
Can Vies 

Perdoneu-me que escrigui avui sobre un tema tan problemàtic com és aquest 
centre, el qual després de 17 anys de pervivència, ha estat desallotjat per la 
policia i començat a enderrocar. Naturalment, les flames no només han cremat 
contenidors, una furgoneta de tv i maquinària pesant, sinó que el foc s’ha encès
a altres indrets de la ciutat i també a altres ciutats. Jo em pregunto: fins on 
arribarà aquest foc?

Can Vies s’ha convertit en molt més que un Centre Social Autogestionat de les 
que el col·lectiu okupa té en diferents barris de les ciutats. 
Alhora, aquesta entitat, no ho oblidem, està formada per persones: nois i noies,
la majoria molt joves, amb una filosofia de la vida molt diferent de molts altres 
ciutadans.

Per una banda, en aquest conflicte, estan els polítics –i els que ho circumden--,
per l’altra els okupes –amb el cor de la societat civil que els aplaudeix—i, en un 
altra cantó els pacients veïns i ciutadans.

Es parla de diàleg, de intermediaris, de mediadors... Però per aquest diàleg 
caldrà fer-ho no només mirant la darrera setmana, sinó mirant alhora tota la 
història d’aquests 17 anys. I contemplant també la situació social, política i 
laboral del nostre país.

Tant de bo, per part de tots hi hagi ganes de resoldre la situació. Que no hagi 
“enrocaments” d’uns i d’altres que frenarien les pistes de solució.
He iniciat aquest escrit dient “perdoneu-me”. Ho dic perquè és difícil opinar 
sense fer mal a algú de cada una de les bandes, i perquè no en sé prou de 
trobar quina és la solució. 

El que desitjo és que nosaltres no atiem el foc. Les postures oposades 
incrementen les tensions. El que desitjo també és que el conflicte es resolgui el 
millor i abans possible pel bé del nostre barri i de cada un de nosaltres.


