
Centre Social Autogestionat Can Vies 
 

Aquest centre social autogestionat va ser okupat el 10 de maig de 1997 per 
joves del barri de Sants en resposta a la manca d’espais on poder realitzar 
activitats tant de caire lúdic com polític. 
 
Legalment la propietat de l’immoble és de TMB, empresa de la qual 
l’Ajuntament de Barcelona té el 51% d’accions, i el procés judicial que es va 
emprendre en el seu dia està arxivat. Però l’Ajuntament, amb l’excusa de 
l’arribada del TGV, ha fet un “Pla de reordenació urbanística” amb el qual vol 
tirar a terra aquest espai que pertany legítimament als veïns i veïnes de Sants 
per a fer-hi habitatges privats: un cop més la intenció és transformar un espai 
social en un de privat.  
 
A Can Vies hi conviuen dos projectes paral·lels. A la part de dalt de l’edifici hi 
ha la vivenda, on actualment hi viuen 4 joves del barri; i a la part de sota hi ha 
el projecte públic, el Centre Social, que es diferencia físicament en dos blocs: 
un és la kafeta, espai social amb barra de bar obert a tothom, amb les sales 
d’assemblees, la sala de La Burxa (periòdic mensual de comunicació popular 
de Sants), el magatzem, el local d’assaig musical… i l’altre és la Capella, que 
és on esteu ara. 
A la capella s’hi desenvolupen múltiples activitats. Xerrades, debats, 
assemblees, representacions teatrals i musicals, presentacions de llibres, 
passis de pel·lícules o documentals, dinars populars... També serveix d’espai 
per a realitzar un taller de teatre setmanal, i és la seu de la Colla Bastonera de 
Sants, que assaja aquí i que, a més a més, ha estat impulsada des del propi 
Centre Social. 
 
Al CSA Can Vies l’òrgan de màxima sobirania és l’Assemblea. Funcionem per 
consens, d’una manera horitzontal, és a dir no jeràrquica, aquí no hi ha caps ni 
representants, funcionem per “responsabilitat col·lectiva”. Diem que és un 
Centre Social Autogestionat perquè els propis usuaris/es de l’espai són els que 
decideixen com s’ha de regular i el seu esdevenir. 
Participem de l’Assemblea de Barri de Sants (ABS), que és l’assemblea que 
coordina i fa confluir els moviments socials del barri, i de l’Assemblea d’Okupes 
de Barcelona, a part d’altres campanyes, com la que està en contra de 
l’Ordenança del Cinisme o d’antirepressives i de suport als Pres@s Polítics 
Catalans. 
 
Al CSA Can Vies hi treballen molts col·lectius: La Burxa, Construint, Assemblea 
de Joves de Sants, Negres Tempestes, BarriSants.org, Col·lectiu de Cinema, 
Col·lectiu de Teatre, Víctimes del Civisme, Colla Bastonera de Sants… 
 
Doncs ja ho sabeu; ens podeu trobar quan vulgueu al carrer Jocs Florals, 40-42 
de Sants, o contactar amb nosaltres a través de canvies@mixmail.com 
 
Qui no vol fer les coses busca excuses, 
Qui les vol fer, troba els mitjans !!!!! 


