7. Altres organitzacions innovadores
Trobem altres models innovadors d'organització al voltant de l'habitatge
i el dret a tenir un espai on cultivar, crear i produir. Però que alhora
van més enllà d'aquests aspectes, ja que impliquen trencaments amb la
legalitat

vigent

i

amb

el

meta-relat

capitalista

actual,

basat

indissolublement en la propietat privada, que aquestes propostes
qüestionen, subverteixen i transcendeixen.

L'Okupació
L'okupació és un moviment social recent, que apareix als anys 70 a
Europa com a forma d'acció directa de desobediència civil davant dels
abusos de la propietat privada. Així com per la manca d'espais per a
l'habitatge, la trobada, la creació i l'organització social sota paràmetres
i lògiques diferents a les purament mercantils de l'status quo actual. Es
tracta d'una alternativa il·legal a la majoria dels països, però que,
encara així, constitueix una experiència social d'innegable rellevància.
Es distingeix d'altres formes d'ocupació
(c o k) com la d'immigrants o famílies
amb necessitat d'espais emergencials on
viure, pel fet que comporten indissociablement

una

ideologia

explícitament

revolucionària.
S'entén que el dret a l'habitatge ha de
prevaldre

per

sobre

del

dret

a

la

propietat privada d'immobles abando-

Barrilonia. Rambla Raval, Barcelona

nats i deteriorats durant anys, que són en mans de grans propietaris,
d'immobiliàries o d'institucions públiques. Mai de petits propietaris
com es diu sovint des de veus que volen desqualificar el moviment.

Constitueix un moviment social minoritari però molt actiu que posa en
dubte els fonaments del sistema actual i que obre, des d'aquest
posicionament il·legal i revolucionari, nous interrogants i comprensions
més àmplies del que és i podria ser la societat.
Molts d'aquests espais recuperats es converteixen en centres socials de
creació i difusió cultural (CSO, Centre Social Okupat) a vegades de
repercussió

internacional,

que

estableixen

vincles

amb

molts

moviments socials i amb les comunitats locals. Hi trobem una varietat
d'activitats, d'estètiques i de radicalitat ideològica, que va des del
moviment punk a opcions artístiques, ecològiques o espirituals.
La majoria d'elles maneja una economia de tipus comunitari i col·lectiu,
amb una completa socialització dels béns de que es disposa:
automòbils, ordinadors, habitacions, aliments, ingressos, treball, etc.
Es viu en un estat d'incertesa en relació al probable desallotjament, el
que no impedeix la construcció d'estructures, activitats o horts. Això
ofereix una dimensió efímera a la proposta que intensifica molts
processos. En molts
països,

passats

uns

anys

existeix

la

possibilitat
guir

d'aconse-

legalment

la

propietat okupada.
Alguns d'aquests centres socials okupats
s'han convertit en es-
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pais de formació artística i circense de referència com La Makabra al
Poble Nou, Barcelona, desallotjada el 2007; Los Hermanos Trivenchi a
Buenos

Aires,

ambdues

ocupant

antigues

naus

industrials

reconvertides en teatre, circ i espais d'assaig. D'altres han dut a terme

experiències d'universitat lliure com a

La Rimaia

a Barcelona

(desallotjada el 2010, i que va okupar dues vegades més altres grans
edificis). Totes elles s'organitzen de manera assembleària i sobre la base
de mètodes de presa de decisió circular i del consens.
Can Masdeu, Barcelona. Alhora ecovila, comunitat, espai cultural i
centre social okupat, Can Masdeu constitueix un cas d'èxit i
consolidació d'aquest tipus d'experiència, en un entorn rural als afores
immediats de Barcelona. S'ha construït des de 2001 una comunitat
autogestionària en el que era un antic hospital abandonat i deteriorat.
Es duen a terme molts projectes, seminaris, trobades i cursos de
temàtiques vinculades al canvi social, l'ecologia i la cultura post
capitalista, decreixentista o ecollibertària. Els grups de treball són
autònoms i cadascun contribueix segons les seves possibilitats i
necessitats al conjunt
d'una economia comunitària que es resol en
part

col·lectivament.

Hi ha, entre d'altres,
un taller de reparació i
reciclatge de bicicletes,
una

panaderia,

una

cerveseria i horts comunitaris

oberts als

veïns del barri.
www.canmasdeu.net

Can Masdeu , Barcelona, okupat des del 2001

Lakabe,

Nafarroa,

Euskal

Herria.

Poble

okupat,

amb

gestió

assembleària. Amb 35 anys d'història, constitueix un referent i una de
les experiències d'okupació i alhora d'ecovila més consolidades de
d'Europa. Hi viuen unes 30 persones que mantenen una economia
plenament

col·lectiva,

amb produccions comunes com una panaderia,
i els qui treballen fora
de la comunitat contribueixen amb part dels
seus ingressos.

Errekaleor, Gasteiz, Euskal Herria. És un barri obrer dels anys 60,
que ja tenia molts dinàmiques comunitàries i cooperatives entre els
habitants. Fou desallotjat el 2013 per tal de fer-hi una renovació
urbanística que es va aturar per la crisi econòmica. I ha estat okupat
des del 2014 per un ampli i divers col·lectiu de joves, molts d'ells
estudiants de Gasteiz, que estan iniciant la construcció d'un barri
cooperatiu i autogestionat.

Christiania, Copenhaguen, Dinamarca. Es tracta del major assentament

okupat

i

autogestionat

d'Europa i probablement la major
experiència

del

món

tipus.

tot

un

És

d'aquest
barri

a

Copenhaguen, on hi havia un
antic recinte militar de 34 ha,
situat al centre de la capital
danesa i al voltant d'un estany. Fou ocupat el 1975 després d'haver
estat

abandonat

per

l'exèrcit. Des d'aleshores hi
viu de forma permanent
una comunitat heterogènia
d'unes 1000 persones, amb
mètodes

de

democràcia

assembleària.

Gaudeixen

d'autonomia

legal

i

mecanismes d'economia col·lectius al recinte. Els ingressos provenen
d'una mena d'IVA comunitari que paguen les empreses, bars, tallers,
etc. que operen al barri, i que reben milers de turistes cada any.
Aproximadament la meitat dels residents treballen a Christiania. L'eix
central d'aquesta comunitat és
la

llibertat

respecte
altres.

a
No

individual
la

llibertat

existeixen

i

el
dels
uns

estatuts, i els seus reglaments
consisteixen en tres normes
subjectes a modificacions en el
temps. En aquest moment es
limiten a impedir la violència,

les armes, les bandes organitzades i les drogues dures. La marihuana,
en canvi, és venuda lliurement en determinats espais. La policia no hi
entra, tret d'algunes ocasions específiques en què això ha generat grans
protestes i aldarulls. Les administracions públiques d'alguna manera
mantenen limitat a aquest barri el que en altres ciutats europees es
troba dispers pels centres d'una manera més caòtica i problemàtica.
Molts

fills

dels

primers

pobladors

segueixen residint allí, hi ha escoles,
guarderies i desenes de cases amb
arquitectures lliures i molt innovadores
on no cal pagar per viure, però per a les
que hi ha una llarga llista d'espera.
Constitueix un espai de llibertat completa, que contrasta i permet
entendre millor el marc de llibertat pautada o restringida en què tots
vivim fora de Chistiania. Tan sols aquest fet, la possibilitat de poder
comptar amb un espai d'experimentació social i artística amb plena
llibertat i autogestió econòmica i legal, fa que aquest experiment
mereixi una atenció molt especial, i que hagi de ser protegit com una
experiència singular i enriquidora.
A més és, des de fa temps, la segona atracció turística de Dinamarca,
després de l'estàtua de la sireneta. I cal dir que mentre la sireneta
acostuma a decepcionar molts turistes per les seves reduides
dimensions, Christiania sorprèn
i impressiona tot visitant, que
en surt diferent a com ha entrat.
I

entén

que

tota

ciutat

democràtica hauria de tenir un
espai com aquest.

Moviment dels Sense Terra
El moviment dels camperols sense terra a
Brasil, el MST (Movimento dos Sem Terra),
constitueix el cas més rellevant d'ocupació
rural al món. Reclamen el dret de disposar
de terra on poder viure i conrear, especialment enfront del latifundi improductiu i
agroindustrial, molt estès al Brasil.
És també una forma de protesta davant dels abusos de la propietat privada, quan aquests impedeixen l'accés a drets socials bàsics. Brasil, un
dels països més extensos del planeta és alhora el país amb el major
moviment social de camperols sense terra. El que posa en evidència els
elevats graus de desigualtat i injustícies d'aquest país que, malgrat
comptar amb incomparables riqueses naturals, no arriba mai a oferir
condicions dignes de vida a les majories socials. Brasil fa bona la dita
de Gandhi: “hi ha prou riquesa per satisfer les necessitats de tothom,
però no per saciar l'avarícia d'uns pocs”.
L'MST,

amb

més

d'un

milió

de

camperols organitzats en centenars de
campaments arreu del país, és un dels
majors moviments socials del món.
Construeix en els seus assentaments
(primera fase) i campaments (un cop establerts), mètodes d'organització
basats en l'agroecologia, la bioconstrucció, la pedagogia per a
l'alliberament

desenvolupada

pel

pedagog

brasiler

Paulo

Freire,

l'autogestió econòmica, el cooperativisme o la democràcia assembleària,
emmarcats en un marxisme militant. Als campaments, a més de
conrear el necessari, organitzar les escoles, etc. es creen cooperatives
de treball amb les que es comercialitzen productes a tot el país.

