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CRIDA A LA SOLIDARITAT AMB LA CASIKA

RECOLZA, DEFENSA, ESTIMA.
C.S.O.A. LA CASIKA

La Casika, és un centre social, okupat i autogestionat amb 14 anys de vida. Durant aquests anys, 
nombrosos col•lectius de diversa índole (ecologistes, feministes, col•lectius en defensa dels drets 
dels animals, antifeixistes, anticapitalistes, moviments veïnals, educatius, culturals...) han sentit 
l'espai com a seu, formant part d'ell, utilitzant-ho i desenvolupant multitud d'activitats: xerrades, tallers 
educatius, festivals de musica, de cinema i teatre, exposicions artístics, trobades de debat... La 
diversitat i quantitat d'activitats desenvolupades en la Casika, l'han convertit en un referent cultural, 
social i polític no només de Móstoles sinó de la resta de Madrid i de l'Estat, i ha proporcionat a la social i polític no només de Móstoles sinó de la resta de Madrid i de l'Estat, i ha proporcionat a la 
nostra localitat un punt de trobada per a la reflexió i acció alternativa, on els valors del sistema 
capitalista han estat superats per l'autogestió.

El 5 de Desembre passat, el c.s.o.a. La Casika va complir 14 anys, les raons que van portar a un 
grup de joves a començar a donar vida a aquesta casa abandonada van ser:
 Denunciar l'especulació i les milers de casa buides que ens envoltaven.
 Mostrar l'okupació com a alternativa a la falta d'oportunitats “serioses i raonables” per adquirir un 
habitatge
 Denunciar la falta d'espais per al creixement individual, social, cultural i polític de l@s person@s
 Mostrar que l'autogestió, la solidaritat, el respecte, la participació i el compromís, són els valors i les 
eines que ens fan créixer com a persones i com a societat.

Les raons de fa 14 anys, avui segueixen àdhuc mes vigents que mai  i les nostres il•lusions i Les raons de fa 14 anys, avui segueixen àdhuc mes vigents que mai  i les nostres il•lusions i 
experiència han crescut juntament amb els somnis i alegries de l@s que ens ensenyen a creure'ns 
dia a dia, que en nostra vida i els nostres somnis manem nosotr@s .

TTambé ha crescut la repressió cap a la Casika i algun@s dels seus participants per part de les 
institucions municipals, al sentir-se evidenciades per la nul•la capacitat de gestionar, activitats 
culturals, sense pressupostos milionaris. Aquest augment repressiu en forma de multes, 
identificacions, insults i amenaces solament ve a reafirmar que ho estem fent bé, que la nostra actitud 
és la correcta, que els molesta veure que fem Corto y Cambio, festival de curtmetratges amb mes 
glamur i menys diners que ells, que els fot saber que portem 14 anys amb el Festikmaf fent bastant 
mes pels artistes mostoleñ@s, que qualsevol equip de govern d'aquest poble, que en les activitats de 
la Casika participen mes persones que molts centres culturals, polítics o d'oci de Móstoles, que tenim la Casika participen mes persones que molts centres culturals, polítics o d'oci de Móstoles, que tenim 
una agenda cultural mes variada i mes popular que la de molts pobles de la zona, que el que fem 
aquesta fet per i per al poble, sense necessitat de directors, ni regidors, ni alcaldes. I el que de debò 
els dol no és que administrem millor els recursos culturals, o siguem el referent cultural alternatiu de 
Móstoles, la qual cosa els pica i els amoïna és que no ens poden retallar el pressupost. Per que 
l'autogestió enfront de la subvenció funciona, per que la solidaritat i la unió enfront de l'oci-negocio 
funciona, i per que el compromís a seguir portant les nostres idees a la practica, està mes present funciona, i per que el compromís a seguir portant les nostres idees a la practica, està mes present 
que mai.

Volem explicar la situació de la Casika i demanar l'esforç de tota la gent que la recolza perquè hi ha 
diversos processos repressius oberts i ens sentim amenaçades: Hi ha una denúncia per okupació. 
També hi ha una resolució administrativa (recorreguda en els jutjats) que estableix el cessament de 
les activitats culturals, reunions, menjadors, etc. sota amenaça de precinte. I a més, també hi ha un 
procés penal per desobediència a un company per participar en la Casika. Creiem que són motius 
suficients per convocar i us convoquem a una manifestació que tindrà lloc a Móstoles el proper 16 de 
juny de 2012 en defensa de la Casika i de tots els CSOs.


