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Carta Oberta: Desallotjament al 
CSO de Mas Ciurana d'Hostalric 
!
El Centre Social Mas Ciurana, ha estat un projecte obert a la participació ciutadana 
i en el que s’ha donat cabuda a tota mena d’iniciatives.	


!
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La premsa
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A finals de setembre del 2013, un grup de persones de la nostra comarca, vam iniciar 
un projecte de caire social: crear un espai pel poble i gestionat des del poble de forma 
horitzontal i assembleari, on tothom tingués cabuda i pogués desenvolupar projectes 
de caire social i cultural. Com que al poble d’Hostalric existia la finca de Mas 
Ciurana, un lloc meravellós i encantador, que per desgràcia els seus propietaris el 
tenien en total abandó i ruïnós, vam decidir alliberar aquest espai.	
!
Gràcies a aquesta iniciativa, vam poder aturar els actes vandàlics i robatoris que 
s’anaven succeint setmana rera setmana i, és més, vam fer un esforç per recuperar i 
arreglar aquest espai i el seu entorn, la finca de Mas Ciurana, una casa modernista 
catalogada de principis de segle XX.	
!
El Centre Social Mas Ciurana, ha estat un projecte obert a la participació ciutadana i 
en el que s’ha donat cabuda a tota mena d’iniciatives. Des de jornades sobre infinitat 
de temes com el veganisme, les energies renovables, la bio-construcció, alternatives 
socials, etc., fins a presentacions de col·lectius, conferències, debats i tallers i cursos a 
preus populars. També ha estat un lloc obert per allotjar diferents projectes socials 
com la Cooperativa Integral Catalana, la Cooperativa de Consum Socarrel i la 
Plataforma d’Afectats per la hipoteca, entre d’altres. I, per últim, hem pogut oferir 
una àmplia programació cultural: teatre, dansa, concerts, titelles, etc	
!
Farà ara uns mesos, Adif Ba Ba i els seus quaranta lladres (ADIF), propietaris de la 
finca que estaven deixant caure a terra, van interposar una denúncia penal al jutjat de 
Santa Coloma de Farners per la ocupació de la casa. Tot seguia el seu procés habitual 
fins que, aquest passat dilluns 19 de maig, comunicaven una ordre de desallotjament 
cautelar cap al centre social. Aquest tipus d’ordre es demana al principi d’una 
ocupació quan existeixen danys estructurals a l’edifici o representa un perill per a les 
persones, i no mig any després. Sembla ser que durant aquests set mesos i mig no els 
ha importat la nostra seguretat.	
!
S’ha presentat un recurs contra aquesta injusta ordre i estem a l’espera de la seva 
resolució. Encara que ens han informat que aquest procés no atura l’ordre de 
desallotjament. Per aquest motiu, s’ha iniciat una campanya de recollida de 
signatures i segells d’entitats i comerços en suport amb el centre social ocupat Mas 
Ciurana, i el dia 6 de juny del 2014 tindrà lloc a Mas Ciurana un acte de suport amb 
actuacions en directe i una exposició d’artistes de la zona. Per aquest mateix dia és 
convocarà una concentració contra el desallotjament.	
!



Per altra banda, la programació del centre continuarà endavant, ja sigui aquí o en un 
altre espai.  Seguim endavant, no ens poden prendre la il·lusió per un món millor i 
més just.	
!
CSO Mas Ciurana	
!!
COMENTARIS	
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Companys del Mas Ciurana: La vostra lluita és també la nostra. Ànims!	
!
Carles Lumeras i Medrano, 26/05/2014 a les 12:33	

Benvolguts amics,	
!
Ens hem assabentat de la vostra lluita a través de les notícies aparegudes al 
BaixMontseny.info. No ens ha arribat abans la vostra recollida de signatures. Ara però, us 
volem enviar el nostre suport a través d'aquestes línies. 	
!
Tot i que ens serà molt difícil participar en l'acte que heu preparat pel dia 6 de juny 
(nosaltres també hem programat accions reivindicatives per aquell cap de setmana), podeu 
comptar amb la nostra solidaritat per accions futures, i la nostra signatura que us enviem a 
través d'aquest mateix comentari.	
!
Recordeu que resistir és vèncer.	
!
Salutacions cordials,	
!
Carles Lumeras	
!
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny	

carlesl@salvaguardamontseny.cat	

info@salvaguardamontseny.cat	
!!
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Bergonyós	
!
Anònim, 27/05/2014 a les 09:16	

Em sembla bergonyós que és bulnerin els procediments en benefici d'una gent a la que s'està 
inbestigant per corruptes.	

I el que més bergonya fà, és que fagin fora a aquestes persones que porten alegria i cultura a 
la comarca, per deixar morir un espai tant bonic com és Mas Ciurana o pitjor encara, perqué 

http://masciurana.wordpress.com/
mailto:carlesl@salvaguardamontseny.cat
mailto:info@salvaguardamontseny.cat


acabi en mans d'un ajuntament que ja ha demostrat en altres ocasións, que prefereix crear 
espais elitistes per a quatre turistes despistats, abans que serveis per al poble o la comarca.	

És una ordre injusta i inquerent.	
!
http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/
4224&passaact=3a390d18b2dbe715bc430307afc23f51	
!!
L'Assemblea de Mas Ciurana d'Hostalric interromp 
les activitats 
Han presentat un recurs al jutjat amb l'esperança que aturi el desallotjament	
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Una de les activitats que es porten a terme a Mas Ciurana. Foto: Mas Ciurana	
!
L'Assemblea de Mas Ciurana d'Hostalric, després dels darrers esdeveniments, ha 
decidit interrompre totes les activitats i tallers fins saber com avança el recurs que han 
presentat al jutge. Asseguren que aquesta decisió els sap greu, però tenen l'esperança 
que el recurs pugui aturar el desallotjament "però no ens refiem del que pugui passar 
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vist com s'ha portat el cas des dels jutjats i els esdeveniments de Barcelona (Can 
Vies)", manifesten des de Mas Ciurana.	
!
Per aquest motiu, conviden a tothom que passi per aquesta casa com a mostra de 
suport i ajudar-los a debatre la qüestió. Anuncien que obriran la kafeta de Mas 
Ciurana per escoltar una mica de música i passar una bona estona entre tots. Des del 
divendres fins diumenge a partir de les 7 de la tarda.  També preparant un espai 
infantil, un campionat de tennis taula i un taller de pancartes. Actes que ja serviran de 
preparació	

del dia 6 de juny que, entre d'altres activitats es farà una concentració contra el 
desallotjament.	
!!!!
Redacció | Actualitzat el 30/05/2014 a les 15:17h	


Mas Ciurana d'Hostalric resisteix el desallotjament 
Han començat una recollida de signatures i demanen que s'escriguin cartes al jutjat i 
Adif explicant perquè no s'ha de desallotjar el centre	


!

!  



!
El centre social ocupat Mas Ciurana d'Hostalric ha iniciat una campanya de recollida 
de signatures i segells d'entitats i comerços buscant el suport contra l'ordre de 
desallotjament, aturada cautelaremt pel jutge. A més, estan preparant per al dia 6 de 
juny una festa reivindicativa amb actuacions en directe i una exposició d'artistes de la 
zona i una concentració contra el desallotjament. En aquest sentit les persones del 
Mas Ciurana asseguren que malgrat tot la programació del centre continuarà 
endavant "ja sigui aquí o en un altre espai. No ens poden prendre la il·lusió per un 
món millor i més just".  Per això es busquen artistes coneguts i mesiàtics que vulguin 
participar a la festa del dia 6 de juny.	
!
La recollida de signatures també la fan per internet i es demana que s'escriguin cartes 
dirigides al jutjat de Santa Coloma de Farners i a Adif explicant perquè es pensa que 
Mas Ciurana no s'hauria de desallotjar. Avui divendres 30 de maig i demà dissabte 31 
de maig s'ha programat una K Feta  amb escenari obert, zona infantil, taller de 
pancartes i campionat de tennis taula.	
!
Mas Ciurana és un edifici modernista propietat d'Adif ubicat al davat de l'estació de 
Renfe d'Hostalric que a finals del mes de  setembre del 2013, un grup de persones de 
la comarca, van iniciar-hi un projecte de caire social: crear un espai pel poble i 
gestionat des del poble de forma horitzontal i assembleari, on tothom tingués cabuda i 
pogués desenvolupar projectes de caire social i cultural.	

!
Programa d'activitats del dia 6 de juny 
!
Política | Redacció | Actualitzat el 28/05/2014 a les 22:31	


Mig centenar de persones en suport a Can Vies a Sant Celoni	


Els manifestants s'han concentrat a la plaça de la Vila amb tota 
normalitat i també han rebutjat els desallotjaments de Mas Ciurana 
a Hostalric i Bloc Sabadell	

Una cinquantena de persones aixoplugats sota l'Ajuntament de Sant Celoni, en la 
concentració de suport a Can Vies. Foto: Jordi Purtí	


Malgrat la pluja que queia a les 8 del vespre una cinquantena de persones s'han 
concentrat a la plaça de la Vila de Sant Celoni per rebutjar el desallotjament de 
Can Vies, al barri de Santsa de Barcelona i les agressions posteriors dels Mossos 
al setmanari "La directa" i la llibreria La ciutat invisible. Els manifestants portaven 
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dues pancartes en una de les quals es podia llegir "Si Can Vies va a terra, el Baix 
Montseny en peu de guerra".	


La concentració d'aquest vespre també ha servit per donar suport al Bloc Sabadell i 
el Mas Ciourana d'Hostalric, dos edificis que també està previst desallotjar i als 
quals feia referència la segona pancarta "No al desallotjament Bloc Sabadell i Mas 
Ciurana".	


Mas Ciurana	


Referent a Mas Ciurana, un edifici modernista propietat d'Adif, aquesta tarda 
mateix s'ha sabut que el jutge ha decidit aturar el desallotjament "fins que es 
resolgui el recurs", han explicat a BaixMontseny.info . En aquest sentit diuen que 
en cas que el recurs no els sigui favorable seguiran recurrent "per guanyar un 
temps de traquil·litat.	


Davant d'aquesta nova situació, han desconvocat la concentració d'aquest 
diumenge a Hostalric i preparen una gran festa reivindicativa contra els abusos del 
sistema i els desallotjaments realitzats aquests dies, pel proper divendres 6 a Mas 
Ciruana. Aquest cap de setmana, divendres i dissabte, obriran Mas Ciurana a partir 
de les 7 de la tarda amb concerts i música per celebrar l'ajornamentt del 
desallotjament i com a suport a Can Vies i la PAH a Sabadell.	


���  
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http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/4248/mig/centenar/persones/suport/can/vies/sant/
celoni!

!



A finals de setembre del 2013, un grup de persones de la comarca, van iniciar un 
projecte de caire social: crear un espai pel poble i gestionat des del poble de forma 
horitzontal i assembleari, on tothom tingués cabuda i pogués desenvolupar 
projectes de caire social i cultural.Tot aquest moviment es pot estroncar si, 
finalment, són desallotjats.!

!

��� 	
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Última hora	
!
20/05 19:08 - Desallotjament Mas Cirujana	

Aquesta tarda s'ha emès l'ordre de desallotjament del CSO Mas Ciurana d'Hostalric. Les membres 
del CSO han presentat un recurs contra aquesta ordre i properament iniciaran una campanya de 
suport per “intentar aturar el desallotjament de l’únic centre social okupat de la comarca”.	


!

��� 	
!
dimarts, 20 maig de 2014 Hostalric (La Selva) !
Ordre de desallotjament del centre social autogestionat mas 
Ciurana a Hostalric !

!  
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S’ha presentat un recurs contra aquesta ordre i s’inicia 
una campanya de suport per “intentar aturar el 
desallotjament de l’únic centre social ocupat de la 
comarca”  
!
La tarda d’aquest dimarts 20 de maig s'ha emès l'ordre 
judicial de desallotjament del centre social ocupat 
autogestionat mas Ciurana a Hostalric (la Selva). 
Per la seva banda, les persones membres del centre social 
ocupat autogestionat del mas Ciurana han presentat un 
recurs contra aquesta ordre i properament iniciaran una 
campanya de suport per “intentar aturar el desallotjament 
de l’únic centre social ocupat de la comarca”.  !
Més informació::  
http://masciurana.wordpress.com/2014/05/17/projeccio/ !!

El punt avui 
Societat 
HOSTALRIC 

Ajornen el desallotjament de Mas 
Ciurana 
29/05/14 02:00 - 
Notícies de … Hostalric !
El centre social obert Mas Ciurana d'Hostalric podrà mantenir l'activitat dins 
la finca perquè l'advocat dels responsables del “centre alliberat” des de fa set 
mesos ha aconseguit ajornar l'ordre de desallotjament de l'espai, segons 
indiquen els afectats. El centre social Mas Ciurana és un espai, propietat 
d'Adif, on els inquilins han promogut jornades sobre el veganisme i la 
bioconstrucció, i han allotjat, entre altres projectes, la Cooperativa Integral 
Catalana, la Cooperativa de Consum Socarrel i la PAH. Els ocupants han 
desconecta la protesta per diumenge i dilluns, i preparen una festa pel 
divendres 6 de juny. 
J.F. 

http://masciurana.wordpress.com/2014/05/17/projeccio/
http://www.elpuntavui.cat/hostalric.html
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6 de juny: Mas Ciurana, art i resistència	

cooperativa.cat /6-de-juny-mas-ciurana-art-i-resistencia/ cooperativa	


Aquest pròxim divendres 6 de juny, Mas Ciurana, el centre social 
ocupat i autogestionat a Hostalric, davant de l’estació de tren, celebra, 
com a actes de protesta contra l’imminent desallotjament del centre, dos 
importants esdeveniments: d’una banda, la inauguració, a partir de les 
16:00h, de l’exposició col.lectiva, efimera i itinerant d’Artistes del 
Montseny, Collita d’Art, amb L’art que cultivem, i un seguit d’actes i 
actuacions; de l’altra, una concentració pacífica contra aquest 
desallotjament a la plaça dels Bous de la població a partir de les 20:30 
h.	


El CSOA Mas Ciurana	


A finals de setembre del 2013, un grup de persones de la comarca, van 
iniciar un projecte de caire social: crear un espai per al poble i gestionat 
des del poble de forma horitzontal i assembleària, on tothom tingués 
cabuda i pogués desenvolupar projectes de caire social i cultural. Com 
que al poble d’Hostalric existia la finca de Mas Ciurana, un lloc 
meravellós i encantador, que per desgràcia els seus propietaris el tenien 
en total abandó i ruïnós, van decidir alliberar aquest espai. Gràcies a 
aquesta iniciativa, vam poder aturar els actes vandàlics i robatoris que 
s’hi succeien setmana rere setmana i, van fer un esforç per recuperar i 
arreglar aquest espai i el seu entorn, la finca de Mas Ciurana, una casa 
modernista catalogada de principis de segle XX.	


El Centre Social Mas Ciurana, ha estat un projecte obert a la 
participació ciutadana i on s’ha donat cabuda a tota mena 
d’iniciatives: des de jornades sobre infinitat de temes com el 
veganisme, les energies renovables, la bioconstrucció, 
alternatives socials, etc., fins a presentacions de col·lectius, 
conferències, debats i tallers i cursos a preus populars. També ha estat 
un lloc obert per allotjar diferents projectes socials com la Cooperativa 
Integral Catalana, la Cooperativa de Consum Socarrel i la Plataforma 



d’Afectats per la hipoteca, entre d’altres. I, per últim, han pogut oferir 
una àmplia programació cultural: teatre, dansa, concerts, titelles, etc.	


Fa uns mesos, Adif, propietària de la finca que estaven deixant caure a 
terra, van interposar una denúncia penal al jutjat de Santa Coloma de 
Farners per l’ocupació de la casa. Tot seguia el seu procés habitual fins 
que, el passat dilluns 19 de maig, comunicaven una ordre de 
desallotjament cautelar cap al centre social. Aquest tipus d’ordre es 
demana al principi d’una ocupació quan existeixen danys estructurals a 
l’edifici o representa un perill per a les persones, i no mig any després. 
Sembla ser que durant aquests set mesos i mig no els ha importat la 
seguretat.	


Es va presentar un recurs contra aquesta injusta ordre i el jutge va 
decidir aturar el desallotjament fins que es resolgui el recurs, si el recurs 
sortís a favor d’Adif, s’interposaria un altre recurs un graó més amunt, 
que triga uns 30 dies a resoldre. l, la lògica diu que el jutge segueixi el 
mateix criteri.	


Com que els han informat que aquest procés no atura l’ordre de 
desallotjament han iniciat una campanya de recollida de signatures i 
segells d’entitats i comerços en suport amb el centre social ocupat Mas 
Ciurana, i per això aquest 6 de juny del 2014 tindrà lloc a Mas Ciurana 
l’acte de suport	


���  
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amb actuacions en directe i una exposició d’artistes de la zona, com ja 
hem informat, i una concentració contra el desallotjament.	


Per altra banda, la programació del centre continuarà endavant, ja sigui 
aquí o en un altre espai. Continuen, doncs, endavant: no ens poden 
prendre la il·lusió per un món millor i més just!	


Collita d’Art. L’art que cultivem	


Són artistes que s’expressen mitjançant llenguatges diversos –
escultura, pintura, teatre, fotografia, circ, poesia, música, dansa, etc....- i 
baixen des de la muntanya per a compartir una bona estona de 
celebració en un lloc tant especial com és Mas Ciurana.	


“Com que cadascú es trobava sol al seu raconet de muntanya fent art, 
fent hort, criant nens i nenes, cuidant gallines, ases, gats, expressant-se 
des d’una íntima introspecció col·lectiva o exagerant una limitada 
expansió, es van donar la oportunitat de trobar-se, de veure’s les cares, 
de somriure o bé de sortir plorant, de compartir i aplaudir-se mútuament 
entre abraços i recels, mocs i abonaments, granotes i grills, porcs 
senglars i cogombres.	


A l’exposició hi trobareu el reflex d’un intens treball de camp, d’una 
ruralitat artística plena i quotidiana, d’una fornada cultural única... Una 
bona collita, d’una bona sembra... Bon profit! 

!
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L'Audiència Provincial de Girona 
atura el desallotjament de Mas 
Ciurana 
!
El Centre Social Ocupat i Autogestionat d'Hostalric guanya el primer pols a Adif, 
propietari de l'edifici	


!
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Mas Ciurana Foto: Mas Ciurana	
!
L'Audiència Provincial de Girona ha desestimat l'ordre de desallotjament cautelar 
interposada pel jutjat de Santa Coloma de Farners i s'ha pronunciat favorablement 
perquè el procés obert contra l'ocupació de Mas Ciurana d'Hostalric segueixi de 
manera normal. La notícia ha estat rebuda amb molta satisfacció pels gestors del 
Centre Social Ocupat i Autogestionat Mas Ciurana (CSOA) ja que d'aquesta manera 
podrà continuar amb el seu projecte. De fet, per demà dimarts ja hi ha convocades 
assemblees per organitzar-se i proposar diverses activitats de cara al mes de setembre 
per seguir endavant "amb un projecte que és molt ambiciós per a la comarca".	
!
El centre social ocupat Mas Ciurana d'Hostalric el maig passat va iniciar una 
campanya de recollida de signatures i segells d'entitats i comerços buscant el suport 
contra l'ordre de desallotjament, aturada cautelaremt pel jutge i el dia 6 de juny van 
fer una festa reivindicativa amb actuacions en directe i una exposició d'artistes de la 
zona i una concentració contra el desallotjament.	
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