceix la televisió dins del camp. Aquest efecte es produeix, per una banda, com una conseqüència

3 En paraules del mateix Bourdieu: «La violència simbòlica és, per dir-ho del mode més simple possible, aquella forma de
violència que s’exerceix sobre un agent social amb la seva complicitat. [...] Per dir-ho amb més rigor, els agents socials són
agents coneixedors que, fins i tot quan estan sotmesos a determinismes, contribueixen a produir l’eficàcia d’allò que els
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de la seva amplíssima difusió —sobretot pel que fa als noticiaris—, que li dóna un pes particularment
gran a l’hora de constituir la representació dominant dels esdeveniments. Per una altra banda, la informació
“posada en imatges” produeix un efecte de dramatització idoni per suscitar les emocions col·lectives.
Finalment, les imatges produeixen un efecte d’evidència especialment poderós. Sembla que designin,
molt més que no pas un discurs, una realitat indiscutible tot i ser producte igualment d’un treball més o
menys explícit de selecció i construcció. L’efecte de la televisió es produeix actuant sobre els espectadors,
però també sobre els periodistes de la premsa escrita, que ja no poden ignorar per a la seva edició el que
el dia anterior va constituir notícia en els noticiaris televisius.

La lògica de la competència, a més, empeny els periodistes a haver de treballar “en calent” i a aproximar-
se als llocs on “passa alguna cosa”. Així, malgrat que l’observació atenta de la vida quotidiana en el seu
funcionament rutinari sigui més il·lustratiu, la majoria dels periodistes tendiran a concentrar-se en allò més
espectacular i, per això, més excepcional. Els mitjans fabriquen així per al gran públic que no està directament
compromès en els esdeveniments una presentació i representació dels “problemes” que posa l’accent en
l’extraordinarietat. Així, per exemple, fent referència al moviment per l’okupació —com mostrarem tot seguit—,
els mitjans tendeixen a mostrar les accions violentes, els enfrontaments amb la policia i els actes de destrosses,
deixant de banda les activitats quotidianes del moviment als centres socials okupats.

En definitiva, allò que s’anomena esdeveniment és el resultat de la mobilització —que pot ser provocada o
espontània— dels mitjans al voltant d’alguna cosa que, durant un cert temps, aquests convenen a conside-
rar com a tal. Els mitjans, inserits en aquest camp de competència, fabriquen col·lectivament una
representació de la realitat que, fins i tot quan està molt allunyada de la realitat, perdura malgrat els
desmentiments o les rectificacions posteriors, perquè amb molta freqüència el que fan és enfortir les
representacions espontànies, mobilitzant per tant els prejudicis i tendint, aleshores, a redoblar-los.

3.1.2. Premsa, política i moviment per l’okupació

És possible que en períodes passats la realitat política pogués existir únicament oferint als mitjans del moment
la crònica final dels esdeveniments, però actualment sembla clar que no és així. Al contrari: en el període
actual, la realitat política necessita uns escenaris permanents per ser representada. Així, s’esdevé que «les
batalles de l’acció política consisteixen en un afany per anar escrivint i reescrivint l’acció política quotidiana
en els mitjans de comunicació» (Cardús, 1995: 14). Les qüestions centrals es converteixen aleshores en el
fet de sortir al telenotícies, ser convidat a un debat o aconseguir l’atenció i l’aprovació del columnista, evitant
la seva desaprovació, però per damunt de tot evitant el fet dramàtic de passar inadvertit. Aquestes són les
preocupacions bàsiques de la política massmediàtica, en la qual no aparèixer als mitjans és gairebé com no
existir. Com afirma Salvador Cardús: «Editorials de diari, cròniques, comentaris, cartes als lectors, i sobretot
les columnes d’opinió posen al descobert una història política més carregada de tàctiques i estratègies que
cap de les grans batalles clàssiques. Sembla que som davant una incessant guerra de guerrilles [...]».

Ens enfrontem així a una batalla simbòlica, una lluita per la imposició de marcs cognitius. I és que el combat
polític no es limita a l’exercici de la violència directa sobre les coses i les persones, sinó que es tracta també
d’una qüestió de violència simbòlica3 , mitjançant sobretot la imposició d’un llenguatge que, alhora que
designa la realitat, la modela i, a més, la naturalitza. Per això, els diversos actors polítics mobilitzen els
desiguals recursos de què disposen per intentar, mitjançant tàctiques i estratègies, que els mitjans de
comunicació en general i la premsa en particular ofereixin una interpretació de la matèria en qüestió i de
la seva posició el més favorable possible als propis interessos. Es tracta d’una batalla política de primera
línia, ja que, segons el marc amb què s’analitzi un afer o esdeveniment, es definirà en un sentit o en un

determina, en la mesura que estructuren allò que els determina. [...] És el fet d’acceptar aquest conjunt de pressupòsits
fonamentals, prereflexius, que els agents socials posen en marxa pel simple fet de prendre’s el món com a donat per descomptat,
és a dir, tal com és, i de trobar-lo natural perquè li apliquen les estructures cognitives que surten de les estructures mateixes
d’aquest món. Pel fet que naixem en un món social, acceptem un cert nombre de postulats, d’axiomes, que funcionen sense
dir-ho i que no necessiten ser inculcats. Vet aquí perquè l’anàlisi de l’acceptació dòxica del món, per raó de l’acord immediat
de les estructures objectives i les estructures cognitives, és el veritable fonament d’una teoria realista de la dominació i de la
política. De totes les formes de “persuasió clandestina”, la més implacable és la que s’exerceix, simplement, per l’ordre de les
coses, perquè “les coses són així”» (Bourdieu, 1994: 145-146).
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altre, definició que tindrà l’efecte de col·locar uns actors en posició avantatjada i els altres en
desavantatge. Per exemple, el fet que l’okupació sigui definida bàsicament com un problema d’ordre
públic vol dir que el problema són les persones del moviment i que el sistema l’ha de resoldre sobretot
mitjançant els jutjats, les forces de seguretat i dels departaments d’interior o governació; per contra, per
exemple, si es definís com un conflicte “polític”, perquè l’okupació respon a l’actuació d’un moviment
social que reflecteix mancances del sistema social en què vivim, aleshores el problema ja no és el
moviment, sinó les estructures i institucions actuals. O pel que fa a l’acció d’okupar, no és el mateix que
sigui definida com a problema l’“okupació” d’immobles deshabitats, que ho sigui l’especulació amb els
edificis, o que ho sigui l’existència de la propietat privada, per anar a l’extrem.

Erwing Goffman en les seves obres ens mostra que el poder s’expressa etiquetant els fets segons el tipus
d’ordre que pretenia imposar. I Pierre Bourdieu, en la mateixa direcció, afirma que les classificacions pràctiques
estan orientades a produir efectes, i que poden contribuir a produir allò que aparentment descriuen. És per
això que defensa la necessitat de superar l’oposició entre la representació de la realitat i la realitat, i incloure
en l’anàlisi de la realitat la representació d’aquesta, i més en concret, incloure la lluita de representacions,
les quals sempre es produeixen en un marc de relació de forces concret (Bourdieu, 1985).

Ara bé, com és lògic, la definició que s’acaba produint d’un esdeveniment depèn de la relació de forces
entre els actors existent dins el camp on es batalla, i la relació de forces que hi havia hagut amb anterioritat
i que havia comportat la definició que s’hereta i amb la qual es comença a batallar. Així, les lluites simbòliques
actuals, i les no simbòliques, al voltant de l’“okupació” també estan condicionades pel marc simbòlic del
qual es parteix, que és conseqüència de les lluites anteriors, alhora conseqüència d’un estat de forces
anterior.

En el present estudi ens referirem únicament a la premsa. Respecte a aquest mitjà, cal tenir en compte, tal
com afirma Salvador Cardús, que possiblement és el mitjà de comunicació que millor produeix realitat polí-
tica, ja que és el millor productor de discurs eficaç i eficient. Com hem dit una mica més amunt, la televisió
té la força de representació, de la presència, però en canvi no té la capacitat de crear un discurs permanent.
A la televisió, la brevetat del tempo informatiu no permet que qualli un discurs clar i concís, de manera que la
realitat política es construeix més que en el discurs per la presència o per l’absència continuades. Per això,
la televisió no pot substituir la premsa a l’hora de crear un discurs polític permanent (Cardús, 1995: 18).

Com ja hem dit anteriorment, la premsa es veu influïda directament en el camp periodístic per la televisió.
Així, per exemple, pel que fa a la influència que pot tenir prestar atenció política a un cert esdeveniment o
col·lectiu, formar part de la portada televisiva és més important que estar en portada a la premsa. Ara bé,
serà a la premsa on es mantindrà el debat dialèctic més rellevant i on la informació política esdevé acció
política en si mateixa. És per això que les informacions sobre un esdeveniment polític en concret seran molt
seguides pels actors en lluita. Així, per exemple, en el nostre cas tant els membres més actius del moviment
per l’okupació com els càrrecs institucionals implicats —alcaldes, regidors, jutges, delegats i delegades del
govern, les diverses policies, etcètera— estaran pendents del que es diu sobre ells i el conflicte, i intentaran
mitjançant els recursos de què disposin que aparegui reflectida la visió més favorable per a ells i els seus

4 Totes les dades que es poden llegir a continuació corresponen a l’anàlisi de premsa que hem fet per a aquest estudi.
S’han analitzat 577 peces periodístiques —————o impactes————— referents al moviment per l’okupació de sis diaris de difussió
nacional o estatal en diverses etapes dels darrers cins anys. Per tal de comprovar els detalls metodològics d’aquest
estudi, podeu veure la “Guia per a l’anàlisi de premsa”, a l’annex metodològic 2.
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interessos. I és que, com defensa Cardús: «La política no és només explicada a través de la informació
periodística, sinó que la política es fa en una proporció altíssima des de les pàgines dels diaris».

Abans d’entrar en l’anàlisi, es fa necessari dir alguna cosa sobre les característiques de la batalla simbòlica
en el nostre cas. En primer lloc, destaca la asimetria de poder, de recursos de tot tipus —econòmics, socials
i simbòlics— que tenen d’una banda el moviment per l’okupació i de l’altra les administracions i les institucions
judicials i policials. Ens trobem lluny, per tant, d’una situació de lluita mediàtica entre, per exemple, dos
partits polítics —CiU versus PSC— o dues institucions —Generalitat versus Diputació—, els quals —tot i
que també hi haurà asimetria de poder— disposen de força recursos per mobilitzar. Aquesta desigualtat de
poder i de recursos queda reflectida en la capacitat de fer aparèixer el propi discurs d’uns i d’altres. Com
veurem tot seguit, mentre que el discurs del moviment per l’okupació apareix en comptadíssimes ocasions,
la presència directa dels discursos policial i institucional és força més elevada. I és que els mitjans imposen
una lògica de joc en la relació amb ells difícil d’assumir pel moviment per l’okupació, i molt més assumible
per la seva contrapart.

Mentre que les institucions, els partits polítics, etcètera, es poden dotar de gabinets de premsa pensats i
estructurats per a la lògica dels mitjans, i als quals aquests es podran dirigir ràpidament i podran rebre una
resposta en els termes esperats, lògicament la realitat del moviment per l’okupació és molt diferent. Ni disposa
dels recursos, ni està estructurat pensant en els mitjans de comunicació. És cert que l’Assemblea d’Okupes
de Barcelona a vegades s’ha dotat de portaveus, però malgrat això no és gens comparable a allò que els
mitjans esperen. Posem un exemple per acabar: un periodista sap quan i on trobar el gabinet de premsa de
la Generalitat o de la policia, amb la qual cosa és una “font” fiable, mentre que trobar un interlocutor vàlid del
moviment és més complicat. Els mitjans esperen que el moviment s’adapti als seus requeriments, i ells no
pensen adaptar-se a la lògica del moviment —tot i que amb això poguessin cobrir millor les informacions—; i
és que estar en situació de poder vol dir això, poder marcar les regles del joc.

3.2. Fabricació de l'esdeveniment4

L’anàlisi sistemàtica de la cobertura que fa la premsa diària de tot allò referent al moviment per l’okupació
mostra com se centra majoritàriament, d’una banda, en les activitats del moviment que es poden considerar
extraordinàries —————desallotjaments, manifestacions, accions directes, etcètera—, i de l’altra, en tota l’amalgama
d’afers legals i judicials de què s’han vist envoltats els membres del moviment —judicis per les okupacions,
per les accions reivindicatives, etcètera— o bé en el debat i la discussió política i judicial sobre quin era el
tractament polític i jurídic que havia de rebre l’okupació d’immobles deshabitats.

Així, la nostra anàlisi mostra com en el 60% de peces es parla de les activitats extraordinàries com a matèries
principals; els desallotjaments per si sols són el tema principal en un 15% dels casos, i arriben a un 26% de
presència si tenim en compte indistintament que apareguin com a tema principal o secundari. Pel que fa als
aspectes legals i judicials, el 50% dels impactes estan relacionats amb afers judicials.

Taula 3.1. Tema principal i secundari de l’impacte

Temes Percentatge tema principal Percentatge tema secundari

No classificats 0,5 41,6

Acció directa 9,2 1,7

Acte de suport 2,1 1,2

Altres moviments 0,9 0,3

Context sociopolític 2,9 2,1

Desallotjament 15,4 10,9

Habitatge 1,0 3,6



84
Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya

Joventut 1,4 3,6

Manifestació 5,0 6,8

Moviment 12,1 4,3

Okupació d’una casa 1,6 0,3

Policial, legal, judicial 28,1 14,2

Roda de premsa 1,4 1,4

Terrorisme 1,4 1,0

Violència 17,0 6,8

Total 100 100

Font: Elaboració pròpia

Per contra, les activitats ordinàries del moviment, és a dir, tot allò referent a la gestió quotidiana i a les
activitats que s’han fet i es van fent als centres socials okupats —xerrades, debats, concerts, tallers, etcètera—,
només es consideren dignes de cobertura excepcionalment. A més, quan es cobreixen, molt sovint és com
a conseqüència del fet que les activitats extraordinàries han format part de l’agenda de premsa d’una ma-
nera continuada —ens referim a la lògica d’oferir, després que hagi estat actualitat, explicacions o reportatges
de l’estil: qui hi ha darrere les notícies sobre okupes?, quin perfil tenen?, què i com ho fan?, etcètera—, la
qual cosa era d’esperar tenint en compte el que s’acostuma a considerar un esdeveniment digne de cobrir
mediàticament. El que la premsa ha cobert són els fets més i excepcionals i menys quotidians, allò que
trenca la monotonia i que té algun grau d’espectacularitat.

3.2.1. La imatge

Si ens fixem en la imatge que s’ofereix del moviment, són pocs els casos —al voltant d’un de cada quatre—
que donen una imatge que haguem pogut considerar positiva, i són més les ocasions en què es pot consi-
derar negativa (35%). Continuant amb aquests paràmetres, les imatges que es poden considerar neutres
representen al voltant del 40% dels impactes; així ens ho mostra la taula següent:

Taula 3.2. Percepció de l’impacte

Percepció de l’impacte Percentatge

Negativa 35,0

Neutra 41,6

Positiva 23,4

Total 100

Font: Elaboració pròpia.

En aquesta direcció d’anàlisi, és interessant destacar que, després del discurs periodístic, el més difós
pels mitjans és el discurs de la policia, un discurs que no és sinó una reproducció del policial —17% dels
casos—; el segueix l’institucional —en un 14% de les ocasions—, considerant les diferents administracions
i les institucions. Per contra, el discurs del moviment per l’okupació només és present en un 5,5% dels
impactes.

Si mirem de discernir quina és la imatge que cada actor ofereix del moviment, veiem com el discurs
negatiu parteix bàsicament dels periodistes, de les institucions públiques i de les policies. Destaca el
cas del discurs policial, en el qual gairebé un 85% dels casos ofereix una imatge negativa dels okupes —
en l’institucional la xifra és d’un 40%, mentre que en el periodístic és d’un 25%—. Del discurs institucional
i periodístic en destaca, també, que només al voltant del 15% d’impactes són discursos positius respec-
te del moviment. Aquells que majoritàriament sí que n’ofereixen una imatge positiva són els discursos del
mateix moviment per l’okupació —en un 72% dels casos— i el de moviments socials en general —
gairebé un 80%—; el problema, com acabem de veure, és la poca presència comparativa que tenen —
vegeu la taula 3.3.
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Taula 3.3. Discurs predominant i percepció de l’impacte

Discurs predominant

Institucional Moviment Moviments Periodístic Personal Policial Total
okupa socials

Percepció Negativa 39,2 5,9 0,0 25,0 22,8 83,8 35,0

de Neutre 45,6 20,6 21,4 59,2 22,8 15,2 41,6

l'Impacte Positiu 15,2 73,5 78,6 15,8 54,4 1,0 23,4

Total 100 100 100 100 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.

La representació majoritària que ofereixen els diaris és que es tracta d’una qüestió d’ordre públic. Les ocasions
en les quals s’aborda com un aspecte de joventut o d’habitatge són veritablement mínimes, mentre que els
casos de tractament com a matèria política són inexistents. Així, la imatge del moviment oferta per la cober-
tura dels diaris està associada amb la violència, i com un assumpte que concerneix el món judicial i la
policia. La nostra anàlisi mostra que en un 28% dels impactes l’assumpte principal està relacionat amb
aspectes legals, judicials o policials, valor que arriba al 42% si tenim en compte també els assumptes
secundaris. Com acabem de veure, a més, la meitat de les vegades en què apareix el moviment als diaris
queda relacionat amb matèries judicials, i la policia apareix en un 62% dels impactes referents a l’okupació
—vegeu la taula 6—. A aquesta circumstància s’hi afegeix que gairebé en la meitat d’impactes —44%— el
moviment apareix d’una manera o altra connectat amb violència, sigui en la notícia, en la fotografia o en
alguna notícia secundària afegida —vegeu la taula 3.3—, i en un 17% de les vegades la violència pot ser
considerada l’assumpte principal, quan no és gairebé la notícia en si mateixa —vegeu la taula 3.1.

Taula 3.4. Percentatge de peces relacionades amb la violència, la policia o l’àmbit judicial

Violència Policia Àmbit judicial

No classificada 0,5 0,2 0,2

No 55,5 37,8 50,3

Sí 43,8 62,0 49,6

Total 100 100 100

Font: Elaboració pròpia.

És freqüent que sovint, a notícies que podríem considerar que donen una imatge neutra del moviment, s’hi
afegeixin informacions —molt sovint descontextualitzades en l’espai i/o el temps— que el relacionen amb
actes violents: disturbis, enfrontaments amb la policia, etcètera. També és una pràctica habitual que,
quan la notícia s’aproxima a algun esdeveniment d’una manera més a menys neutra, en canvi el titular
destaqui per damunt de tot algun incident que pugui ser considerat violent. Els exemples següents
mostren el que dèiem dels afegits descontextualitzats:

El Periódico, 8 de febrer de 1998: «La càrrega policial contra els okupes sacseja Barcelona; la FAVB, el
Col·legi d’Advocats i un regidor del PI denuncien l’actuació».

«La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), l’Ajuntament i la comissió del Col·legi
d’Advocats van criticar ahir amb duresa la càrrega policial de divendres passat contra els okupes que es
van concentrar davant dels jutjats de Barcelona.»

I a l’últim paràgraf:



86
Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya

«D’altra banda, els cinc okupes detinguts divendres a la nit després d’una manifestació davant de
l’Ajuntament de Cornellà van passar ahir disposició judicial. Els joves van ser acusats per la policia de
llançar còctels molotov contra la façana del consistori. A l’Hospitalet, un centenar d’okupes encara
estan acampats davant la seu de l’Ajuntament en protesta pel desallotjament de la Vakeria.»

El País, 7 de juny de 1998: «El juez rectifica y anula la prisión para nueve okupas».

«El titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona, José Alfonso Tello Abadía, rectificó ayer
una decisión suya de hace unos días y revocó la orden de busca y captura e ingreso en prisión de
nueve de los 40 okupas del cine Princesa que fueron desalojados en octubre de 1996.»

Últim paràgraf:

«En Terrassa se produjeron unos incidentes el jueves por la noche durante una manifestación de pro-
testa por el desalojo de una vivienda de la calle de Sant Jaume. Fuentes municipales aseguraron ayer
que los destrozos en bienes públicos superan las 400.000 pesetas, al margen de los daños a comer-
cios y viviendas privadas.»

Una pràctica habitual, a més, quan es produeix la connexió del moviment amb la violència, és l’exageració
i la dramatització. La tendència dels mitjans a buscar l’espectacularitat i l’extraordinarietat fa que es dramatitzin
alguns incidents de tal manera que fins i tot s’acaba adoptant vocabulari bèl·lic de l’estil batalla campal,
ràtzia okupa, guerrilla urbana, etcètera. Ho podem constatar en els següents titulars i subratllats de diferents
diaris del 29 d’octubre de 1996, l’endemà del desallotjament del cinema Princesa:

————— El Periódico: «Desokupats. La policia assalta el cinema Princesa en una acció que se salda amb 48
detinguts»; «Batalla al carrer pel desallotjament dels okupes», o «Atac a la Prefectura Superior de Policia».

————— El País: «Batalla en Via Laietana»; «Contraataque nocturno de los okupas para pedir la libertad de los
detenidos».

————— La Vanguardia: «Batalla campal tras el desalojo del Princesa»; «La violenta manifestación de la noche
supera la batalla campal de la mañana»; «Asalto a la fortaleza okupa».

————— Avui: «El desallotjament dels okupes acaba en una batalla campal».

En contraposició, el moviment només queda associat al problema de l’habitatge o és tractat com una qüestió
de joventut en un 5% dels impactes en cada cas, sigui com a matèria principal o secundària, i és un
percentatge irrisori —menys de l’1%— els casos en els quals són el tema principal —vegeu la taula 3.1—.
Per contra, les vegades en què apareixen com a variables explicatives representen un 12,5% de casos en el
cas de l’habitatge, i un 14% en el de joventut —vegeu les taules Variables I, II, III de l’annex metodològic 3.

3.2.2. Implícits i pressupòsits

Més enllà de si la imatge atorgada al moviment és positiva, negativa o neutra, és molt important intentar
fer emergir els pressupòsits, els implícits, els esquemes cognitius impensats que organitzen i estructuren
el tractament de la premsa. Parlem de fer emergir allò que Berger i Luckmann anomenen món donat per
descomptat1 , o el que P. Bourdieu en diu doxa dominant —que, com ens diu el sociòleg francès, es difon
mitjançant un procés de violència simbòlica.

El primer que acostumen a acceptar la pràctica totalitat dels impactes, sigui el cas del discurs policial,
institucional, periodístic o personal, és la visió de l’okupació i del moviment que la defensa com un “proble-
ma”. El corol·lari consegüent és, aleshores, que cal buscar mesures per resoldre’l. Una vegada aquí, sí que
trobem diverses concepcions. Bàsicament, i mirant de resumir, podríem dir que hi ha dues posicions
majoritàries: per una banda, aquella que no troba cap legitimitat al moviment i defensa vies penals per
solucionar el problema; per l’altra, aquella que mostra una certa comprensió respecte al moviment, alhora
que li reconeix una certa legitimitat a ell i a algunes de les seves demandes, i que per tant més aviat defensa
una via de negociació institucional per “solucionar-ho”. Són, doncs, estranyes excepcions els casos que no
veuen l’okupació com un problema i que consideren que el problema, en canvi, és l’especulació o l’excés de
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protecció legal del dret a la propietat —visions que, d’altra banda, s’acostumen a oferir en les seccions
d’opinió o bé en les comptades ocasions en què apareix la veu del moviment, o mitjançant la veu d’algun
intel·lectual crític d’esquerres.

El segon pressupòsit que s’accepta majoritàriament en els impactes és la concepció del moviment per
l’okupació com un “conflicte” des d’un punt de vista negatiu i des d’un paradigma no conflictivista de la
realitat social. Es parla del conflicte okupa entenent que el conflicte és dolent, des de la concepció que allò
que permet “avançar” és el pacte i el consens. Una versió minoritària d’aquest paradigma seria la que
interpreta d’una manera comprensiva el conflicte en el sentit que no fa sinó expressar una problemàtica
social latent. Aquesta visió acostuma a aparèixer bàsicament en articles d’opinió que intenten explicar les
causes del moviment. És estranyíssima l’excepció —fins al punt de trobar-ne només un cas entre els 577
analitzats— en la qual no s’accepta aquest paradigma i se n’adopta un de “conflictivista”: aquell que concep
el conflicte com a substancial a la realitat social, necessari perquè s’avanci socialment.

Finalment, el tercer marc que s’accepta és el d’una concepció simple de violència. El concepte de violència
que s’acostuma a usar gairebé sempre d’una manera única i exclusiva és la violència referent a trencadisses,
enfrontaments amb la policia, baralles, etcètera. Es deixen de banda, doncs, concepcions més riques i
complexes de violència que tinguin en compte els diferents tipus de violència estructural —les referents a
totes aquelles estructures socials generadores de desigualtat— o la simbòlica. En aquest cas, la minoria de
casos que no acceptarien la concepció simple i defensarien la “violència estructural” serien alguns dels
pocs discursos del moviment presents, o algunes aportacions en articles d’opinió.

Abans d’acabar el present apartat, però, cal remarcar també que la nostra anàlisi fa palès que l’estatus que
els diaris analitzats atorguen a les notícies del moviment és un estatus no polític. No s’han trobat notícies
sobre el moviment a la secció de Política, reservada gairebé en exclusiva a polítics dels partits més votats.
Quan el moviment aconsegueix acaparar portades —al voltant del 5% de peces en portades de secció, i un
altre 5% en portades generals (vegeu la taula Tipus de l’annex)— és per l’espectacularitat del que ha succeït
—sovint associat a incidents, disturbis, fets susceptibles de ser considerats violents—, però no perquè sigui
considerat d’importància política.

3.3. La construcció mediàtica del moviment de l’okupa

3.3.1. La construcció mediàtica del moviment

La representació del moviment que acostuma a fer la premsa escrita sol ser simplista, homogeneïtzadora,
molt sovint apolititzada i, com ja hem vist, presenta el moviment immers d’una manera constant en assumptes
judicials, policials i de “violència”. Amb aquestes últimes vinculacions, que el duen a l’àmbit de “problema”
d’ordre públic, com també hem vist, queden obertes les portes perquè el moviment quedi estigmatitzat.

L’estatus no polític que la premsa analitzada dóna al moviment per l’okupació, i per tant, conseqüentment,
també a tot allò que hi fa referència, comporta que sigui cobert per periodistes no especialitzats en la matèria.
En no ser considerat un assumpte prou important, no s’hi esmercen gaires recursos, de manera que sovint
el cobreixen periodistes de les seccions de Successos, dels especialitzats en qüestions judicials, etcètera
—totalment diferent del que passa en la cobertura de les informacions que tenen l’estatus de “polítiques”,
que sí que tenen periodistes especialitzats: la persona que cobreix les informacions referents a CiU o el PSC,
per exemple, ha de ser mínimament coneixedor de la seva realitat, cosa que no passa en el cas que estem
tractant—. Per tant, i per dir-ho ras i curt, en general tenim uns periodistes als quals s’encomana la cobertu-
ra del moviment per l’okupació sovint sense que el coneguin ni mínimament i sense que puguin dedicar el
seu temps i recursos a entendre’l. Així, quan el moviment és actualitat, cal omplir planes, es conegui o no la
realitat sobre la qual s’està escrivint. I si se n’ha de parlar sense tenir un discurs propi, queda limitada
l’autonomia relativa que tenen els periodistes, ja que s’acaben adoptant discursos prestats; s’adquireixen
sobretot discursos de les fonts “fiables”, que, com ja hem apuntat, solen ser les policies i les institucions
públiques, però no pas els okupes. Tot això, unit a la lògica general de tria i selecció del que és un
esdeveniment mediàtic, ens ajuda a entendre el tipus de representació que es dóna del moviment, que tot
seguit mostrem.
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Simplicitat i homogeneïtzació

Es tracta d’una visió simple i homogeneïtzadora, i per tant, molt llunyana de la complexitat i heterogeneïtat
interna del moviment. Es parla dels okupes i del moviment okupa sovint gairebé com un subjecte col·lectiu,
com si es tractés d’un moviment organitzat en un projecte comú únic. Es parla d’allò que “el moviment”
pretén o pensa, com si hi hagués un organisme centralitzat que pogués representar la voluntat del moviment
en general. Normalment, quan es parla de la seva “heterogeneïtat” és per referir-se a les diferències individuals
de les persones que el formen, però no pas a la diversitat de projectes col·lectius —als diversos models
d’okupació, amb diferents objectius i diferents maneres d’actuar—. Es pren el fet comú que tots okupen
immobles deshabitats com a definidor per atorgar-li l’estatus d’únic moviment. Fins a tal punt és així que
molt sovint en una mateixa notícia es parla sobre el moviment de Barcelona i de Madrid sota la mateixa
etiqueta: «Los okupas...». Aquest tractament comporta que el que faci una part implica el moviment en
conjunt: una acció a Terrassa o Madrid afecta la imatge del col·lectiu a Barcelona, per exemple. Això també
facilita que en un moment determinat tot el moviment es pugui criminalitzar només pel que diu o fa una de les
parts.

Ho podem veure en el següent exemple de La Vanguardia del 22 de març de 1998: «Una manifestación de
okupas reúne a 1.500 personas en Barcelona».

«Casi nada que ver con los violentos incidentes que se registraron la noche del viernes en Madrid. Los
okupas lograron ayer una demostración de fuerza, al congregar en una manifestación en Barcelona a
unas 1.500 personas, según la Guardia Urbana. Bastantes más, según los participantes, pero en cual-
quier caso suficientes para protagonizar la marcha más numerosa registrada hasta ahora en la ciudad
por este movimiento, que contó con el apoyo de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
(FAVB). El acto terminó con la okupación de un edificio, propiedad del Ayuntamiento.»

I en un breu inserit titulat «Pasan a disposición judicial 31 de los 57 detenidos», es diu:

«La policía ha puesto a disposición judicial a 31 okupas de los 57 detenidos tras los enfrentamientos
registrados con las fuerzas de seguridad en el barrio madrileño de Malasaña la noche del viernes.»

De la mateixa manera que, com hem vist, no s’atorgava l’estatus de tema “polític” a tot allò referent al
moviment, tampoc el moviment és presentat com a polític. A vegades és presentat com un moviment format
per joves inconformistes que defensen altres maneres de viure, com un fenomen contracultural. En d’altres,
simplement se’ls mostra com una banda de delinqüents comuns, o com un dels fenòmens de les “tribus
urbanes” —en qualsevol cas, no com un moviment social en el qual molts dels centres socials okupats són
projectes amb pensament estratègic i tàctic en funció d’uns objectius que es poden considerar polítics (si no
usem aquest terme de manera única i exclusiva per a la política institucional)—. Aquesta visió, a més, com-
porta que les manifestacions de “violència” acostumin a ser interpretades en termes de patologia social, de
“violència gratuïta”, de vandalisme, sense intentar entendre el significat que els agents donen a aquests
actes, ni les seves causes profundes. Per exemple, ho veiem en el següent subtítol, aparegut a El Mundo de
l’1 de novembre de 1996: «Los okupas anuncian más acciones y piden que no se les criminalice. Terrassa
espera que la fábrica se desaloje sin “violencia gratuita”».

Estereotips, confusió i criminalització

Sigui pel desconeixement, per l’adopció de discursos prestats, o per una mica de cada, el fet cert és que
moltes vegades que s’intenta explicar com funciona el moviment el que es dóna són explicacions
estereotipades i confuses, que lluny d’aclarir la comprensió la dificulten. Són freqüents les que es basen en
visions anteriors d’altres periodistes, de la policia o de les institucions públiques. Així, la incomprensió i l’ús
de categories no adequades per a la comprensió del moviment comporta que sovint s’acabin donant
explicacions i interpretacions confuses, i a vegades —en el cas dels periodistes més inhàbils— directament
explicacions sense sentit o que es contradiuen internament. En molts casos es parla dels “okupes”
juxtaposant-los a categories de definició ideològica, com “independentistes”, “anarquistes”, “comunistes”,
etcètera, com si estar sota la categoria “okupa” exclogués identificar-se amb les ideologies anteriors o d’altres.
El desconeixement i la falta d’interès per endinsar-se a comprendre el moviment per dins  es mostra també
quan no es parla de l’existència de diferents models d’okupació, o quan mai no s’al·ludeix a l’existència
d’una part que s’identifica amb el corrent i projecte conegut com a “Autonomia”. Aquesta manera d’usar la
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categoria “okupa” queda clarament reflectida en articles sobre els fets de Sants del 12 d’octubre de
1999 com ara els següents:

El País, 14 d’octubre de 1999: «La Delegación del Gobierno sostiene que los destrozos de Sants estaban
planificados al detalle». A la capçalera, la notícia s’explica en els termes següents:

«La Delegación del Gobierno y la policía mantienen la teoría de que los graves destrozos causados por
unos 600 jóvenes extremistas en Sants estaban planificados al detalle y respondían a una táctica de
guerrilla urbana similar a las que utilizan las juventudes independentistas de Jarrai en el País Vasco. La
Plataforma Antifascista, que engloba a jóvenes anarquistas, comunistas, okupas e independentistas
radicales, convocante de la manifestación del pasado martes, negó que sus actos estuvieran planifica-
dos. Según los convocantes, la violencia en Sants tenía como origen "la crispación y el cabreo" que se
vive en el barrio, donde los skinheads, aseguran, "atacan casi a diario" a miembros de su colectivo.»

El País, 17 d’octubre de 1999: «Jóvenes contra el sistema». En un paràgraf central hi trobem:

«En toda Cataluña, los técnicos policiales cifran en unos 600 jóvenes fuertemente radicalizados los que
se mueven en torno a la Plataforma Antifascista, organización que agrupa a un conglomerado extremis-
ta formado por anarquistas, okupas, marxistas internacionalistas e independentistas que coinciden, al
menos, en un punto: un fuerte sentimiento antisistema que les lleva a declararse profundamente
anticapitalistas.»

La confusió es mostra també en notícies que afirmen que diversos grups s’han infiltrat dins del moviment. El
1998 s’afirmava, per exemple, seguint directament la policia, que s’hi havien introduït independentistes i
grups violents que l’instrumentalitzaven, i es posava, entre d’altres, l’exemple del CSO Can Vies. Segons els
diaris, això demostrava la infiltració d’independentistes dins els okupes, cosa que si ho analitzem implica
raonaments del següent tipus: un okupa només pot ser okupa; no es pot ser independentista i okupa; no
és possible que independentistes formin part del moviment okupa, etcètera. Sembla que no era possible
l’existència de membres del moviment que fossin independentistes, o que hi hagués col·lectius
independentistes dins el moviment, com efectivament passa. Aquest cas també ens mostra com la policia
va poder fer circular un discurs “criminalitzador” que permetia legitimar algunes de les seves actuacions
més polèmiques, i ens permet veure la facilitat amb què el discurs policial al voltant d’aquesta matèria va
poder circular per la premsa. Llegint els titulars següents queda exemplificat el que estàvem dient sobre les
“infiltracions”:

————— El Mundo, 6 de febrer de 1998: «La policía estudia cómo eludir la violencia en los próximos desalojos de
casas ocupadas: un informe de los Mossos refleja la llegada de la PUA al movimiento okupa».

————— Avui, 6 de març de 1998: «Grups radicals utilitzen els okupes, segons la policia».

————— El País, 6 de març de 1998: «La policía piensa que otros grupos instrumentalizan a los okupas».

————— El Mundo, 6 de març de 1998: «La policía vincula el movimiento okupa a grupos independentistas y
antisistema violentos».

El desconeixement a què ens estem referint també pot ser un dels motius que expliquin el fet que en molts
dels casos analitzats es representa els okupes sota una lògica de funcionament i una manera d’estructurar-
se que no els són pròpies. Molt sovint el periodista parla pensant en les categories de les estructures dels
partits polítics i del sistema de democràcia representativa existent, i no pas seguint les categories pròpies del
moviment. Es parla de representants en comptes de portaveus, es parla de l’Assemblea d’Okupes com si
fos una direcció central i centralitzada, i del moviment com si actués sota unes consignes, unes tàctiques i
unes estratègies úniques, i sovint se l’etiqueta com “el col·lectiu okupa”. Un exemple el tenim en els articles
següents:

El Mundo, 5 de juny de 1998: «Los okupas acusan a los partidos políticos de defender la despenalización
“de cara a la galería”».

El colectivo afirma que los políticos aprueban al mismo tiempo la vía judicial de represión.

«Los okupas dicen que no hay diálogo con la Administración. Albert Martínez, representante de la
Assemblea d’Okupes de Barcelona, y Miguel Luna, de la Assemblea d’Okupes de Gràcia, manifestaron
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ayer que ven que el discurso de los políticos sobre la despenalización de la okupación "se hace de cara
a la galería, a la prensa, y de cara al poder judicial hacen otro discurso"».

Podem trobar alguns casos divertits on el periodista ha sentit alguna cosa de com s’estructura el moviment,
però sense entendre què vol dir en realitat. Un exemple el tenim en la notícia següent, que gairebé és còmica;
sembla que el periodista sap que el moviment és assembleari, però no entén gens ni mica el que vol dir:

La Vanguardia, octubre de 1999: «Los miedos que se desataron en Sants». En un paràgraf del mig de la
notícia, diu:

«Pero lo que no previeron fue la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. Los manifestantes
intentaron varias veces que la policía no se interpusiera entre ellos y el mitin ultra, y para ello emplearon
tácticas propias de la kale borroka, como tender trampas para que los contingentes policiales se
desperdigaran. Además, los grupos de manifestantes obedecían consignas preestablecidas y se co-
municaban mediante teléfonos móviles y enlaces en moto, circunstancia que contrasta con la esencia
del movimiento okupa, que es de corte puramente asambleario.»

Finalment, cal destacar també el paper criminalitzador que per acció directa d’alguns periodistes o per
l’adopció del discurs policial com a vàlid —sense contrastar, simplement considerant-lo cert pel fet de prove-
nir de la policia— se li ha donat de vegades des de la premsa. Un primer exemple il·lustratiu el trobem el
1998, amb la difusió d’un famós informe policial sobre el moviment3 . L’informe donà peu a titulars que
alertaven sobre la possible vinculació del moviment amb “grups violents” i “grups polítics antisistema”. També
afirmava que s’intentava reclutar gent per a la lluita armada, i La Vanguardia avisava, seguint l’informe, de la
possible connexió del moviment amb Jarrai. Un segon exemple el tenim arran dels fets del 12 d’octubre a
Sants, quan es va connectar el moviment amb la guerrilla urbana; també es va connectar artificialment i
sense proves el llançament de còctels molotov o destrosses a ETT i a caixers amb el moviment, amb
l’argumentació que els fets passaven on el moviment tenia una forta implantació. El tercer exemple, amb el
qual es va anar un pas més enllà, és la vinculació que s’ha fet del moviment amb ETA arran de les detencions
d’alguns membres acusats de col·laborar-hi o de ser-ne membres. Si fins aleshores se’ls acusava de violents,
d’adoptar a vegades tàctiques de guerrilla urbana o de tenir relacions amb Jarrai, l’any 2001 se’ls connecta
directament amb ETA. Aquest posicionament dels mitjans —excepte honroses excepcions— sempre que
es tracta d’un afer vinculat amb el “terrorisme”4  és conseqüència d’acceptar com a bones les versions
policials i judicials sense posar-les en dubte ni respectar la presumpció d’innocència. Cal pensar que, malgrat
que quantitativament es tracti de poques peces les que vinculen el moviment amb Jarrai o ETA, són afers
que tenen un gran impacte.

Un parell d’exemples per mostrar l’actitud dels mitjans en aquesta última etapa els donen els titulars següents:

El Periódico, 19 de setembre de 2001: «La Delegació equipara okupes i terrorisme».

La Vanguardia, 30 de novembre de 2001: «Rajoy establece un nexo entre okupas y ETA».

3.3.2. La construcció mediàtica de l’okupa

La representació majoritària del militant del moviment per l’okupació és estereotipada, i sovint estigmatitzada
amb l’ús d’etiquetes que, al marge del seu significat etimològic, per a la majoria de la població tenen una
càrrega pejorativa. El perfil que s’acostuma a presentar és el d’un “jove anormal”, etiquetat com a “radical”,
“antisistema” o “alternatiu”; a vegades se’l fa formar part d’una tribu urbana o, que és el mateix, d’un d’aquells
grups “problemàtics i sovint violents”, com els skinheads, els ultres del futbol, etcètera; altres vegades, es
considera que es troba dins d’un nucli de “violents”. En canvi, destaquen per la seva absència els conceptes
de caire neutre o positiu, com ara “activistes” o “militants”: el primer només és usat quatre vegades
—representa l’irrisori percentatge del 0,7% dels casos—, mentre que el segon tot just apareix en dues
ocasions, i només una fa referència a un “militant okupa”. Dos exemples de la visió dels okupes com a tribu
urbana els trobem en els reportatges següents:

El País, 24 d’octubre de 1999: «Hijos de la ira». A la introducció es diu:

«Es difícil definirlos con precisión. Son los jóvenes anti. Los que se revelan contra las empresas de
trabajo temporal, los que okupan viviendas abandonadas. Pero lo que despierta inquietud es el tono
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cada vez más violento de sus protestas. El último estallido del pasado 12 de octubre en Barcelona ha
puesto al descubierto un movimiento de miles de jóvenes con ideas diversas, anarquistas, comunistas
o genéricamente antifascistas. En la otra orilla, los jóvenes de estética skin, de ideología ultra, desafían
las ciudades con su actitud violenta.»

ABC, 2 de novembre de 1999: «La violencia de las tribus urbanas ha dado lugar a 200 detenciones este
año».

«La violencia urbana protagonizada por tribus urbanas no da tregua a los cuerpos policiales, que este
año han detenido a 130 skinheads. Los expertos advierten de que el futuro aumento de la inmigración
puede disparar la xenofobia si no se aplican medidas preventivas adecuadas. Asimismo, desde enero
se han arrestado a 40 okupas a los que se atribuye la colocación de 46 artefactos explosivos.»

L’associació de l’okupa amb un jove va més enllà del fet empíric per convertir-se en part del perfil periodístic
del que és un okupa. Així, l’ús que se’n fa és superior al fet empíric, i sovint s’utilitza gairebé com a sinònim:

5 El concepte fa referència al «conjunt de suposicions generals que cada societat engendra en el decurs de la seva
història, i que passen per ésser autoevidents i incontrovertibles. Aquesta cosmovisió socialment predeterminada ens ve
ja donada, almenys en part, pel mateix llenguatge» (Berger, 1992: 143).
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«Un okupa és un jove que...». Per això, sovint es fan servir totes dues paraules indistintament en la mateixa
redacció, i ja al marge de les persones, al marge de l’edat que efectivament tinguin els activistes de qui es
parla. També les altres etiquetes es fan servir d’una manera indistinta per fer referència als activistes i als
militants del moviment: “els radicals”, “els antisistema”, etcètera. Un exemple de com es fa servir el mot jove
gairebé com a sinònim d’okupa el tenim en els següents titulars de la mateixa notícia —el primer, de la
portada de secció, i el segon, de l’interior—:

El País, 21 de setembre de 1998:

Portada de secció: «Unos 400 okupas están pendientes de juicio en Barcelona».

Interior: «Unos 400 jóvenes están pendientes de juicio, acusados de okupación de viviendas en Barce-
lona».

En termes quantitatius, la nostra anàlisi ha revelat que gairebé en un 60% de les peces sobre el moviment
per l’okupació es fa una associació explícita entre “okupa” i “jove” —vegeu les taules de l’annex 3—. Encara
més: moltes de les ocasions en què no es produeix l’associació és en les notes de premsa, com a
conseqüència de la seva brevetat.

Si l’“okupa” queda associat amb el “jove”, s’ha de tenir present que la imatge que la premsa generalitza del
jove és negativa. Almenys, aquesta és la conclusió que es desprèn de l’estudi coordinat per Xavier Giró
sobre la imatge dels joves a la premsa escrita: segons els autors de l’estudi, aquesta imatge negativa de la
joventut no prové tant de les generalitzacions gratuïtes com de la multiplicació de textos informatius negatius
sobre joves a les planes dels diaris. És a dir, es naturalitza que els joves semblin “violents”, “alcohòlics” o
“consumistes” perquè la majoria de notícies sobre la joventut només fan referència a aquests aspectes
(Giró, 1999).5

En el nostre cas, doncs, tenim un col·lectiu etiquetat com a “jove”, i per tant, en bona mesura sospitós de ser
perillós, però que a més és “okupa”, justament un dels col·lectius joves estigmatitzats com a problemàtics,
conflictius i violents —violència i conflictivitat que, quan es dóna, s’acostuma a presentar com a apolítica, es
descarrega de les connotacions polítiques i ideològiques i es presenta com a “violència gratuïta”.

També en força ocasions s’etiqueta d’okupa tota aquella persona que en un moment determinat participa
en alguna de les activitats extraordinàries que organitza el moviment. Així, per exemple, es parla d’una
manifestació, concentració, etcètera, d’“okupes”, de manera que queden etiquetades com a tals totes les
persones que hi participen. Això fa que sota l’etiqueta hi acostumi a quedar gent de diverses edats —i no
només joves—, i tant efectivament okupes, com membres del moviment, com gent de la xarxa crítica de
suport; en aquell moment tothom passa a ser un okupa. En els casos en què no es produeix aquesta
equiparació, s’evita fent servir únicament i exclusivament dues categories: “okupes” i “simpatitzants”.

4. Elements finals de síntesi i interpretació

4.1. L’aplicació del model d'impacte

En el marc teòric del nostre estudi hem desenvolupat un model d’impacte que ens havia de permetre
avaluar el grau d’incidència d’una xarxa crítica en les polítiques públiques. Un cop fet el treball de camp
i passat pel sedàs de les nostres eines d’anàlisi, ens trobem en condicions d’aplicar-lo. Ja hem advertit
que l’ús del model proposat s’ha de concebre d’una manera flexible, per la qual cosa intentarem analitzar
aquells indicadors que ens donen una informació substancial per acabar apuntant les conclusions que
ens semblen més importants.
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Recordem que el nostre model partia d’una clara diferenciació entre les condicions de presència de les
xarxes crítiques en l’arena política i, d’altra banda, de les condicions de protagonisme en aquesta arena.
Aquestes condicions estaven determinades, segons el nostre model, per les relacions entre tres variables
—en la primera aplicació concebudes d’una manera estàtica, en la segona, concebudes d’una manera
dinàmica.

4.1.1. Les condicions de presència

Per definir quines són les condicions de presència de la xarxa crítica okupa en les polítiques públiques ens
cal marcar, en primer lloc, el moment en el qual aquest irromp en l’escenari públic. Si bé és cert que en
cadascun dels casos la irrupció es dóna en un moment diferent, podem prendre com a punt d’inflexió
general l’okupació i posterior desallotjament del Cinema Princesa a Barcelona i, d’una manera flexible, els
tres anys següents a aquest fet, el període en el qual es donen els punts d’inflexió locals en els casos
concrets analitzats. Així doncs, entre 1996 i 1999 es produeixen fets significatius de caire general o local
que afecten el moviment okupa a Catalunya i la seva capacitat d’incidència en les polítiques públiques.

Vegem quin és el comportament de les variables analitzades estàticament.

Variable 1. Capital social

Durant aquest interval de temps, podem dir que el moviment és el catalitzador del capital social alternatiu
existent a Catalunya. L’okupació té un alt potencial simbòlic que provoca que aglutini moltes persones al
seu voltant —amb més o menys compromís— i que sigui la xarxa crítica per excel·lència a Catalunya. El
creixement exponencial, en tots els casos analitzats, de grups organitzats i de cases okupades durant
aquests anys ho demostren. Les persones vinculades a la xarxa crítica tenen, en molts casos, unes fortes
xarxes relacionals que els permeten generar corrents de simpatia envers el moviment, i recursos per denun-
ciar la repressió que reben.

El discurs que genera la xarxa és prou disruptiu per cridar l’atenció a l’opinió pública sobre problemes cada
cop més patents, com són l’habitatge i les polítiques de joventut. Tot i així, l’alt grau de distorsió del missatge
original per part dels mitjans de comunicació no permetrà que es difongui amb prou claredat. La incipient
creació de canals de contrainformació fa que hi hagi espais de comunicació desmediatizats; són de consum
molt intern, però tanmateix permeten que les persones que inicien la seva vinculació amb el moviment tinguin
llocs on anar a buscar la “seva” informació.

Les estratègies de mobilització són suficientment innovadores i creatives per cridar l’atenció i crear incertesa
en el nucli de la xarxa formal de polítiques públiques; aquestes estratègies parteixen d’una certa tradició de
desobediència i recullen els testimonis d’accions ja portades a terme en diferents països europeus uns anys
abans, per la qual cosa són relativament senzilles d’interpretar. Durant aquests primers anys de recerca
d’una presència en l’arena política, el moviment és capaç de buscar amplis suports i de treure prou gent al
carrer per mostrar la seva força, com ho demostra el fet que es van aturar alguns desallotjament o el gran
concert al Born després del desallotjament del Princesa.

D’altra banda, tal com es veu en els diferents casos analitzats, hi ha una amplíssima varietat de nuclis en
moviment, molt sovint poc connectats entre ells, que van prenent el relleu en el protagonisme mediàtic
i polític, cosa que mostra una extensió important de la xarxa crítica. L’alta descentralització en els nuclis
de decisió i de mobilització provoca un increment de persones vinculades a la xarxa crítica amb compro-
misos elevats —tot sovint com a mode de vida.

Aquesta variable de capital social, doncs, pel que fa a l’instant en què el moviment irromp en l’arena
política, està positivada d’una manera molt significativa. Tot i així, veurem com es desenvolupa en fer-ne
l’anàlisi dinàmica, que, segons el nostre parer, no és tan afalagadora.

Variable 2. Xarxa de polítiques públiques
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Podem parlar de tres espais de polítiques públiques que tenen a veure amb el moviment per l’okupació:
la xarxa de polítiques d’habitatge, la xarxa de polítiques de joventut i la xarxa de polítiques de seguretat
i ordre públic.

L’oportunitat política creada pel desallotjament del Cinema Princesa agafa la xarxa de l’habitatge en un
moment —encara actual— d’alta expansió econòmica i grans decisions polítiques i privades d’inversió. La
gran quantitat de diners que mou aquesta xarxa, amb un mercat completament desbordat, provoca que
altes elits en portin les regnes i que els espais de decisió estructurals quedin absolutament tancats. Una
proposta de relativitzar la propietat privada dels béns immobles com la que fa el moviment per l’okupació
troba barreres infranquejables en el si de la xarxa de polítiques d’habitatge —i és que aquesta està constituïda
d’una manera molt determinada, amb papers molt ben establerts per a cadascun dels actors i sense grans
conflictes interns—. D’altra banda, la dimensió simbòlica no té cap pes específic en les decisions que es
prenen sobre aquesta matèria, que són completament instrumentals i operatives, sense posar en dubte els
fonaments de la llei de mercat que la dominen.

Tampoc podem dir que la novetat sigui una característica d’aquesta xarxa de polítiques, que des de l’any
1992 —amb les intervencions immobiliàries durant les Olimpíades a Barcelona— tenia una direcció molt
determinada i amb un grau elevat de consens per part dels actors formals.

Una altra cosa és la xarxa de polítiques de joventut: aquestes sí que són obertes, canviants, amb certs
conflictes interns, denses i poc simètriques. Tot i així, la seva obertura es fa d’una manera conscient. Tal com
hem explicat, el fet que les polítiques de joventut dominants siguin bastant perifèriques ens ofereix un escenari
d’obertura desitjada per part dels actors formals que les determinen, per la qual cosa la possible entrada
d’un nou actor no estableix un conflicte real.

De totes maneres, tal com hem vist en els casos analitzats, l’aspecte preponderant sobre el qual influeix la
xarxa crítica per l’okupació és la seguretat i l’ordre públic. La xarxa de polítiques públiques de seguretat és
de les més tancades que hi ha, sense escletxes a la participació social o amb escletxes obertes d’una
manera molt formalitzada —per exemple, amb la participació de les associacions veïnals en el plantejament
de problemes—. Per altra banda, des d’un bon principi els actors formals de l’arena política general aborda-
ran el conflicte creat pel moviment okupa des d’una perspectiva bàsicament d’ordre públic, cosa que afectarà
íntegrament el procés d’incidència del moviment en l’arena política.

Variable 3. Els marcs cognitius

Pensem que, en el moment de l’aparició del moviment okupa en l’arena social i política, aquesta variable
està força positivada. Els problemes de l’habitatge a Barcelona i a les comarques del voltant són patents, i
la gent jove, bàsicament, té problemes greus per trobar un lloc on viure. La proposta de l’okupació sembla
prou atractiva per a aquest sector de la societat i prou imaginativa per tenir un ressò suficient i despertar la
curiositat de la societat civil en general.

D’altra banda, estem parlant d’una qüestió central en l’opinió pública i d’una proposta que afecta els
fonaments de l’organització social. És cert que aquesta proposta topa, en les seves arrels llibertàries i de
qüestionament de la propietat privada, amb una idea fonamental per a l’organització social existent, però
aquesta presumpta distància entre un discurs i altre no serà una frontera insalvable. De fet, l’interès suscitat
després del desallotjament del Princesa supera totes les previsions, i el tractament inicial que en fa la
premsa és molt més comprensiu del que serà després durant el període analitzat.

Pensem que la tensió existent entre les polítiques aplicades i l’opinió pública es basa, sobretot, en les
polítiques de seguretat i ordre públic. El tractament penal del delicte d’usurpació de béns immobles és
el punt de discrepància entre una variable i altra. És interessant comentar com aquesta part de les
polítiques té un alt component simbòlic —que, tal com hem estat comentant, és la dimensió que afavoreix
més les xarxes crítiques.

En un primer moment, doncs, es dóna un marc interessant per a les condicions de presència de la xarxa
crítica per l’okupació en les polítiques públiques. Segons el nostre parer, la xarxa entra a l’arena política amb
una posició de força: el capital social presenta unes condicions molt positives, i si bé les xarxes de polítiques
són la variable menys positivada, l’opinió pública en tensió ajuda a situar-la en l’arena política irremeiablement.
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Sempre des d’una dimensió simbòlica, en aquest primer instant el moviment se situa en la xarxa de
polítiques de seguretat i ordre públic en una posició molt favorable; en les polítiques de joventut, en una
posició una mica més dèbil per l’obertura formal d’aquestes, i en la d’habitatge és potser on la xarxa
crítica té més debilitat —veurem, però, que en una anàlisi dinàmica les coses canvien substancialment.

4.1.2. Les condicions de protagonisme

És curiós com aquest escenari inicialment incentivador de la xarxa crítica a poc a poc va perdent pes
específic en el si de la societat. Vegem quines són les direccions que van prenent les diferents variables
per tal que això sigui així. No diem que la xarxa crítica per l’okupació no acabi tenint una incidència
important en l’arena política, però sí que pensem que les potencialitats inicials es desbaraten en gran
mesura per qüestions tant internes com externes al moviment.

En qualsevol cas, les nostres conclusions no són ni molt menys definitives. El moviment per l’okupació ha
tingut un primer cicle de mobilització important —o segon, si ens fixem en la xarxa que s’estableix des de
mitjans dels vuitanta i principis dels noranta—, però ni molt menys està desactivada. La seva integració dins
de les xarxes crítiques globals fa que hi hagi noves condicions per iniciar un nou cicle de mobilització que
podria portar a nous escenaris.

De tota manera, en aquest treball provem d’analitzar, bàsicament, les conseqüències del cicle que va des
del desallotjament del Cinema Princesa fins al 2001. Per a la nostra anàlisi empírica i per qüestions d’utilitat
instrumental, podem dir que l’inici del funcionament de les xarxes globals és un nou punt d’inflexió que pot
iniciar un nou cicle —i tancar l’anterior—, però aquestes són figues d’un altre paner. Vegem com es
desenvolupen les condicions de protagonisme de l’okupació en les xarxes de polítiques públiques des de
1996 fins al 2001.

Variable 1. El capital social

Tal com dèiem en fer l’anàlisi estàtica d’aquesta variable, el procés seguit durant els anys següents al
desallotjament del Cinema Princesa provoquen una pèrdua important de potencialitats de la xarxa crítica.
La manca d’increments substancials pel que fa a persones noves i la manca de renovació de les persones
amb presència pública i capacitat d’establir xarxes de suport provoca una certa negativitat d’aquesta varia-
ble. Si bé és cert que el nombre de cases augmenta, les capacitats de crear xarxes socials i obrir nous
espais es cremen a poc a poc. De fet, els processos de Terrassa, de Sabadell o Mataró així ho manifesten,
ja que es redirecciona la militància els antics membres del moviment cap a altres espais —la resistència
global o la masoveria urbana.

Per altra banda, els espais de coordinació i organització interna es van perdent per afirmar les identitats
particulars de cada casa okupada. Tot i persistir una solidaritat entre les diferents cases o centres socials, la
seva capacitat organitzativa va perdent pes. Tampoc el discurs pren formes noves ni es renova, i a poc a
poc, com veurem més endavant, es va cenyint a la qüestió repressiva en l’àmbit públic —internament es
continuen treballant altres matèries—, de manera que es perd el caràcter innovador.

Pel que fa a les estratègies de mobilització, tot i que no es perden les accions imaginatives, només surten
a la llum en els moments en què els enfrontaments amb la policia i els disturbis hi són presents. Els
mitjans de comunicació corporatius deixen d’interessar-se per altra cosa que no siguin els desallotjaments
i les manifestacions amb un cert grau d’agressivitat física, per la qual cosa es van perdent suports
externs.

Aquests suports externs només s’activen en moments crítics de repressió, i mentrestant una gran part de
la xarxa per l’okupació s’automargina i trenca espais de coordinació amb actors més formals de la xarxa
de polítiques públiques.

Tot i així, la xarxa per l’okupació manté una certa presència en l’arena política, bàsicament en l’àmbit
local i en espais de proximitat, però no es pot dir que la variable de capital social, analitzada des d’un
punt de vista dinàmic, prengui una direcció gaire favorable a mantenir la presència des d’una posició de
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força i centralitat. D’altra banda, les altres dues variables tampoc no es comporten d’una manera gaire
positiva.

Variable 2. La xarxa de polítiques públiques

Tal com hem dit abans, provarem de diferenciar les tres xarxes temàtiques en les quals està present el
moviment per l’okupació. La que va prenent més rellevància és l’espai de seguretat i ordre públic —això es
dóna, d’una banda, per l’estratègia de l’Estat i els actors formals de l’arena política, que provoquen un estat
de conflicte permanent amb la policia, però de l’altra, per la manca de voluntat del mateix moviment d’entrar
en espais polítics més amplis, cosa que no permet sortir d’un cercle de repressió i d’un discurs (si més no
públic) de conflicte judicial i policial.

Aquest conflicte, que en un primer moment pot semblar favorable a la xarxa crítica, al capdavall la debilita.
Tal com ja va passar a Itàlia dècades abans, la lluita armada —basca, en aquest cas— polaritza el debat de
la seguretat i l’ordre públic, i davant l’opinió pública l’Estat aconsegueix vincular el moviment per l’okupació
i el problema terrorista. Davant aquest discurs, la xarxa crítica té molt pocs recursos per poder-hi fer front.

Tanmateix, el discurs simbòlic de l’okupació sobre el problema de l’habitatge es reprèn des dels espais
formals de la xarxa de polítiques i, tal com hem vist en els casos estudiats, s’obren nous projectes d’habitatge
jove. No podem dir que aquest sigui un rendiment del moviment per l’okupació, però segurament sí que s’hi
pot trobar certa relació, ja que en els àmbits locals amb més presència okupa és on es desenvolupen les
polítiques més serioses i compromeses per part de l’Administració.

Ara bé, la presència el moviment dins aquesta xarxa és merament testimonial i difícil de provar empíricament.
De fet, les polítiques d’habitatge —construcció, venda, lloguer...— continuen mantenint els mateixos patrons
de tancament i estabilitat que hem comentat abans.

L’espai on potser trobem més sortides per a la xarxa per l’okupació són les polítiques de joventut: les xarxes
que es refereixen a aquest àmbit proven d’incorporar d’una manera explícita el moviment per l’okupació en
les seves polítiques. Tot i així, seran comptades les ocasions en què el moviment ho farà, ja que normalment
provarà de mantenir una posició de força des de l’exterior. Ja comentàvem en l’explicació del model —quan
parlàvem del marc teòric— que una xarxa de polítiques públiques d’aquestes característiques té la tendència
a formalitzar els espais de participació alternatius —com els moviments socials—, de manera que aquests
perden molta capacitat d’incidència a causa de la institucionalització del moviment. No ha estat el cas de
l’okupació, que s’ha negat en rodó a perdre la seva condició contracultural en l’aspecte social.

Variable 3. Els marcs cognitius

Tal com hem comentat, la voluntat de relacionar l’okupació amb el terrorisme no ha permès una ampliació
real de la influència de la xarxa crítica sobre l’opinió pública. No podem dir que la connexió de la xarxa amb
la societat s’hagi trencat, ja que el seu suport tampoc no ha disminuït, però sí que ha impedit que el moviment
s’estengui de la manera que es podia preveure en el moment de la seva eclosió.

Així doncs, la tensió entre la xarxa formal de polítiques públiques i els marcs dominants no s’ha donat, cosa
que ha evitat espais favorables a l’extensió i la intensificació dels discursos del moviment dins de la societat.

És per això que defensem que, si bé el moviment per l’okupació ha aconseguit ser present en l’arena
política, ha perdut l’oportunitat de ser-hi amb un paper protagonista. Tot i que els rendiments —bàsicament
simbòlics, però també en algun cas substantius— han estat considerables, la xarxa crítica per l’okupació
no ha estat un element central en la presa de decisions ni en la implementació de les polítiques.

4.2. El moviment per l'okupació i les polítiques de joventut: un impacte real però limitat

L’estudi de casos ens ha permès corroborar en gran mesura les dues hipòtesis de les quals partíem: d’una
banda, que l’impacte del moviment per l’okupació ha estat més fàcil en les àrees administratives que fan
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polítiques de joventut sectorials, gràcies al fet que són més permeables, i de l’altra, que el moviment per
l’okupació ha generat polítiques públiques de joventut, si més no en unes condicions determinades.

Iniciarem aquest apartat fent referència a una qüestió central per al moviment per l’okupació, com és
l’habitatge; després passarem a les polítiques de participació —introducció de noves formes—, i acabarem
amb l’anàlisi de la producció de polítiques públiques en un marc favorable per al desenvolupament d’aquestes.

4.2.1. L’impacte en les polítiques nuclears: el cas de l’habitatge

Un dels aspectes principals que reivindica el moviment per l’okupació —i, juntament amb les accions violen-
tes, el que més debat ha suscitat entre l’opinió pública— ha estat l’accés a un habitatge.

En aquest sentit, el primer punt a destacar és que quan analitzem les polítiques públiques de joventut en
matèria d’habitatge juvenil trobem una aparent coincidència en l’existència de polítiques d’habitatge juvenil
en tots els casos analitzats: Sabadell com a municipi pioner en la construcció d’habitatge de lloguer per a
joves, Terrassa com a ciutat amb l’impacte més eficaç de les polítiques d’habitatge juvenil, Mataró amb la
introducció del debat de la masoveria urbana com a fórmula per resoldre un conflicte latent, Barcelona amb
el nombre més elevat d’habitatges de lloguer per a joves construïts o en vies de construcció, i Sant Cugat
amb una promoció d’habitatges de lloguer per a joves són municipis pioners en polítiques d’habitatge
específiques per a joves.

La constatació que aquestes polítiques han sorgit arran d’un moviment per l’okupació més o menys consolidat
en aquestes poblacions és difícil de demostrar empíricament. Però malgrat això, és evident que les condicions
objectives de dificultat en l’emancipació juvenil —agreujades en l’àrea metropolitana per l’elevat cost de
l’habitatge— i la creació d’opinió pública per part dels mitjans de comunicació a causa del sorgiment del
moviment per l’okupació com a fenomen mediàtic poden haver influït en l’agenda política en el sentit de
prioritzar polítiques encaminades a resoldre un problema que tant el moviment com les administracions
perceben com a preocupant.

Malgrat aquesta afirmació, que no deixa de ser una hipòtesi, el que sí que cal remarcar és que la política
d’habitatge, excepte en el cas de Terrassa, on s’ha afrontat des de diferents perspectives, ha estat una
política d’habitatge jove afirmativa. Això és així perquè les condicions d’entrada, però sobretot de sortida, no
estan pensades per modificar la trajectòria vital del jove, sinó més aviat per millorar la qualitat de vida del jove
en la seva etapa juvenil —administrativament parlant—. Els requisits d’entrada als pisos demanen un nivell
adquisitiu, en el millor dels casos, mitjà, i les condicions de sortida es limiten a un fet biològic com és l’edat
i no a unes condicions objectives, com seria la capacitat d’autonomia econòmica.

A més, les apostes administratives han estat moderades i la participació de les àrees de joventut s’ha limitat
a l’establiment de requisits o tasques similars.

En canvi, la capacitat d’incidència de les àrees de Joventut en un sentit més nuclear —per exemple, tenint la
capacitat d’influir en la política urbanística introduint la lògica juvenil en el seu disseny a través d’accions
concretes destinades als joves— ha estat molt limitada o nul·la, i ho expressen així els mateixos responsa-
bles polítics, que reconeixen que, malgrat que tenen plans locals de joventut amb la voluntat expressa d’incidir
en les diferents àrees municipals d’una manera transversal, es troben amb la impossibilitat de fer-ho per la
gran compartimentació administrativa i la incomprensió del conjunt dels governs municipals de la no-
sectorialitat de l’àrea de Joventut.

En aquest sentit, tot i que podem afirmar que el moviment per l’okupació ha pogut impactar en les àrees de
joventut en matèria d’habitatge —en algunes entrevistes queda explicitat pels mateixos regidors de Joventut—, la
dificultat de Joventut per traslladar aquesta inquietud a altres àrees —impossiblitat d’una transversalitat
efectiva— i la voluntat manifesta de fer polítiques afirmatives han comportat que les polítiques d’habitatge
siguin escasses i no nuclears.

En el cas de l’Ajuntament de Barcelona la dificultat encara s’agreuja més, perquè la descentralització de
l’Ajuntament per districtes és una descentralització administrativa però no política. En aquest sentit, si el
moviment per l’okupació ha pogut trobar una certa permeabilitat en el govern de districte, la dificultat d’aquest
per transformar les demandes en polítiques públiques ha estat més que evident —excepte al districte de
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Sant Andreu, on la coincidència de dos càrrecs, regidor de districte i president del Patronat Municipal de
l’Habitatge, en la mateixa persona ha facilitat la iniciativa de construir pisos de lloguer per a joves.

En definitiva, l’increment de la permeabilitat de les àrees de Joventut a les demandes del moviment per
l’okupació no ha estat suficient per assolir unes polítiques de joventut nuclears en matèria d’habitatge;
l’únic resultat ha estat l’habitatge de lloguer per a joves en un sentit afirmatiu.

4.2.2. La participació juvenil: un impacte involuntari

Un plantejament central del moviment per l’okupació ha estat la necessitat d’establir noves formes de
participació, un plantejament que s’amplia a altres sectors juvenils, però que el moviment per l’okupació ha
convertit en part de la seva idiosincràsia.

L’impacte en els models de participació juvenil, i tenint en compte que aquest ha estat d’una manera o altra
un dels afers considerats propis de les àrees de Joventut —seria, per tant, dins de la concepció sectorial de
joventut—, ha tingut uns resultats diferents a l’habitatge.

Si tradicionalment el model referencial per a joventut ha estat el teixit associatiu formalment constituït
—associacionisme—, els canvis introduïts i argumentats com a necessaris —Llei d’associacionisme de
1997— estan estretament relacionats amb l’emergència de nous models participatius, liderats, almenys
mediàticament, pels moviments socials, i d’una manera especial pel moviment per l’okupació.

La introducció de les noves formes participatives en tots els plans locals, l’acceptació de la seva existència
per part del teixit associatiu juvenil mateix —CNJC i, especialment, CJB, amb l’elaboració d’un monogràfic i
unes jornades— i la incorporació dels moviments socials com a interlocutors de les polítiques de joventut
són fets que constaten aquesta afirmació.

En aquesta línia, dos casos són molts explícits: per una banda, la introducció del moviment per l’okupació
com a agent per elaborar el Pla Local de Terrassa. Malgrat la negativa a participar-hi dels okupes —per una
voluntat de no-incidència d’aquest col·lectiu—, el moviment per l’okupació va ser convocat en diverses
ocasions, la qual cosa s’explicita en el Pla mateix. Segon exemple: el Col·lectiu Dret a Sostre de Mataró va
introduir la necessitat que el Consell Local de Joventut pogués incorporar associacionisme no constituït
formalment, i, per tant, els grups alternatius com el moviment okupa —igual que a Terrassa, el moviment
rebutja l’oferta per motius estratègics.

Malgrat les negatives okupes, el que és evident és el reconeixement explícit del moviment per l’okupació —ja
sigui directament o a través d’un reconeixement més ampli de l’associacionisme no constituït formalment—
per part de les administracions.

En aquest sentit, tornem a tenir un impacte en l’àrea de Joventut —és l’única que els reconeix com a
interlocutors—, i a més en un aspecte afirmatiu, en el sentit que la participació no està plantejada en un
model participatiu de ciutat, sinó que s’inscriu en les polítiques de joventut, polítiques tradicionalment febles
i creadores de polítiques perifèriques.

4.2.3. El moviment per l’okupació com a generador de polítiques públiques

Per últim, com a darrera conclusió important, cal remarcar la segona hipòtesi: el moviment per l’okupació
com a creador de polítiques públiques de joventut.
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Sobre aquest aspecte hi ha dos casos diferenciats: d’una banda aquells municipis o districtes amb un
moviment per l’okupació més arrelat i que clarament reconeixen el paper del moviment com a creador
de polítiques de joventut; de l’altra, el cas contrari, el d’un moviment okupa incapaç de generar una
programació estable d’activitats i per tant amb dificultat de fer unes polítiques de joventut continuades.

El fet diferencial, això no obstant, no es troba tant en la capacitat d’articular xarxes crítiques sinó en la
repressió: en aquells casos en què el moviment per l’okupació ha entrat en una dinàmica repressiva i per
tant de desallotjaments i reokupacions —com ha passat majoritàriament en el cas de Terrassa—, la dificultat
per orientar la seva acció en polítiques de joventut a través dels centres socials ha estat enorme —en el cas
de Terrassa, l’única excepció va ser Vallparadís —. Per contra, aquells casos en què el moviment per
l’okupació ha tingut centres socials més estables —com en els casos de Sants i Sant Andreu—, la creació
de polítiques de joventut ha estat abundant.

En aquest sentit, els Infousurpa —mitjà de difusió de les activitats del moviment per l’okupació— així ho
demostren; mentre que trobem una gran quantitat d’activitats en centres socials com l’Hamsa, Can Vies
—Sants— i el Palomar —Sant Andreu—, les activitats de Terrassa són intermitents.

Cal dir, però, que si comparem les polítiques de joventut desenvolupades pels ajuntaments i les que ha fet el
moviment per l’okupació trobem que en gran mesura coincideixen i que majoritàriament són afirmatives. És
difícil, doncs, determinar si això és també a causa d’un impacte del moviment per l’okupació, però el que es
fa evident és la introducció en les programacions municipals de certes matèries i estils culturals que són
pròpies del moviment per l’okupació.

Per acabar…

Les conclusions que podem treure dels casos analitzats són:

————— El moviment per l’okupació no té una voluntat d’incidència directa en les polítiques públiques. Cada cop
que se li fa un oferiment formal de participació en el disseny de les polítiques —quasi sempre
consultivament, a manera d’interlocució, o indirectament, a través de plataformes associatives més
àmplies— ho rebutja.

————— Malgrat això, el moviment per l’okupació sí que ha tingut un impacte en les polítiques públiques de
joventut.

————— En les polítiques nuclears, com ara l’habitatge, l’impacte ha estat limitat en la mesura que el moviment
per l’okupació ha aconseguit impactar, bàsicament, per la seva permeabilitat més gran, en les àrees de
Joventut, i aquestes tenen dificultats per traslladar demandes i necessitats a altres àrees, com Urbanisme.

————— En les polítiques perifèriques, com ara la participació juvenil, el moviment per l’okupació sí que ha estat
capaç, d’una manera involuntària, d’introduir nous models participatius en les lògiques de les
administracions —també limitats a les àrees de Joventut.

————— Per últim, el moviment per l’okupació ha generat polítiques públiques de joventut en els casos en què ha
tingut una certa estabilitat. Aquestes polítiques són similars a les desenvolupades per l’Administració
—per tant, són polítiques afirmatives.

Annex 1

Entrevistes

S’han fet un total de 24 entrevistes semiestructurades amb preguntes obertes, tant a polítics i tècnics en
Joventut de les administracions públiques com a membres del moviment per l’okupació dels districtes i



102
Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya

ciutats estudiades. Tot seguit presentem les bases del guió que s’han fet servir per als dos col·lectius
entrevistats.

Guió de les entrevistes als representants de les administracions

Bloc I. Joventut

— Què destacaries dels i les joves del teu municipi?

— Quins canvis o noves tendències observes pel que fa als hàbits i estils de vida dels joves?

— Quin tipus de joves creus que viu al municipi?

Bloc II. Polítiques de joventut

— Quines polítiques i serveis a la joventut hi ha al municipi?

— Quins mecanismes o canals de comunicació teniu amb els joves?

— Què penses que han de ser les polítiques de joventut?

— Per què creus que calen polítiques de joventut?

Bloc III. Moviment okupa

— Quina valoració fas sobre el moviment okupa —en l’àmbit general i local:

Com el veus

Què en penses

Quins et sembla que són els seus objectius

Composició

Evolució



103
Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya

— Valoració sobre l’okupació tipificada de delicte.

— Què penses sobre els desallotjaments?

— Contactes, negociacions… mantingudes amb okupes.

Bloc IV. Moviment okupa i joventut

— Què representen els okupes per a la joventut local?

— Valoració dels centres socials okupats i de les seves activitats. Penses que fan polítiques de joventut?

— Penses que el moviment per l’okupació ha pogut tenir impacte en els objectius o les pràctiques de les
polítiques públiques de joventut local?

Guió de les entrevistes als okupes

I. El Moviment per l'okupació

Evolució del moviment en el context local —quan sorgeix, experiències, composició…

Concepció ideològica de l’okupació:

-Objectius i estratègies (per què és necessària, etcètera.)

-Posició: okupació com a finalitat – okupació com a mitjà

-Posició: centre social okupat – habitatge

Opinió sobre la contrainformació.

Relació amb l’Administració local.

Opinió sobre la repressió i criminalització.

Coordinació i presència d’altres lluites.

II. Okupació i polítiques de joventut

Activitats públiques que es fan:

— tipus

— temàtiques

— organització

— quin tipus de gent hi va (usuaris/participants)

Relació amb l’associació de veïns —vocalies de joventut, etcètera.

Concepció de la joventut local —què en destacarien, canvis o tendències, etcètera.

Annex 2

Guia per a l'anàlisi del contingut de la premsa

A partir de l’anàlisi de contingut ens volem aproximar a les estratègies discursives i la formació de marcs
simbòlics que es generen en l’opinió pública sobre l’okupació.
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Per fer-ho, analitzarem les informacions aparegudes en tres períodes significatius de la història recent del
moviment:

————— Des de l’octubre de 1996 fins al desembre de 1998, anys d’eclosió del moviment.

————— De l’octubre al desembre de 1999, mesos marcats pels fets del 12 d’octubre de 1999.

————— L’any 2001, caracteritzat per l’increment de l’estratègia repressiva dels poders públics contra el moviment,
amb preteses implicacions amb ETA i desallotjaments continus.

Els diaris analitzats han estat els següents: El Periódico, El País, La Vanguardia, El Mundo, l’ABC i l’Avui.

El total d’impactes o peces analitzats —que a les taules anomenem tipus d’informació— ha estat de 577.

Per sistematitzar l’anàlisi s’han establert els ítems següents:

— Diari

— Data de la publicació

————— Tipus d’informació. Amb les categories següents: Portada, Portada de secció, Opinió, Notícia, Reportatge,
Nota de premsa i Acudit.

— Titular: transcripció.

— Subtítol: transcripció.

— Capçalera: transcripció.

— Destacats: transcripció.

— Foto: descripció breu.

— Tema: variable tancada —Manifestació, Acció directa, Roda de premsa, Policial legal judicial, Okupació
d’una casa, Terrorisme, Violència, Moviment, Habitatge, Joventut, Acte de suport i Context sociopo
-lític—. Introduïm com a màxim dos temes per notícia: el tema I o principal, i el tema II.
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— Violència: si apareixen referències a actes o símbols violents en el text o en les fotos. Les categories
són: SÍ que hi apareix i NO hi apareix.

— Policia: si apareix la policia en les fotos o s’esmenta en el text. Les categories són: SÍ que hi apareix i
NO hi apareix

— Judicial: si apareix algun actor o organisme judicial en el text o en les fotos. Les categories són: SÍ que
hi apareix i NO hi apareix.

— Okupes-joves: si hi ha una vinculació directa
entre ser okupa i ser jove a través de la
util ització de sinònims o adjectius o
d’intercanviar indistintament tots dos
conceptes. Les categories són: SÍ que hi ha
relació i NO hi ha relació.

— Etiquetes: les diferents terminologies amb
les quals es fa referència als membres del
moviment per l’okupació —okupes, radicals,
joves alternatius, joves violents, etcètera.

— Actors: altres personatges, polít ics,
institucions, associacions, etcètera,
esmentats.

— Altres moviments: si en la notícia es parla
d’altres moviments socials —veïnal,
antiglobalització, antimilitarista, etcètera.

— Percepció: avaluem si des del punt de vista
del potencial d’impacte del moviment per
l’okupació afavoreix o perjudica la seva
imatge davant l’opinió pública. Les
categories serien, doncs, Negativa, Positiva
i Neutra —la notícia ni afavoreix ni perjudica
els okupes en la variable d’opinió pública,
és a dir, que és irrellevant.

— Discurs predominant: d’on provenen les fonts
principals de la noticia i quin actor predomi-
na en el discurs implícit en el text.
Categories: Moviments socials, Moviment
okupa, Institucional, Policial, Periodístic —
quan es fa difícil identificar el discurs
predominant o apareixen múltiples visions
amb la mateixa importància— i personal —
en articles d’opinió.

— Resum: breu resum dels fets descrits per la
notícia o idees que s’expressen. En aquest
apartat també s’anoten les coses que es veuen
i no queden recollides en cap altre indicador.

L’última variable de la taula fa referència a quines
variables fonamentals del nostre estudi podem re-
lacionar amb el contingut o la forma de la notícia.
N’hem introduït quatre:

————— Joventut: referència explícita de la notícia a
algun aspecte que tingui a veure amb la
joventut en general o amb els “problemes dels
joves”.

————— Habitatge: referència explícita a l’especulació
urbanística, augment de preus, problemes
d’accés a l’habitatge...

————— Qüestions legals, judicials i de repressió.

————— Capital social alternatiu: quan es parla del
moviment mateix i de les seves propostes o
accions.

No hem recollit la secció del diari on es presenta la
notícia —creiem que és un indicador interessant—
, ja que no en totes les notícies dels reculls de
premsa apareixia aquesta informació.

Annex 3

Recull de taules derivades de l'anàlisi de la
premsa
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Taula 5.1. Freqüència dels diaris analitzats

Diari Freqüència
Percentatge

ABC 48 8,3

El Mundo 98 17,0

El País 136 23,6

El Periódico 129 22,4

Avui 62 10,7

La Vanguardia 104 18,0

Total 577 100,0

Font: Elaboració pròpia.

Taula 5.2. Freqüència dels tipus de peça de
premsa o impacte analitzats

Tipus Freqüència
Percentatge

Acudit 4 0,7

Editorial 15 2,6

Nota de premsa 19 3,3

Notícia 397 68,8

Opinió 75 13,0

Portada 30 5,2

Portada de secció 29 5,0

Reportatge 8 1,4

Total 577 100

Font: Elaboració pròpia.

Taula 5.3. Freqüència del tema principal

Tema Freqüència Percentatge

No classificats 3 0,5

Acció de suport 5 0,9

Acció directa 53 9,2

Acte de suport 7 1,2

Altres moviments 5 0,9

Context sociopolític 17 2,9

Desallotjament 89 15,4

Habitatge 6 1,0

Joventut 8 1,4

Manifestació 29 5,0

Moviment 70 12,1

Okupació d’una casa 9 1,6

Policial-legal-judicial 162 28,1

Roda de premsa 8 1,4

Terrorisme 8 1,4

Violència 98 17,0

Total 577 100

Font: Elaboració pròpia.
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Taula 5.4. Identificació okupes-joves

Freqüència Percentatge

No classificat 3 0,5

No 245 42,5

Sí 329 57,0

Total 577 100

Font: Elaboració pròpia.

Taula 5.5. Presència d’altres moviments socials

Moviment Freqüència Percentatge

Cap moviment 466 80,8

Altres moviments 29 5,0

Antifeixistes 24 4,2

Antimilitaristes 2 0,3

Independentisme 4 0,7

Moviment antiglobalització 11 1,9

Moviment veïnal 41 7,1

Total 577 100

Font: Elaboració pròpia.
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Taula 5.6. Percepció de la notícia

Percepció Freqüència Percentatge

Negativa 202 35,0

Neutra 240 41,6

Positiva 135 23,4

Total 577 100

Font: Elaboració pròpia.

Taula 5.7. Discurs predominant en les peces analitzades

Discurs Freqüència Percentatge

Institucional 79 13,7

Moviment okupa 34 5,9

Moviments socials 14 2,4

Periodístic 272 47,1

Personal 79 13,7

Policial 99 17,2

Total 577 100

Font: Elaboració pròpia.

Taula 5.8. Presència de les variables principal i secundària en les peces analitzades

Freqüència de la % variable Freqüència de la % variable
Variable variable principal principal variable secundària secundària

Cap variable 51 8,8 386 66,9

Capital social alternatiu 120 20,8 57 9,9

Habitatge 22 3,8 43 7,5

Joventut 29 5,0 34 5,9

Legal-judicial-repressiu 355 61,5 57 9,9

Total 577 100,0 577 100,0

Font: Elaboració pròpia.

 Taula 5.9. Percepció de la notícia i discurs predominant

Discurs predominant

Percepció de la notícia Institucional Moviment Moviments Periodístic Personal Policial Total
okupa socials

Negativa Freqüència 31 2 — 68 18 83 202

% de percepció de la notícia 15,3 1,0 — 33,7 8,9 41,1 100,0

% de discurs predominant 39,2 5,9 — 25,0 22,8 83,8 35,0

% del total 5,4 0,3 — 11,8 3,1 14,4 35,0

Neutra Freqüència 36 7 3 161 18 15 240

% de percepció de la notícia 15,0 2,9 1,3 67,1 7,5 6,3 100,0

% de discurs predominant 45,6 20,6 21,4 59,2 22,8 15,2 41,6

% del total 6,2 1,2 0,5 27,9 3,1 2,6 41,6

Positiva Freqüència 12 25 11 43 43 1 135
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% de percepció de la notícia 8,9 18,5 8,1 31,9 31,9 0,7 100,0

% de discurs predominant 15,2 73,5 78,6 15,8 54,4 1,0 23,4

% del total 2,1 4,3 1,9 7,5 7,5 0,2 23,4

Total Freqüència 79 34 14 272 79 99 577

% de percepció de la notícia 13,7 5,9 2,4 47,1 13,7 17,2 100,0

% de discurs predominant 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% del total 13,7 5,9 2,4 47,1 13,7 17,2 100,0

Font: Elaboració pròpia.

Taula 5.10. Percepció de la notícia segons el tema

Tema Percepció de la notícia

Negativa Neutra Positiva Total

Acció de suport Freqüència 2 2 1 5
% de tema 40 40 20 100
% de percepció de la notícia 1,0 0,8 0,7 0,9
% del total 0,3 0,3 0,2 0,9

Acció directa Freqüència 12 33 8 53
% de tema 22,6 62,3 15,1 100,0
% de percepció de la notícia 5,9 13,8 5,9 9,2
% del total 2,1 5,7 1,4 9,2

Altres moviments Freqüència 3 1 1 5
% de tema 60 20 20 100
% de percepció de la notícia 1,5 0,4 0,7 0,9
% del total 0,5 0,2 0,2 0,9

Desallotjament Freqüència 31 42 16 89
% de tema 34,8 47,2 18,0 100,0
% de percepció de la notícia 15,3 17,5 11,9 15,4
% del total 5,4 7,3 2,8 15,4

Habitatge Freqüència 1 2 3 6
% de tema 16,7 33,3 50,0 100,0
% de percepció de la notícia 0,5 0,8 2,2 1,0
% del total 0,2 0,3 0,5 1,0

Joventut Freqüència 2 6 8
% de tema 25 75 100
% de percepció de la notícia 0,8 4,4 1,4
% del total 0,3 1,0 1,4

Moviment Freqüència 10 20 40 70
% de tema 14,3 28,6 57,1 100,0
% de percepció de la notícia 5,0 8,3 29,6 12,1
% del total 1,7 3,5 6,9 12,1

Okupació d’una casa Freqüència 6 3 9
% de tema 66,7 33,3 100,0
% de percepció de la notícia 2,5 2,2 1,6
% del total 1,0 0,5 1,6

Policial-legal-judicial Freqüència 53 81 28 162
% de tema 32,7 50,0 17,3 100,0
% de percepció de la notícia 26,2 33,8 20,7 28,1
% del total 9,2 14,0 4,9 28,1

Roda de premsa Freqüència 5 3 8
% de tema 62,5 37,5 100,0
% de percepció de la notícia 2,1 2,2 1,4
% del total 0,9 0,5 1,4

Terrorisme Freqüència 3 1 4 8
% de tema 37,5 12,5 50,0 100,0
% de percepció de la notícia 1,5 0,4 3,0 1,4
% del total 0,5 0,2 0,7 1,4

Violència Freqüència 80 16 2 98
% de tema 81,6 16,3 2,0 100,0
% de percepció de la notícia 39,6 6,7 1,5 17,0
% del total 13,9 2,8 0,3 17,0

Acte de suport Freqüència 7 7
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% de tema 100,0 100,0
% de percepció de la notícia 5,2 1,2
% del total 1,2 1,2

Context sociopolític Freqüència 8 9 17
% de tema 47,1 52,9 100,0
% de percepció de la notícia 3,3 6,7 2,9
% del total 1,4 1,6 2,9

Manifestació Freqüència 7 18 4 29
% de tema 24,1 62,1 13,8 100,0
% de percepció de la notícia 3,5 7,5 3,0 5,0
% del total 1,2 3,1 0,7 5,0

Total Freqüència 202 240 135 577
% de tema 35,0 41,6 23,4 100,0
% de percepció de la notícia 100,0 100,0 100,0 100,0
% del total 35,0 41,6 23,4 100,0

Font: Elaboració pròpia.

Taula 5.11. Identificació okupes-joves i discurs predominant

Okupes=joves Discurs predominant

Institucional Moviment Moviments Periodístic Personal Policial Total
okupa socials

No Freqüència 43 15 10 103 37 37 245
% de casos okupes=joves 17,6 6,1 4,1 42,0 15,1 15,1 100,0
% de discurs predominant 54,4 44,1 71,4 37,9 46,8 37,4 42,5
% del total 7,5 2,6 1,7 17,9 6,4 6,4 42,5

Sí Freqüència 36 18 4 169 40 62 329
% de casos okupes=joves 10,9 5,5 1,2 51,4 12,2 18,8 100,0
% de discurs predominant 45,6 52,9 28,6 62,1 50,6 62,6 57,0
% del total 6,2 3,1 0,7 29,3 6,9 10,7 57,0

Total Freqüència 79 34 14 272 79 99 577
% de casos okupes=joves 13,7 5,9 2,4 47,1 13,7 17,2 100,0
% de discurs predominant 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% del total 13,7 5,9 2,4 47,1 13,7 17,2 100,0

Font: Elaboració pròpia.

Taula 5.12. Presència d’altres moviments i percepció de la notícia

Moviment Percepció de la notícia

Negativa Neutra Positiva Total

Cap moviment Freqüència 164 199 103 466
% d’altres moviments 35,2 42,7 22,1 100,0
% de percepció de la notícia 81,2 82,9 76,3 80,8
% del total 28,4 34,5 17,9 80,8

Altres moviments Freqüència 13 6 10 29
% d’altres moviments 44,8 20,7 34,5 100,0
% de percepció de la notícia 6,4 2,5 7,4 5,0
% del total 2,3 1,0 1,7 5,0

Antifeixistes Freqüència 16,0 6,0 2,0 24,0
% d’altres moviments 66,7 25,0 8,3 100,0
% de percepció de la notícia 7,9 2,5 1,5 4,2
% del total 2,8 1,0 0,3 4,2
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Antimilitaristes Freqüència 1 1 2
% d’altres moviments 50,0 50,0 100,0
% de percepció de la notícia 0,4 0,7 0,3
% del total 0,2 0,2 0,3

Independentisme Freqüència 3 1 4
% d’altres moviments 75,0 25,0 100,0
% de percepció de la notícia 1,5 0,7 0,7
% del total 0,5 0,2 0,7

Moviment antiglobalització Freqüència 2 4 5 11
% d’altres moviments 18,2 36,4 45,5 100,0
% de percepció de la notícia 1,0 1,7 3,7 1,9
% del total 0,3 0,7 0,9 1,9

Moviment veïnal Freqüència 4 24 13 41
% d’altres moviments 9,8 58,5 31,7 100,0
% de percepció de la notícia 2,0 10,0 9,6 7,1
% del total 0,7 4,2 2,3 7,1

Total Freqüència 202 240 135 577
% d’altres moviments 35,0 41,6 23,4 100,0
% de percepció de la notícia 100,0 100,0 100,0 100,0
% del total 35,0 41,6 23,4 100,0

Taula 5.13. Relació entre tema principal i violència

Tema principal Violència

No cont. No Sí Total

Acció de suport Freqüència 3 2 5
% de tema 60,0 40,0 100,0
% de violència 0,9 0,8 0,9
% del total 0,5 0,3 0,9

Acció directa Freqüència 50 3 53
% de tema 94,3 5,7 100,0
% de violència 15,6 1,2 9,2
% del total 8,7 0,5 9,2

Altres moviments Freqüència 2 3 5
% de tema 40,0 60,0 100,0
% de violència 0,6 1,2 0,9
% del total 0,3 0,5 0,9

Desallotjament Freqüència 43 46 89
% de tema 48,3 51,7 100,0
% de violència 13,4 18,2 15,4
% del total 7,5 8,0 15,4

Habitatge Freqüència 4 2 6
% de tema 66,7 33,3 100,0
% de violència 1,2 0,8 1,0
% del total 0,7 0,3 1,0

Joventut Freqüència 5 3 8
% de tema 62,5 37,5 100,0
% de violència 1,6 1,2 1,4
% del total 0,9 0,5 1,4

Moviment Freqüència 1 49 21 70
% de tema 1,4 70,0 100,0
% de violència 33,3 15,3 7,9 12,1
% del total 0,2 8,5 3,5 12,1

Okupació d’una casa Freqüència 7 2 9
% de tema 77,8 22,2 100,0
% de violència 2,2 0,8 1,6
% del total 1,2 0,3 1,6

Policial-legal-judicial Freqüència 1 111 50 162
% de tema 0,6 68,5 30,9 100,0
% de violència 33,3 34,6 19,8 28,1
% del total 0,2 19,2 8,7 28,1
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Roda de premsa Freqüència 1 5 2 8
% de tema 12,5 62,5 25,0 100,0
% de violència 33,3 1,6 0,8 1,4
% del total 0,2 0,9 0,3 1,4

Terrorisme Freqüència 8 8
% de tema 100,0 100,0
% de violència 3,2 1,4
% del total 1,4 1,4

Violència Freqüència 98 98
% de tema 100,0 100,0
% de violència 38,7 17,0
% del total 17,0 17,0

Acte de suport Freqüència 6 1 7
% de tema 85,7 14,3 100,0
% de violència 1,9 0,4 1,2
% del total 1,0 0,2 1,2

Context sociopolític Freqüència 14 3 17
% de tema 82,4 17,6 100,0
% de violència 4,4 1,2 2,9
% del total 2,4 0,5 2,9

Manifestació Freqüència 19 10 29
% de tema 65,5 34,5 100,0
% de violència 5,9 4,0 5,0
% del total 3,3 1,7 5,0

Total temes Freqüència 3 321 253 577
% de tema 0,5 55,6 43,8 100,0
% de violència 100,0 100,0 100,0 100,0
% del total 0,5 55,6 43,8 100,0



113
Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya

Taula 5.14. Percepció de la notícia i identificació d’okupes amb joves

Percepció de la notícia Okupes=joves

No clas. No Sí Total

Negativa Freqüència 74,0 128,0 202,0
% de percepció de la notícia 36,6 63,4 100,0
% d’okupes=joves 30,2 38,9 35,0
% del total 12,8 22,2 35,0

Neutra Freqüència 108,0 132,0 240,0
% de percepció de la notícia 45,0 55,0 100,0
% d’okupes=joves 44,1 40,1 41,6
% del total 18,7 22,9 41,6

Positiva Freqüència 3,0 63,0 69,0 135,0
% de percepció de la notícia 2,2 46,7 51,1 100,0
% d’okupes=joves 100,0 25,7 21,0 23,4
% del total 0,5 10,9 12,0 23,4

Total Freqüència 3,0 245,0 329,0 577,0
% de percepció de la notícia 0,5 42,5 57,0 100,0
% d’okupes=joves 100,0 100,0 100,0 100,0
% del total 0,5 42,5 57,0 100,0

Taula 5.15. Violència i discurs predominant

Violència Discurs predominant

Institucional Moviment Moviments Periodístic Personal Policial Total
okupa socials

Freqüència 1,0 2,0 3,0
% de violència 33,3 66,7 100,0
% de discurs predominant 2,9 0,7 0,5
% del total 0,2 0,3 0,5

No Freqüència 54,0 22,0 10,0 163,0 46,0 26,0 321,0
% de violència 16,8 6,9 3,1 50,8 14,3 8,1 100,0
% de discurs predominant 68,4 64,7 71,4 59,9 58,2 26,3 55,6
% del total 9,4 3,8 1,7 28,2 8,0 4,5 55,6

Freqüència 25,0 11,0 4,0 107,0 33,0 73,0 253,0
% de violència 9,9 4,3 1,6 42,3 13,0 28,9 100,0
% de discurs predominant 31,6 32,4 28,6 39,3 41,8 73,7 43,8
% del total 4,3 1,9 0,7 18,5 5,7 12,7 43,8

Sí Freqüència 79,0 34,0 14,0 272,0 79,0 99,0 577,0
% de violència 13,7 5,9 2,4 47,1 13,7 17,2 100,0
% de discurs predominant 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% del total 13,7 5,9 2,4 47,1 13,7 17,2 100,0

Taula 5.16. Violència i percepció de la notícia

Percepció de la notícia Violència

No classificat No Sí Total

Negativa Freqüència 56 146 202
% de percepció de la notícia 27,7 72,3 100,0
% de violència 17,4 57,7 35,0
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% del total 9,7 25,3 35,0

Neutra Freqüència 1 168,0 71,0 240,0
% de percepció de la notícia 0,4 70,0 29,6 100,0
% de violència 33,3 52,3 28,1 41,6
% del total 0,2 29,1 12,3 41,6

Positiva Freqüència 2 97 36 135
% de percepció de la notícia 1,5 71,9 26,7 100,0
% de violència 66,7 30,2 14,2 23,4
% del total 0,3 16,8 6,2 23,4

Total Freqüència 3 321 253 577
% de percepció de la notícia 0,5 55,6 43,8 100,0
% de violència 100,0 100,0 100,0 100,0
% del total 0,5 55,6 43,8 100,0

Font: Elaboració pròpia.
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