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A Coruña... ...de balde

Porque toda intromisión institucional por parte do 
poder é un auténtico insulto a todo proceso colectivo 
horizontal. 

Porque non permitiremos que destrúan os nosos 
soños. 

Porque queremos evidenciar a incongruencia e o 
cinismo que supón que aqueles que empregaron os 
movementos sociais para chegar ao poder sexan hoxe 
os mesmos que reprimen e criminalizan. 

Porque non nos afecta a campaña de desprestixio 
por parte das institucións e do poder mediático; esta-
mos orgullosas de dar vida a espazos abandonados, 
creando redes de solidariedade dende a base, sen nin-
gún tipo de benecio económico. 

Porque precisamos seguir sendo libres e tolas. 

Porque temos demostrado que podemos realizar as 
nosas actividades sen ningún tipo de apoio institucio-
nal, sendo este o único modo de manter a nosa auto-
nomía e independencia. 

Porque queremos 10, 100, 1000 centros sociais. 

Porque os nosos soños non se desaloxan. 

Porque desaloxos son disturbios. 

Porque a loita é o único camiño.

Por isto e por moito máis facemos este fanzine que 
tes agora nas túas mans, tendo en conta que o caso da 
Insumisa non é un caso illado. Por todo o Estado está 
sucedendo a diferenciación entre “okupas bos” 
—aqueles que pactan coas institucións— e “okupas 
malos” —aqueles que se negan e resisten—. Nós per-
tencemos a este segundo grupo, ao grupo que defende 
os espazos liberados e autoxestionados, e constrúe un 
proxecto común horizontal á marxe do poder. 

Temos mil razóns e argumentos e defenderémonos 
ante as agresións. Agora máis que nunca...

A INSUMISA NON SE MERCA! 

Porque vivimos a okupación como unha forma de 
apoio mutuo, cooperación, solidariedade e horizon-
talidade.

Porque estamos fartas de debates estériles, baixo 
fórmulas reducionistas de bo/malo, responsa-
ble/irresponsable, institucional/dogmático, madu-
ros/infantís, etc.

Porque queremos promover, espallar e ampliar a 
idea da okupación como forma de desobediencia 
civil. 

Porque A Insumisa é moito máis que unha sala de 
concertos ou unha sala de exposicións. 

Porque temos dereito a seguir sendo suxeitos políti-
cos e non meras consumidoras de ocio. 

Porque non estamos dispostas a perder a nosa auto-
nomía mediante inxerencias externas. 

Porque estamos creando e promovendo outros xei-
tos de relacionármonos libres de machismo, racismo, 
tortura animal, e fuximos de prácticas autoritarias e 
capitalistas. 

Porque apoiamos e difundimos accións e xornadas 
solidarias con moitas causas sociais e contestatarias 
que nunca terán cabida dentro das institucións. 

Porque queremos rexernos por nós mesmas e non 
ter un xestor externo que nos goberne. 

Porque o poder sempre foi o poder e impregna tóda-
las esferas das nosas vidas, dá igual que o exerza a 
Marea, o PSOE ou o PP. 

Porque queremos seguir construíndo espazos aber-
tos, participativos e autoxestionados; unha práctica 
que é radicalmente oposta a unha xestión municipal 
vertical e xerárquica. 

Porque cremos nos espazos liberados das lóxicas de 
poder e cremos que é de vital importancia a súa 
defensa. 
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  ordenación segundo  
  o PXOM-84  

05/2014. Proyecto de Rehabilitación y 
Adecuación de Naves para Uso Cultural y de 
Instalaciones de Infraestructuras en la 
Parcela de la Antigua Comandancia Militar de 
Obras. Campo de la Estrada 6, A Coruña.

24/05/2015. Festa da democracia
Marea Atlántica gana as eleccións municipais.

26/01/2015. Aprobación definitiva (Pleno 
municipal) da Modificación do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e 
Peixaría.

05/11/2013. Firma dun CONVENIO polo que se fai 
entrega provisional da Comandancia de Obras, 
para o seu mantemento, conservación e custodia.

Ministerio de 
Defensa

Concello da 
Coruña

22/05/2011. Festa da democracia
PP gana por maioría absoluta as 
eleccións municipais.

25/02/2013. Aprobación definitiva do PXOM 
(Plan Xeral de Ordenación Municipal).

30/06/1984
Acordo de ¿cesión? de varios terreos e edificios 
de Defensa: do monte San Pedro; ocupación de 
parte de punta Herminia polo paseo marítimo; 
conversión do cuartel de Macanaz na Fundación 
Luis Seoane; conversión do cuartel de San Amaro 
en dependencias municipais…

1954. Preparación do terreo: 
Levantamento dun muro de contención 
lindando co barranco da costa dos Pelamios.

1840. Primeira reclamación do dominio 
público dos terreos da Maestranza.

1955-1959. Obras de edificación: 
Remodelación e reutilización de varios barracóns 
existentes e do garaxe; demolición dun barracón 
e da cámara de gases.

09/04/2015. Fallo do concurso de ideas 
para CIDEA: 1º premio = 7.000€; 
2º premio = 4.000€; accesit = 1.000€

19/10/1998. Revisión e 
adaptación do Plan Xeral.

1858. Petición dxs rexidorxs locais á 
raiña Isabel II: … Se digne conceder  »
a este ayuntamiento la propiedad que 
la pertenece del terreno que ocupaba 
la fortificación demolida entre la 
ciudad alta y la baja de la 
población.« 

1961. Obras de pavimentación.

10/11/1984. Revisión e 
adaptación do Plan Xeral.

 »… Ata a década dos 
oitenta do século pasado, 
a Comandancia de Obras 
continuou cumprindo o 
seu cometido.« 

Ortofoto 
1956

Os traballos de demolición 
dunha nave (10/01/2017) 

custaron 7.343€.

CIDEA_Fases 2 e 3:
Concurso de ideas para os 
espazos libres e dúas naves.
Repartíronse 12.000€ en 
premios.

CIDEA_Fase 1:
Rehabilitación de tres naves.

Este proxecto será do que 
“desistirá” o ministerio de 

Fomento un ano despois de que 
cambiara o goberno municipal. 
Son coñecidas as diversas obras 

nas que ministerio e concello 
están enfrontadas (estación 

intermodal, avenida de Alfonso 
Molina, terreos do Porto 

Interior, o Porto Exterior...).
Retomarase o proxecto e 

adxudicarase o 21/12/2017, 
dous anos e medio despois (nese 

tempo os únicos “impedimentos” 
foron a vontade dxs políticxs e a 

burrocracia).

Convenio “curioso” no que todo 
o que supón custes pasa a ser 
responsabilidade da veciñanza 
da Coruña, mentres o ministerio 
manten a potestade de facer en 
calquer momento o que lle pete 
no espazo xa que conserva a 
titularidade do mesmo.
Este convenio tampouco define 
ningún prazo para a devolución 
da propiedade á veciñanza da 
Coruña.

Os terreos de Comandancia 
propiamente ditos, quedaron fóra 

destes “acordos”; non así os terreos 
da Hípica, que no PXOM-84 xa 

aparecen en parte  como “equipo 
deportivo” e parte como edificable; 

o PXOM-98 cambiaría a 
ordenación, reducindo a superficie 
do equipamento e aumentando a 
superficie edificable (as famosas 

“3 parcelas” que se tentarán 
subastar en 2016 para 

facer caixa, 
31 anos despois...).

   —2013—   

   —s.XXI—   

   —séculos XIX-XX—   

   —2015—   

   —2014—   

  Breve historia da Comandancia de obras...  
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  ...O que dá un ano de okupación  

 novembro 2016 

 decembro 2016 

   —2016—   

„7“„7“„7“„6“„6“„6“

■■■

14/11/2015 _ BOE
Anuncio de licitación de: 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda 
y Suelo. 
Objeto: Rehabilitación y adecuación de naves 

para uso cultural y de instalaciones de 
infraestructuras en la parcela de la antigua 
Comandancia Militar de obras de A Coruña. 
Expediente:201500000077.

10/11/2015
La Opinión. A Coruña

 »Fomento invierte 1,3 millones en la 
Comandancia de Obras para uso cultural« 

24/02/2016
La Opinión. A Coruña

 »Defensa subasta sus tres parcelas 
de A Maestranza por 24,8 millones« 

25/09/2016 Festa da democracia
PPdG revalida a maioría absoluta na Xunta.

25/04/2016 _ Plataforma de Contratación del 
Estado. 
Anuncio de Desistimiento
Por Resolución del Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 

19 de abril de 2016, se anuncia el desistimiento 
del contrato [...], por infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato.

26/06/2016 Festa da democracia
PP gana as eleccións xerais e forma goberno.

04/11/2016
Íñigo Gómez de la Serna, “el guapo”, 
é nomeado ministro de Fomento.

En resumo:
Marea Atlántica no Concello 

(en minoría), 
PP na Xunta 

(maioría absoluta), 
PP nos Ministerios de 
Defensa e de Fomento 

(marianería absoluta; cun 
novo ministro ao que lle 

saltan conflitos alí por onde 
pasa, tanto ao longo do reino 

como no municipio da 
Coruña).

a continuación facemos unha escolma 
das actividades que se desenvolveron no 

espazo do CSO A Insumisa ao 
longo dun ano (columna dereita), 

acompañada da campaña mediatica e 
doutras agresións ao espazo 

neste tempo (columna esquerda)

24,8 millóns de euros é o que 
pensaba sacar o ministerio de 
Defensa por uns terreos a 
carón de Comandancia, e o 
investimento que propoñía 
facer neste espazo era de 
1,3 millóns... A que 
“paraíso” ían ir os 23,5 
millóns de diferenza?

A subasta non se fixo, dado 
que as parcelas se atopan en 
zona arqueolóxica e, de 
apareceren restos de muralla, 
podería paralizarse calquer 
obra e mesmo anular a 
posibilidade de construción...

As diferencias entre o 
parcelario catastral e a 
realidade dos recintos fai moi 
confusa a identificación de 
“qué é qué”, unha dificultade 
máis a engadir a todo este 
barullo de intereses.

Comandancia Comandancia 
de Obrasde Obras
Comandancia 
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es y 
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Xornadas de Apertura

xoves 24 ■ \\ Xantador vegano \ Asamblea Aberta \ 
Ceador vegano \ Timba poética \ Queimada \ Foliada /

venres 25 ■ \\ Mañá de traballo \ Xantador vegano \ 
Intervención teatral “A la sombra del títere” \ Mesa con 
colectivos locais \ Ceador vegano \ Concerto: Mulleres na 
Batida e Euphoria * Fournier * Goma2Crew /

sábado 26 ■ \\ Pasarrúas \ Xantador vegano \ Proxección 
do documental “Okupación en Galicia” \ Mesa con 
colectivos galegos \ Concerto: The Fulans * Nec-Metu 
* Playa Desmayo * Sesión DJ con Silvia Hotgraves /

luns 28 ■ Xornada de traballo | Asamblea aberta /

venres 2 ■ Mercadiño de troco | Proxección de documentais 
sobre a okupación | Ceador vegano | Sesión DJ Kutradas /

mércores 14 ■ Asamblea das Aulas de apoio /
xoves 15 ■ Festa Anarcotropical (Sesión Cumbia) | Ceador 

vegano /
venres 16 ■ Obradoiro “A Cuestión Interior no Proceso de 

Transformación Social” (I) /
sábado 17 ■ Palestra e xornadas sobre “Traballo Sexual 

Autónomo Autoxestionado” | Concerto: Neno * 
The Soaked Dying /

domingo 18 ■ Obradoiro “A Cuestión Interior no Proceso de 
Transformación Social” (II) /

xoves 22 ■ Presentación do Ateneo Libertario Xosé Tarrío | 
Teatro “Ás Portas”, pola Compañía Paso de Valverde | 
Ceador vegano /

(1A)(1A)(1A)

(1A)(1A)(1A)
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de Obrasde Obras
Comandancia 
de Obras

“Oficinas y 
Vivien

das”

“Oficinas y 
Vivien

das”

“Oficinas y 
Vivien

das”

“Taller
es y 

Almacenes”

“Taller
es y 

Almacenes”

“Taller
es y 

Almacenes”

Xornadas de Apertura

xoves 24 ■ \\ Xantador vegano \ Asamblea Aberta \ 
Ceador vegano \ Timba poética \ Queimada \ Foliada /
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colectivos locais \ Ceador vegano \ Concerto: Mulleres na 
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sábado 26 ■ \\ Pasarrúas \ Xantador vegano \ Proxección 
do documental “Okupación en Galicia” \ Mesa con 
colectivos galegos \ Concerto: The Fulans * Nec-Metu 
* Playa Desmayo * Sesión DJ con Silvia Hotgraves /

luns 28 ■ Xornada de traballo | Asamblea aberta /
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mércores 14 ■ Asamblea das Aulas de apoio /
xoves 15 ■ Festa Anarcotropical (Sesión Cumbia) | Ceador 
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Ceador vegano /

(1A)(1A)(1A)

(1A)(1A)(1A)



„8“„8“„8“ „9“„9“„9“

“A mí sí me gustaría 
[presentarme]” 
10/11/2017

AKA - #BeaAsiendoCosas
AKA - Conselleira de 
Política Territorial.

AKA - colaboradora con 
La Voz por convenio.

AKA - voluntaria á 
alcaldía d’A Coruña.

Quen é
 Bea Mato?

Quen é 
Héctor 
Cañete?

imputado 
(”investigado”) por 
supostos delitos de 

fraude de 
subvencións, 

malversación de 
caudais públicos, 
estafa e falsedade 
documental, dentro 
da ’Operación Zeta’ 
(investigación do 

presunto fraude 
masivo de cartos 

públicos en cursos 
formativos que non se 

executaron tras 
ingresar a 

subvención)  

Héctor 
Cañete

Beatriz Mato 
(ex-Conselleira 

de Traballo)

??/
Denuncia? formulada 

pola Asociación 
Provincial de 
Hostelería de 

A Coruña, presidida 
por Héctor Cañete.

29/12/2016
Denuncia formulada 

polo Gestor del 
Patrimonio del 

Ministerio de Defensa.

venres 23 ■ Palestra “Iniciación á Bioconstrución” | 
Obradoiro de Construción de estufas (I) | Presentación do 
Espazo ás Bandas da Cidade /

sábado 24 ■ Obradoiro de Construción de estufas (II) /
luns 26 ■ Xornada de traballo | Concerto: 1991 * Ultrasurf  /
xoves 29 ■ Gran Gala de Circo e Clown, con Pablo Trasno, 

Pajarito, Marta Sempre Arriba, Odilo, Davizin, Martín Sky, 
Anita, Mere Clown, Duende Circo | Ceador vegano | 
Pinchada /

venres 30 ■ Concerto: Los Santos * Mack Barracuda /
sábado 31 ■ Ceador vegano | Superfesta Okupa de 

Aninovo \\ Sesión con DJ Sara /

 »»decembro 2016 

“Non aceptamos “Non aceptamos 
máis autoridade máis autoridade 
que a da asamblea”que a da asamblea”

“Non aceptamos 
máis autoridade 
que a da asamblea”

Ás nosas veciñas da cidade da Coruña e a quen poida interesar:

Ola! Somos as okupas da antiga Comandancia de Obras, agora “Centro Social 
Okupado A Insumisa”. Hai máis dun mes que, armadas cos nosos soños e ilusións, asaltamos un 
espazo triste, baleiro e gris, do que só sacaban proveito as ratas e as gaivotas, para transformalo 
nun Centro Social aberto e asembleario, nun punto de encontro para os movementos sociais da 
cidade, nun laboratorio cultural, social e ideolóxico que permita ás persoas e colectivos 
autoorganizados desenvolver iniciativas á marxe da autoridade, o consumismo e a tiranía do 
diñeiro. Hai máis dun mes que, provistas unicamente do desexo e a certeza de que entre todas 
podemos facer deste un mundo mellor, comezamos a restauración paulatina destas instalacións 
para que ti ou calquera poida gozar delas libremente.

Ninguén nos manda nin ninguén nos dirixe. Non aceptamos máis 
autoridade que a da asemblea que todos os martes a partir das oito 
celebramos e á que ti tamén estás convidad@. Iso si, deixa na casa 
calquera actitude sexista, homófoba, racista, especista, xerárquica 
ou autoritaria que poidas ter, posto que iso aquí non nos interesa.

A pesar de que isto poida sorprender a máis dunha, nós, como Centro Social, NON temos 
adscrición política algunha. Non estamos vencelladas a ningún partido, nin sindicato, nin 
relixión, nin ningunha outra clase de organización xerarquizada. Somos libres e autónomas, non 
queremos axudas, nin subvencións, nin permisos, nin ningunha outra clase de relación que nos 
vincule co poder institucionalizado. Lembramos a aquelas que, dunha ou outra cor, 
interesadamente pretenden esquecer este feito, que nesta cidade xa houbo okupas cando 
gobernou o P.S.O.E., hóuboas cando gobernou o P.P., hainas agora e haberaas no futuro, goberne 
quen goberne. Nunca pedimos permiso e non imos comezar a facelo agora. E sexa quen sexa a 
que pretenda botarnos atoparanos de fronte e nas rúas.

Este é un espazo aberto, calquera pode entrar, pero a súa intención de voto debe quedar na 
porta posto que neste lugar non nos interesa. Aquí a política faise sen delegados nin 
representantes, día a día, con traballo voluntario, entre todas, sen xefas e coas nosas propias 
mans.

Do mesmo xeito aquí rexeitamos as hexemónicas dinámicas do capitalismo e a súa lóxica do 
continuo benecio e do “todo se fai por cartos”. Aquí o traballo realízase de forma 
desinteresada, co único obxectivo de abrir este espazo á cultura libre e asemblearia, para 
enchelo con mil iniciativas que enriquezan as nosas vidas e as de quen queira vir gozalas 
connosco. Moi ao contrario do que algúns denuncian por aí, o escaso diñeiro que poidan xerar as 
nosas actividades empregarémolo en sufragar os cuantiosos gastos de acondicionamento do 
espazo, en nutrir a caixa de resistencia que fará fronte aos máis que posibles problemas legais e 
en desenvolver novos proxectos que dinamicen o Centro Social: unha rampla de skate, un 
ximnasio libre, locais de ensaio gratuítos para os grupos da cidade, hortas ecolóxicas que 
abastezan os nosos comedores populares, unha sala de usos múltiples para concertos, 
proxeccións, charlas e teatro… E o que ti queiras, só tes que vir, propoñelo, consensualo e 
poñerte ao choio.

Porque entre todas podemos facer deste un mundo mellor, máis xusto, solidario e respectuoso 
coa natureza. E este podería ser un dos espazos para ir comezando. Así que anímate e vente 
connosco a cambiar o mundo.

Con cariño, rebeldía e moitísima ilusión, as túas veciñas as okupas.

xaneiro de 2017Comunicado de presentación Comunicado de presentación 
do CSO A Insumisado CSO A Insumisa
Comunicado de presentación 
do CSO A Insumisa
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Quen é
 Rosa Gallego?

Tendo en conta o estado de degradación e abandono previo por parte dos 
propietarios, dos edicios que foron e son obxecto de especulación en prexuízo 
dos auténticos donos e donas, a veciñanza, apoiamos a acción liberadora dun grupo de persoas 
valentes para construír un espazo público, de disfrute e uso de tódalas coruñesas. Para 
recuperar e rehabilitar, liberar e socializar.

As xornadas da semana anterior deron comezo á actividade creativa, amosando a 
disposición por parte deste grupo de persoas de abri-lo espazo á participación e colaboración 
de toda persoa ou colectivo que queira aportar.

Vemos necesaria a aparición de espazos liberados das dinámicas viciadas da institución, do 
patriarcado e do capitalismo, como punta de lanza dunha transformación dende abaixo desta 
sociedade verticalizada. Apoiamos a construción horizontal, asamblearia e autoxestionaria que 

aquí se proclama e practica. Apoiamos que as veciñas, 
xuntas, tomen o que debe ser de todas para dotalo de 
sentido.

Os colectivos abaixo asinantes declaramos que queda 
moito por celebrar, compartir e dar neste espazo, 
amosamos así o noso apoio incondicional. Aproveitamos 

para difundir o espazo de decisión que se dará todos os martes ás 20h na asamblea aberta do 
Centro Social Okupado A Insumisa, situado na avenida do Metrosidero. Saúde e alegría!

 xaneiro 2017 

 febreiro 2017 

10/01/2017
Demolición dunha [1] 

construción en estado 
ruinoso (por execución 

subsidiaria do 
Concello)

30/01/2017
La Voz de Galicia

 »Estupor hostelero 
ante la okupación« 

[Héctor Cañete]

10/09/2017
El Ideal Gallego

 »El chiringuito de 
los abajo firmantes« 

[Rosa Gallego]

10/01/2017
La Opinión. A Coruña

 »Los técnicos de 
Urbanismo aconsejan 
derribar las naves 

’okupadas’de la 
Comandancia« 

20/02/2017
La Opinión. A Coruña
 »Ideas congeladas 

en A Maestranza« 

Comunicado en apoio ao Comunicado en apoio ao 
Centro Social Okupado „A Insumisa“Centro Social Okupado „A Insumisa“
Comunicado en apoio ao 
Centro Social Okupado „A Insumisa“

febreiro de 2017

“Apoiamos a construción“Apoiamos a construción
  horizontal, asamblearia e  horizontal, asamblearia e
  autoxestionaria que aquí   autoxestionaria que aquí 
  se proclama e practica.”  se proclama e practica.”

“Apoiamos a construción
  horizontal, asamblearia e
  autoxestionaria que aquí 
  se proclama e practica.”

● Arquitectura Sen Fronteiras ● Asociación Antifascista Jimmy Vive ● Asociación Cultural Vibra 
● Asociación de Veciños Oza-Gaiteira-Os Castros ● Ateneo Libertario Xosé Tarrío 

● Centro Social A Comuna ● Centro Social Gomes Gaioso 
● Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública da Coruña 

● Comité de Solidariedade cos Presxs Políticxs ● Coruña sen Teito ● Elviña Non Se Vende 
● Ergosfera ● Foro Galego de Inmigración ● Forum Própolis ● Frente Cívico 

● Nais contra a impunidade ● Plataforma Antirrepresiva da Coruña ● Proxecto Cárcere 
● Revirada Revista Feminista ● Stop Desauzamentos A Coruña 

● Unión Anarcosindicalista de A Coruña ● 15M Montealto

Asinan:

Advertencia
Si vostede aparece nunha 
listaxe coma ésta pode ser 
vítima do “periodismo de 
investigación”.

imputada 
(”investigada”) por 
prevaricación, 
dentro da operación 
Pikachu (rama 
coruñesa da 
operación Pokemon).

mércores 4 ■ Xornada de traballo /
sábado 7 ■ Sesión Xitana, con DjZeltya /
luns 9 ■ Obradoiro de Malabares, con Odilo /
venres 13 ■ Inauguración da exposición “Aria Secca”, por 

Sen Ánimo de Nome /
sábado 14 ■ Ceador vegano | Concerto: 

Folkólicos * Kostra da Morte /
domingo 15 ■ Jam Session /
sábado 21 ■ Concerto: Viva Belgrado * 

Jules & The Wolf  /
martes 24 ■ Concerto: Garrafunk /
domingo 29 ■ Jam Session /
luns 30 ■ Concerto: La Casa Fantom * 

Akóuphenomenom /

xoves 2 ■ Taller autoxestionado de Bicis /
sábado 4 ■ Concerto: Salmiak * Monbus * Glitchgirl * Ocre /
domingo 5 ■ Proxección en ’streaming’ da obra “La bruja 

y don Cristóbal”, Títeres desde abajo | Palestra 
antirrepresiva / 

venres 10 ■ Xornadas do amor \\ Palestra “A influencia do 
amor romántico na sexualidade” \ Festa “O amor apesta”, 
con ceador vegano, xogos, photocall... e espectáculos de 
variedades e cabaret: “Movendo os Marcos” (As tres 
nebrosas) * “Euforia” (Eli Rap) * monólogos * Pinchada 
Feminista, para rematar con Bailonga DJ /

sábado 11 ■ Presentación de colectivos sociais e culturais da 
cidade: Ateneo Libertario Xosé Tarrío * CSO A Insumisa * 
Centro Social A Comuna * Stop Desahucios A Coruña * 
Proxecto Cárcere * Elviña Non Se Vende | Concerto: 
Please Wait * Mini Sound System * Glitchgirl Dj Set /

martes 14 ■ Xornadas do amor \\ Concentración no 
Obelisco “Ata a cona de ser princesas” /

mércores 15 ■ Xornadas do amor \\ Proxección “MIAU 
(Movemento Insurrecto pola Autonomía de Unha mesma)” 
| Palestra (non mixta) “Autoconhecimento a través do ciclo 
menstrual: un achegamento ao noso corpo cícloco” | 
Debate /

sábado 18 ■ Festa solidaria cxs encausadxs da Sala Iago 
\\ Charla informativa \ Proxección \ Taller de danza afro 
\ Ceador vegano \ Concerto: Perfusión * Sam Dharma *
2B1 /

venres 24 ■ Palestra das situacións sociopolíticas actuais en 
Francia | Ceador vegano | Festa choqueira | Pinchada /

sábado 25 ■ Concerto: Saint Clementine * Uppercut * 
Jules & The Wolf  /

domingo 26 ■ Concerto: Prototipo Pornográfico * 
K-dukaos * Bitxobola /
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mércores 4 ■ Xornada de traballo /
sábado 7 ■ Sesión Xitana, con DjZeltya /
luns 9 ■ Obradoiro de Malabares, con Odilo /
venres 13 ■ Inauguración da exposición “Aria Secca”, por 

Sen Ánimo de Nome /
sábado 14 ■ Ceador vegano | Concerto: 

Folkólicos * Kostra da Morte /
domingo 15 ■ Jam Session /
sábado 21 ■ Concerto: Viva Belgrado * 

Jules & The Wolf  /
martes 24 ■ Concerto: Garrafunk /
domingo 29 ■ Jam Session /
luns 30 ■ Concerto: La Casa Fantom * 

Akóuphenomenom /

xoves 2 ■ Taller autoxestionado de Bicis /
sábado 4 ■ Concerto: Salmiak * Monbus * Glitchgirl * Ocre /
domingo 5 ■ Proxección en ’streaming’ da obra “La bruja 

y don Cristóbal”, Títeres desde abajo | Palestra 
antirrepresiva / 

venres 10 ■ Xornadas do amor \\ Palestra “A influencia do 
amor romántico na sexualidade” \ Festa “O amor apesta”, 
con ceador vegano, xogos, photocall... e espectáculos de 
variedades e cabaret: “Movendo os Marcos” (As tres 
nebrosas) * “Euforia” (Eli Rap) * monólogos * Pinchada 
Feminista, para rematar con Bailonga DJ /

sábado 11 ■ Presentación de colectivos sociais e culturais da 
cidade: Ateneo Libertario Xosé Tarrío * CSO A Insumisa * 
Centro Social A Comuna * Stop Desahucios A Coruña * 
Proxecto Cárcere * Elviña Non Se Vende | Concerto: 
Please Wait * Mini Sound System * Glitchgirl Dj Set /

martes 14 ■ Xornadas do amor \\ Concentración no 
Obelisco “Ata a cona de ser princesas” /

mércores 15 ■ Xornadas do amor \\ Proxección “MIAU 
(Movemento Insurrecto pola Autonomía de Unha mesma)” 
| Palestra (non mixta) “Autoconhecimento a través do ciclo 
menstrual: un achegamento ao noso corpo cícloco” | 
Debate /

sábado 18 ■ Festa solidaria cxs encausadxs da Sala Iago 
\\ Charla informativa \ Proxección \ Taller de danza afro 
\ Ceador vegano \ Concerto: Perfusión * Sam Dharma *
2B1 /

venres 24 ■ Palestra das situacións sociopolíticas actuais en 
Francia | Ceador vegano | Festa choqueira | Pinchada /

sábado 25 ■ Concerto: Saint Clementine * Uppercut * 
Jules & The Wolf  /

domingo 26 ■ Concerto: Prototipo Pornográfico * 
K-dukaos * Bitxobola /



Plataforma de 
Contratación del 
Sector Público \ 

24/03/2017
[BOE \ 28/03/2017] 

Anuncio de licitación 
de: Dirección General 

de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo. 
Objeto: Obras de 
rehabilitación y 
adecuación de uso 

cultural y de 
instalaciones de 

infraestructuras en la 
antigua Comandancia 

Militar de Obras en A 
Coruña. Expediente: 

201600000153.

19/04/2017
ABC

 »Los «okupas» 
consentidos por el 
gobierno populista 

de La Coruña« 
[Mario Nespereira]

04/04/2017
El Ideal Gallego
 »El PP exige el 

desalojo urgente de 
los okupas de la 
Comandancia de 

Obras« 
[redacción]

 »Las concejalas 
Rosa Gallego y Lucía 
Canabal estuvieron 

acompañadas por 
varios vecinos de la 

zona« 

Martes \\ a partir das 10:00h, Hortas 
| 16:30-19:30h, Carpintería metálica e Soldadura 
| a partir das 17:30, Acrobacia básica e Verticais 
| 20:00 - 22:00h, ASAMBLEA ABERTA /

Mércores \\ 20:00 - 22:00h, Boxeo /
Xoves \\ 16:30-19:30h, Carpintería metálica e Soldadura 

| a partir das 17:00h, Obradoiro de Bicis “Faino ti mesma” 
| 17:30 - 19:30h, Capoeira /

Sábado \\ 12:00 - 13:30h, Boxeo /

\ Skate park
\ Ping pong
\ Palestras
\ Actuacións
\ Concertos

e ademáis...e ademáis...e ademáis...Actividades permanentes [febreiro en diante]Actividades permanentes [febreiro en diante]Actividades permanentes [febreiro en diante]

mércores 1 ■ Evento solidario coas persoas refuxiadas \\ 
Varietés \ Poesía \ Cancións e actuación cómicas e 
circenses | Festa Hortera, con concurso de playbacks e 
animación \\ Pinchada con Ozzy * Pinchada Ovella Negra 
* Diversión construtiva /

venres 3 ■ Festa solidaria poles Refuxiades \\ Concerto \ 
Variedades \ Ceador vegano \  Charla de actualización da 
situación \ Taller de produción musical, impartido por 
Ovella Negra /

luns 6 ■ Charla de moeda social | Charla de intercambios e 
dinámicas en rede /

venres 10 ■ Concerto: Vulk * The Sonic Headlight /
sábado 11 ■ Concerto: Cromdei * Somos Nos /
domingo 12 ■ Palestra e arte | Xornada de Economía social /
luns 13 ■ Concerto: Soul Rubbers * The Soaked Dying * 

Doors DJ! * Grima /
xoves 16 ■ Debate sobre qué protocolo seguir ante casos de 

violencia machista (aínda que estes acontezan fóra do CSO) /
venres 17 ■ Presentación da Asociación Pepa Loba | 

Concerto: Folkólicos * K-dukaos /
sábado 18 ■ Concerto: Meus * Romance * 

Lamprea Explosiva /
martes 21 ■ Concerto: Tibia * Ultrasurf  /
venres 24 ■ Concerto: Cave Story * Playa Desmayo /
sábado 25 ■ Concerto: Grima * Soul Rubbers * 

The Soaked Dying * DJ con Paula Doors /
luns 27 ■ Concerto: Foxdye * Flácido Domingo * 

Lil Puto XXL * Glitchgirl /
venres 31 ■ Concerto: Ignis Verbis * artistas invitadxs /

sábado 1 ■ Xornada de traballo | Asamblea de hortas /
xoves 6 ■ Presentación do fanzine “Reflexións para un 

mundo sen policía” | Concerto: Fuerzas Libres del Interior 
* Tenue /

venres 7 ■ Concerto: Foxdye * Flácido Domingo * 
Lil Puto XXL * Glitchgirl /

sábado 8 ■ Concerto: Excremente * Ronha * Herr Container 
* Ke nin dios /

xoves 13 ■ Concerto: Tibia * Ultrasurf  /
venres 14 ■ Concerto: Kaena Tribal Dance * Korchoi * 

Proyecto Pillao * Feminancis * Linprovisons | Jam session 
| Pinchada popular pagana: Generación Basura * 
Out Of  School * Ingravity /

sábado 15 ■ “Paixon Derby”, coa equipa de Roller Feminino 
As Brigantias Roller Derby A Coruña | After Party | 
Concerto: Generación Basura, Out of  School * Ingravity /

xoves 20 ■ saída dende A Insumisa da “Procesión de Santa 
Cona” /

sábado 22 ■ Teatro: “Lo ves del revés”, de Rodó Teatro | 
Concerto: Á Deriva * Arde * Derbi Diablo /

luns 24 ■ Taller autoxestionado de Bicis | Proxección do 
documental “Bikes vs. Cars” /

sábado 29 ■ Concerto: Chotokoeu /

martes 2 ■ Representación de varias obras de teatro curtas en 
formato de pantomimas, a cargo de Teatro Trono | Taller 
de descolonización corporal, por Iván Nogales | Concerto: 
Test * Aneurose /

venres 5 ■ II Maroma Fest \\ Palestra-debate “Ventres de 
aluguer, altruismo ou explotación?”; palestra “Violencia de 
xénero. Identificación, desenvolvemento e canles de 
recuperación”, ambas a cargo de Patri \ Palestra “A 
influencia do amor romántico na sexualidade”, a cargo de 
Jeane Acosta \ Ceador vegano \ Monólogo “All you need 
is love”, por Malala \ Noite de RAP: Euforia * 
Kali aka lanegra * RAP MC Arroutada e DJ Kiarton * 
Glitchgirl /

 abril 2017 

 maio 2017 

 marzo 2017 
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Luns \\ 16:00 - 17:00h, Tango | 17:30 - 19:30h, Boxeo 
| 19:30 - 20:30h, Ioga /

Martes \\ 20:00 - 22:00h, ASAMBLEA ABERTA /
Mércores \\ 17:00 - 19:00h, Teatro | 20:00 - 22:00h, Boxeo /
Xoves \\ 11:00 - 13:00h, Teatro | 17:30 - 19:30h, Capoeira 

| 20:15 - 22:00h, Danza Contemporánea /
Sábado \\ 12:00 - 13:30h, Boxeo /

\ Skatepark
\ Hortas
\ Ping pong
\ Palestras
\ Actuacións
\ Concertos

e ademáis...e ademáis...e ademáis...Actividades permanentes [maio en diante]Actividades permanentes [maio en diante]Actividades permanentes [maio en diante]

31/05/2017
Apertura do 

sobre coa oferta 
económica.
Expediente: 

201600000153.

17/05/2017
Apertura do 
sobre coa 

oferta técnica.
Expediente: 

201600000153.

30/05/2017
XDO. INSTRUCIÓN N.2

A CORUÑA
AUTO: 00446/2017

«Procede el 
Sobreseimiento Libre 
[…] y archivo de las 

presentes 
diligencias.»

Recordamos que o espazo CSO A InsumisaRecordamos que o espazo CSO A InsumisaRecordamos que o espazo CSO A Insumisa

Actitudes machistas, racistas, homófobas...
Ánimo de lucro
Drogas nin trapicheos 
Cadelas nos concertos

SISISI
NONNONNON

Asamblea Aberta (¡Participa!)
Solidaridade e Apoio Mutuo
Vegano | Pro-liberación Animal

sábado 3 ■ Proxección de documentais libertarios /
domingo 4 ■ Concerto: Antillectual * Rockin’ for Tangas /
venres 9 ■ Fest Sons de Breogan \\ Ezetaerre * Ponxa 

Intenso * Samu Acaracan * David /
xoves 15 ■ Clase de iniciación de swing | Baile social /
venres 23 ■ Pinchada “San Xoan solidario coas 

Represaliadas do Escarnio”: folk, balkan, punk, 
música ochentera... \: DJ Marcos 2020 * Glitchgirl /

luns 26 ■ Clase de swing | Baile social /

sábado 6 ■ II Maroma Fest \\ Contacontos: “As Cores”, 
“A Cincenta que non quería comer perdices” \ Xantar 
vegano \ Palestra “Realidade Trans”, a cargo de André 
Portela Iglesias \ “Maromas e Movementos sociais” 
(Encontro de colectivos e proxectos feministas da Galiza) \ 
Ceador vegano \ Concerto: As tres nebrosas * As 
Punkiereteiras * Feminancis * DJ Chela Brown /

domingo 7 ■ II Maroma Fest \\ Taller (non mixto) 
“Autocoñecemento a través dos ciclos menstruais”, a cargo 
de Mónica \ Mural no edificio do fondo da finca | 
Concerto: Chotokoeu * DJ Chafarico /

martes 9 ■ Concerto: Niedra /
sábado 13 ■ “Sen Ánimo de Nome” presenta o seu proxecto 

do Audio+Visual * Apen Thunder e Fake Robotique, que 
forman o proxecto M4D3 * DJ SET dos artistas Fatfish e 
A.L.L. * Tomás Otaduy * Ánimas Anónimas /

xoves 18 ■ Concerto: Willis Drummond * Crú /
venres 19 ■ Noite antifascista \\ Concerto: Asako 1312 * 

UnoDiNoi /
sábado 20 ■ Xornada solidaria Can Piella \\ Obradoiro de 

Educación canina \ Palestra “Movemento de Okupación e 
as súas implicacións xurídicas” \ Palestra “O rural quere 
xente”, con membros do colectivo Can Piella \ 
Mago Marcos \ Proxeccións, xogos e sorteos \ 
Concerto: Diana Sieira * Malala Ricoy * Kaena Saada Tribal 
* Ton Taker /

venres 26 ■ Concerto “Solidariedade cos 17” da plataforma 
Agrupación Deportiva Rayo Vallecano \: Viñal y Peter Rast 
* Místiko Ment * César Miranda y Gucci Rino * Deweso * 
Quema///Lume! * DJ Furia * Cañi /

luns 29 ■ Presentación de “A Tenda Vermella”, un espazo 
feminimo de comunicación, reunión e intercambio | 
Concerto: Antillectuan * Rockin’ for Tangas /

mércores 31 ■ Palestra “Anarquista ou nada. Mulleres libres e 
casas libertarias”, por Carmen Blanco e Claudio Rodríguez 
(dentro das Xornadas “Coruña Libertaria”) /

sábado 1 ■ Miniramp Death Match | Concerto: 
Playa Desmayo * Un firme fracaso * Sin City Devils /

xoves 6 ■ Concerto: Bar on renque /
venres 7 ■ Concerto: Sapoconcho sem poncho /
sábado 8 ■ Concerto: As pozas /
venres 15 ■ Concerto: Asinus * Black Panda /
venres 22 ■ Concerto de Modular de ondas | Experimentos 

musicais con theremin e proxeccións /
martes 26 ■ Iniciación ao break-dance | Teatro (tres pezas 

de Franca Rame e Darío Fo, resultado do obradoiro de 
teatro): “Media hora coa muller”, “O espertar”, “Eu, 
Ulrike, berro” /

 »» maio 2017  xuño 2017 

 xullo 2017 

 agosto 2017 

„14“„14“„14“ „15“„15“„15“

sábado 5 ■ Beat Lab \: Zimoff  * Jëan Fixx * DJ MoMo * 
Nhoting But Net /

domingo 6 ■ Grupo de capoeira angola de Liberdade de 
Vadiar (aulas de música, entrenamentos e rodas) /

luns 14 ■ Taller de teatro /
martes 22 ■ Xornada de limpeza con piscolabis /
mércores 23 ■ Iniciación á danza contemporánea /
sábado 26 ■ Concerto solidario co Ateneo Xosé Tarrío 

\: Ocre * Prototipo Pornográfico * Playa Desmayo /
mércores 30 ■ Taller de debuxo (Introdución ao debuxo a 

través do retrato) /
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sábado 5 ■ Beat Lab \: Zimoff  * Jëan Fixx * DJ MoMo * 
Nhoting But Net /

domingo 6 ■ Grupo de capoeira angola de Liberdade de 
Vadiar (aulas de música, entrenamentos e rodas) /

luns 14 ■ Taller de teatro /
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través do retrato) /
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Fontes:
Fundación Civio, 
Xunta de Galicia 

e elaboración 
propia.

[2015-0269]
[2015-0574]
[2015-0981]

[2016-0016]
[2016-0047]
[2016-0048]
[2016-0409]
[2016-0418]
[2016-0980]
[2016-0670]

[2017-0753]
[2017-0023]
[2017-0087]
[2017-0287]
[2017-0290]

309.802,84€ 813.536,35€ 626.069,36€

Nos tres últimos anos, a Xunta leva 
firmado, polo menos, 15 convenios de 

colaboración con diferentes empresas 
da Corporación Voz. A “aportación” 
da Xunta (é dicir, de todxs nós), a 

esta corporación ascende a
  1.749.408,55€ 

O importe de 
adxudicación da 
obra (Expediente: 
201600000153) 
foi de

 826.440€ 
(sen impostos)
 999.992,4€ 

(con impostos)

O adxudicatario foi 
UTE Actividades 
Construcciones y 
Voladuras SL y 

Prado Lameiro SL.

09/11/2017
El Ideal Gallego

 »Fomento adjudica 
la obra que forzará 
a los okupas a dejar 

la Comandancia« 

24/11/2017
web ppcoruña.es

 »Gallego acusa a 
Ferreiro de 

boicotear una 
inversión de 

2,5 millones en la 
Comandancia« 

consulta a web e/ou o facebook para manterte actualizadx sobre as actividades.consulta a web e/ou o facebook para manterte actualizadx sobre as actividades.consulta a web e/ou o facebook para manterte actualizadx sobre as actividades.

\ Skatepark
\ Hortas
\ Ping pong
\ Palestras
\ Actuacións
\ Concertos

Luns \\ 18:00-20:00h, Boxeo | 21:00 - 22:30h, Ioga /
Martes \\ 20:00 - 22:00h, ASAMBLEA ABERTA /
Mércores \\ 20:00 - 22:00h, Boxeo /
Xoves \\ a partir das 20:30h, Swing /
Venres \\ 18:00-19:00, primeiro e último venres do mes, Breakdance /
Sábado \\ 12:00 - 14:00h, Boxeo /

e ademáis...e ademáis...e ademáis...Actividades permanentes [setembro en diante]Actividades permanentes [setembro en diante]Actividades permanentes [setembro en diante]

sábado 2 ■ Concerto solidario \: Intercooler * Varseim * 
Isma B * DJ Kira /

domingo 3 ■ Concerto: Generación Basura /
mércores 6 ■ Posto de recollida de material escolar, roupa pra 

nenes e xoguetes, para varias escolas de Uganda /
xoves 7 ■ Clase de Swing (iniciación) | Baile Social /
martes 12 ■ Concerto: Asimov /
venres 15 ■ Concerto: Corpsia * Cabodano /
sábado 16 ■ Concerto: The Black Adder * Xan Barral * 

Troner /
xoves 21 ■ Concerto: Cloaca * Curses from the Crypt /
domingo 24 ■ Concerto: Rimruna * Marthyrium /

mércores 4 ■ Concerto: Hyle * Nofu /
sábado 7 ■ Concerto: Mahalo! * King of  the Beach * Playa 

Desmayo /
mércores 11 ■ Concerto solidario co Escarnio e Maldizer 

\: Mahalo! * King of  the Beach * Playa Desmayo * 
Folkólikos * K-dukaos * Lola e Santiago de Perotá Chingó 
* PorAkiVanLosTiros /

sábado 14 ■ Xornada de cultura urbana \\ Skate \ Graffiti \ 
Campionato de danzas urbanas \ Concerto: Stoner Rock * 
Rodeo * Dagla /

sábado 21 ■ Xornada contrainformativa “Que sabes da 
Insumisa?” \\ Xogos infantís \ Xantar-Paella popular 
| Palestra de presentación do libro de Öcalan (lider do 
movemento pro-confederalismo democrático no 
Kurdistán), a cargo de Sivan Zerdesti | Obradoiros de 
Swing, Break Dance e Ioga | Actuación teatral | 
Presentación de colectivos da provincia | Subasta solidaria 
de arte | Concerto: Bento Veloso * Bonito Collar * The 
Fulans /

martes 24 ■ Xornada de limpeza e mantemento das 
instalacións /

mércores 25 ■ Master class sobre o uso do equipo de son /
sábado 28 ■ Concerto: Viva Belgrado * Wasted Wiltons /
martes 31 ■ Concerto: Barón Voxer * Troner * Low Ferrat * 

The Black Adder * DeRodriguez * Xan Barral * 
Slktr Vntx /

xoves 9 ■ Concerto: King Cayman * Trip-i /
domingo 12 ■ Baile Contact | Palestra “FairCoop: hackeando 

o sistema” | Poxa solidaria de arte | Concerto: Cloaca * 
Manual de Combate /

xoves 23 ■ \ Palestra de Errekaleor (barrio okupado de 
Gasteiz) \ Ceador vegano \ Concerto: Mordecai /

venres 24 ■ \ Palestra “A okupación dende unha perspectiva 
legal. Mitos e consecuencias” \ Ceador vegano \ Cabaret 
de variedades /

sábado 25 ■ \ Obradoiro de hondas máis puntería \ 
Palestra “Ferramentas de software libre para o activismo” \ 
Sesión vermú \ Xantador vegano \ Gymnkana de 
okupación \ Presentación de proxectos de okupación: 
CSO Escarnio e Maldizer * CSO A Insumisa \ Ceador 
vegano \ Concerto: Uff  * Rockin for Tangas * Feminancis 
* Romance * Los Puta Mierda /
Ademáis, durante todo o día... Tatuaxes \ Exposición 
“Intervención Corporal”, de Sol Mariño \ Subasta de arte \ 
Torneo de Skate /

xoves 30 ■ Ping-pong | Kafeta | Taller de letras e 
Jam de poesía | Taller de teatro | Cinema | 
Concerto: Alpargata Trío /

Xornadas pola Okupación e Autoxestión
[I Aniversario CSO A Insumisa]

 outubro 2017 

 setembro 2017  novembro 2017 

(1B)(1B)(1B)
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Dende Marea Atlántica está a venderse á 
cidadanía que teñen un proxecto marabilloso e 
ambicioso (“unha das iniciativas máis importantes 
deste mandato”), que vai ser nanciado por 
Fomento e que abonda con que se vaian os 
okupas para que este soño se faga realidade. Ao 
mesmo tempo, téntase criminalizar aos okupas 
acusándolles de insolidarios e irresponsables por 
negarse a abandoar o local de xeito voluntario. 
Este discurso está infestado de falsedades que 
Marea non quere que o cidadán saiba. Imos 
resumir só unhas poucas que poidan ser de 
especial interese para a nosa veciñanza: 

1)  Isto non sae gratis: 

Continuamente se fala da obra que vai realizar 
Fomento por 1 millón de euros pero, 
sorprendentemente, Marea nunca lembra de que 
tras da nalización desta obra, o Concello terá 
que asumir o importante custo de toda a 
remodelación interna, así como todo o mobiliario 
e os equipamentos das 3 naves. Verdade que os 
concelleiros de Marea nunca falaron do custo da 
obra que temos que asumir todos os coruñeses? 
Non deixa de ser sorprendente que ata o 
Ministerio de Fomento do PP estea a ser 
moitísimo máis transparente que o goberno de 
Marea, cando este era un das súas principais 
promesas electorais. 

2)  Quen asume o custo de mantemento das 
naves: 

Xa nos dixo Marea que este "marabilloso" 
proxecto ía estar aberto os 365 días do ano e cun 
horario exible para as persoas usuarias, pero en 
ningún momento nos dixo quen o vai a abrir e 
canto nos vai a custar aos coruñeses a xestión 
diaria das instalacións, o mantemento, etc. 

Imaxino que dan por suposto que os okupas 
temos adicción a traballar arreo e de balde e que 
imos seguir facéndoo para eles, pero teñen que 
entender que isto non pode ser. O CSOA A 
Insumisa sae gratis á cidadanía porque numerosas 

persoas levan máis de 1 ano traballando 
diariamente de xeito completamente gratuíto. 
Unha vez pase a xestión ao Concello isto non 
pode seguir sendo así, porque os xefes do 
proxecto (os 10 concelleiros de Marea) van levar 
1 millón e medio de euros en salarios nesta 
lexislatura, por non falar do que sacan os seus 
asesores e os seus colegas, que se están a levar a 
dedo numerosos traballos,  proxectos e 
espectáculos xugosamente retribuídos. Eles gañan 
soldos abusivos pero dan por suposto que os 
cidadáns temos que traballar gratis nas súas 
instalación e nos seus proxectos. 

3)  O proxecto vai tardar anos en executarse: 

Escoitar aos concelleiros de Marea que dentro 
de 16 meses "as naves do Metrosidero" van estar 
abertas á cidadanía é un auténtico insulto á nosa 
intelixencia. Teñen a obriga de manter esta 
mentira porque xa faltan menos de 17 meses para 
as seguintes eleccións municipais pero as contas 
non saen. O prazo de execución das obras de 
Fomento é de 16 meses pero todos sabemos que 
neste país as construtoras prometen o imposible 
para levar o concurso público, e logo incumpren 
todo o prometido, producíndose sobrecustas que 
as administracións pagan sen rechistar, e 
sobretodo enormes atrasos na execución dos 
traballos. É realmente patético oír aos mareantes 
"teñen que cumprir o prazo, senon terán que 
asumir grandes sancións". As obras encárgaas o 
Ministerio de Fomento do PP e eles non teñen 
ningunha présa en rematar as obras antes de que 
remate o goberno de Marea. Como xa sabedes, 
aínda que Marea non volo comunicou, despois de 
rematar as obras de Fomento virán unhas longas 
obras de adecuación das naves a cargo do peto de 
todos os coruñeses, máis un interminable proceso 
burocrático de planos, proxectos, licenzas, 
trámites… É moi probable que as Naves da 
Comandancia non se volvan a abrir ao público ata 
dentro de 4 ou 5 anos, sobran exemplos que o 
demostran. 

Marea Atlántica minteMarea Atlántica minte
O proxecto “naves de Metrosidero” é unha falaciaO proxecto “naves de Metrosidero” é unha falacia
Marea Atlántica minte
O proxecto “naves de Metrosidero” é unha falacia

28 de decembro de 2017
[Texto solidario de Irmandade da Costa]

  Reflexións sobre as trolas arredor do  
  CSO A Insumisa e a okupación en xeral...  

06/12/2017
La Opinión. A Coruña

 »El Concello y 
Defensa deben 

expedientar a los 
okupas de 

Comandancia para 
inicial el desalojo« 

[Tania Suárez]

23/12/2017
La Opinión. A Coruña

 »Xulio Ferreiro 
garantiza que se 

harán obras en 
Comandancia aunque 

los okupas se 
resistan« 

[Tania Suárez]

Plataforma de 
Contratación del 
Sector Público \ 

21/12/2017 
Anuncio de 

adjudicación. 
Expediente: 

201600000153.

[15/02/2015]
CÓDIGO ÉTICO

5.Cos pés na rúa
#Movementos

A fin de seguir promovendo o tecido social que 
garanta unha cidadanía implicada e activa, 

comprométense a non neutralizar nin debilitar 
as institucións ou a actividade dos movementos 

sociais e a cidadanía organizada.

as actividades continúan, pero para 
poder darlle saída a este fanzine, 

“paramos de recollelas aquí”

o 21 de decembro de 2017 o Concello fai unha 
presentación pública do seu proxecto para 
Comandancia, no Centro Cívico da Cidade Vella

■■■

■■■

■
■
■

venres 1 ■ Exposición “Crvdvs”, de Alice Birdman | 
Pinchada: Franstah Selektor * DJ Zimoff  /

xoves 7 ■ Taller de Letras | Jam de poesía | Concerto: 
His Anxiety * Impaled Corpses /

venres 22 ■ Xornada solidaria coa Radio Kalimera \\ 
Palestra “Historia da Piratería na Galiza” \ Concerto Pirata: 
Folkólicos * Bitxobola * Ecra ed Otorkse /

sábado 23 ■ Concerto solidario co Ateneo Xosé Tarrío \: 
The Missing String * Ultrassurf  * 1991 /

 decembro 2017 
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tríptico “A Insumisa Non Se Merca!”



Coa intención (meramente 
intelectual) de investigar sobre o 

movemento okupa en Galiza 
ocorréuseme a disparatada idea de 

poñer estas simples 3 palabras en google: 
movemento okupa galicia. Inmediatamente vinme 
desbordada por máis de 4 páxinas de noticias 
referentes a sucios, delincuentes e lerchos okupas 
que atemorizan a toda a veciñanza alá onde se 
instalan. 

Esta estratexia, liderada sobre todo por La Coz 
de Malicia, responde a un único n: desacreditar 
a todos os okupas e crear un imaxinario colectivo 
de okupa = delincuente, sucio, vandallo, ruidoso, 
ionqui, conitivo e un longo etcétera. 

Tamén se trata de crear unha liña divisoria 
entre o cidadán de ben, traballador que paga os 
seus impostos, o seu aluguer, a súa hipoteca e as 
súas facturas, e aquel que, polo contrario, non 
paga por unha vivenda (único trazo que diferenza 
os okupas do resto dos mortais). Para os medios 
de comunicación é sinxelo conectar esta faceta 
delituosa dentro dun universo de alegalidade e 
delincuencia, sumándolle tráco de drogas, 
actitude conitiva, drogadicción, ser vago, sucio e 
se puidésemos conectalo tamén co tráco de 
órganos e a pornografía infantil, mellor. 

O okupa convértese deste xeito nunha gura 
delituosa e conitiva que ningún habitante de ben 
desexaría ter como veciño. Pero a realidade é ben 
distinta, a maioría das veces os okupas lévanse 
ben coa veciñanza; do mesmo xeito que a maioría 
dos veciños con problemas de convivencia pagan 
o seu aluguer. O aluvión de noticias negativas, 
retorcidas e falaces en contra do colectivo okupa 
volvéronse unha absoluta constante en La Coz de 
Malicia: invención de inexistentes Maas 
Okupas, criminalización absoluta dun colectivo 
en base a feitos illados, satanización dos seus 
integrantes, esaxeracións e terxiversacións 
constantes, falsas acusacións de lucro contra 
Centros Sociais solidarios, confundir a okupación 
de casas baleiras coa invasión de moradas 
habitada...

Esta imaxe completamente estereotipada e 
simplista instálase na nosa mente de igual modo 
que a imaxe que lle outorgan os medios aos 
inmigrantes (non esquezamos o alarmismo en 
canto á “invasión” de inmigrantes, a súa 
condición de Ilegal, persoas que nos quitan os 
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nosos traballos e abusan dos nosos hospitais), as 
mulleres (que non morren señores, asasínannos, 
imaxe cosicada e hipersexualizada, etc) ou dos 
xitanos. 

Hai xa tempo que Joseph Goebbels nos 
ensinou como inar os ánimos da poboación cara 
a un colectivo determinado (no caso de Alemaña, 
contra os xudeus; no caso de La Coz parece facer 
os seus intentos cos Okupas). Este político do 
terceiro Reich e ministro de opinión pública e 
propaganda nazi, sabía moi ben que unha mentira 
repetida con empeño mil veces se converte no 
imaxinario colectivo nunha verdade 
incuestionable. La Coz de Malicia leva un ano 
sacando unha media de 6 noticias diarias (todas 
elas malintencionadas, perversas e estereotipadas) 
conectando a okupación co vandalismo, a 
drogadicción e unha longuísima sucesión de 
problemas de mala convivencia con veciños. O 
obxectivo é ben claro: crear unha alarma e un 
rexeitamento social, cousa ben fácil ante o 
continuo bombardeo descarado de noticias 
prexuízosas ante calquera persoa que 
simplemente decida instalarse nunha vivenda 
baleira (ás veces mesmo nun estado moi 
lamentable e pertencentes a bancos e 
especuladores). 

En canto ao caso do Centro Social Okupado A 
Insumisa a cousa é aínda peor, porque a relación 
coa veciñanza é excelente (ou polo menos para 
nada conitiva). Ademais dáse o caso de que alí 
non vive ninguén e todas as súas actividades son 
abertas, solidarias e desinteresadas. 

Con todo, cada día sae ou unha conexión 
Insumisa–goberno municipal, ou condición de 
alegalidade intolerable. 

En n, é moi doado crear unha problemática 
da nada. Na miña opinión é moito máis fácil falar 
de problemas serios, problemas de verdade: 
desauzamentos, desemprego cuxos responsables 
son políticos, bancos, corruptos, especuladores, 
fondos voitre, empresarios, etc. Pero non convén 
falar moito destas esferas de poder, pois o poder 
económico e o poder mediático están tan 
entrelazados que o feito de cuestionar o statu quo 
pode supoñer unha baixada de subvencións ou 
nanciamento. É máis ecaz crear problemas e 
dar impresión de que se vive en democracia, ou 
que neste país existe a prensa libre e 
independente. 

4)  O proxecto é irrealizable: 

Se ledes os 3 primeiros puntos vedes 
que a única conclusión lóxica é que o proxecto 
non se vai a realizar. Para que o proxecto se leve a 
cabo é preciso que: 

a)  O Pleno do Concello ten que aprobar a 
partida orzamentaria para a realización da obra 
(eses cartos que temos que pagar todos os 
coruñeses e que Marea nunca se lembra de 
mencionar). Marea só ten 10 concelleiros no 
Pleno, polo que precisa o apoio do PSOE para a 
aprobación da mesma. Non deixa de ser curioso o 
feito de que Marea leva toda a lexislatura 
criticando a oposición desleal do PSOE, e 
culpándolles da non realización de todos os 
proxectos (moción de conanza incluída), pero 
agora están convencidísimos de que van contar co 
seu apoio neste caso concreto. 

b)  Que o ministro de Facenda deixe de ser 
Montoro: a lei  de Racionalización e 
Sustentabilidade da Administración Local (máis 
coñecida como lei Montoro) é tan rigorosa que 
moitas veces fai imposible a contratación dun só 
traballador, aínda que o Concello teña superávit. 
Marea leva toda a lexislatura dicindo a Stop 
Desauzamentos que non pode contratar a 1 só 
asistente social para paliar a pésima atención que 
reciben os cidadáns que padecen exclusión social, 
pero para as futuras "naves do Metrosidero" 
parece que teñen barra libre. 

c)  Que H. G. Wells nos ceda a súa máquina 
do tempo: obviamente en maio do 2019 hai 
eleccións municipais e o novo goberno resultante 
será o que decida o futuro das naves do 
Metrosidero. 

5)  A actitude dialogante de Marea é unha farsa: 

Como xa todos vemos a diario, o que os 
políticos entenden por diálogo é impoñer á outra 
parte o seu punto de vista e se non a acepta, 
criminalizalos. O certo é que si que falamos os 
okupas con Marea, pero eles limítanse a armar 
que nos temos que ir polas boas ou polas malas, e 
nós armamos que nos queremos quedar. Toda 
esa estratexia de Marea de culpabilizar aos 
okupas pola falla dun acordo ao que é 
completamente imposible chegar, é unha mostra 
da súa mala fe e a súa falla de escrúpulos. 

6)  A mentira da perda do millón de euros: 

Marea Atlántica leva 1 ano armando no Pleno 
municipal que o único motivo polo que Fomento 
daba 1 millón de euros para as obras na 

Comandancia era porque estaba okupado, e 
que o PP o estaba usando como arma 
arroxadiza para obrigarlles a desaloxar aos 
okupas e danar a súa imaxe. Agora cambian 
radicalmente o discurso, e quérennos acusar aos 
okupas de ser uns irresponsables e de que o noso 
egoísmo pode supoñer a perda de 1 millón de 
euros para todos os coruñeses.  En que 
quedamos?, os coruñeses van perder 1 millón de 
euros por culpa dos okupas ou o gañaron grazas 
aos okupas? A ver se se aclaran dunha vez. Xa 
postos, tamén se podería pedir a Marea que 
informase a Fomento de que hai centos de 
proxectos que precisan con máis urxencia ese 
millón de euros, pero parece que Marea aceptou o 
seu papel de monicreque do Ministerio de 
Fomento. 

7)  Pódese perder a titularidade do espazo: 

O espazo pertence ao Ministerio de Defensa 
do PP e o Concello só goza dunha cesión 
temporal do mesmo, obviamente, Defensa ten 
todas as da lei para recuperar o espazo cando o 
estime oportuno. Non sabemos de onde saca 
Marea que o PP está entusiasmado co seu 
proxecto das Naves do Metrosidero, nin porque 
deduce que se se fai o seu proxecto a titularidade 
do espazo pasará a ser municipal de xeito case 
automático. 

Postos a facer demagoxia política, Marea 
tamén podería armar que a vía máis sinxela para 
que o Concello recupere a titularidade da 
Comandancia de Obras é que o PP gañe seguintes 
as eleccións municipais, porque obviamente 
Defensa prere negociar cun Concello gobernado 
co PP que cun gobernado por outro partido. 
Parece que esta lóxica canalla maquiavélica só lle 
parece plausible para difamarnos a nós. 

8)  O espazo xa está aberto ao público: 

Como xa é de dominio público, estas naves 
levan máis de 1 ano abertas á cidadanía. A súa 
xestión realízase a través dunha asemblea aberta, 
que se celebra os martes ás 20 horas, na que todo 
o mundo pode participar en igualdade de 
condicións e propor as actividades que estime 
oportunas, tendo como principal e case único 
requisito, que ningún dos actos poden ter ánimo 
de lucro. Sorpréndenos que Marea non se 
decatase de que xa estamos abertos ao público, 
máis que nada porque varios membros do seu 
partido xa acudiron ás nosas asembleas e 
deixámoslles participar con total liberdade. 
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Coa intención (meramente 
intelectual) de investigar sobre o 

movemento okupa en Galiza 
ocorréuseme a disparatada idea de 

poñer estas simples 3 palabras en google: 
movemento okupa galicia. Inmediatamente vinme 
desbordada por máis de 4 páxinas de noticias 
referentes a sucios, delincuentes e lerchos okupas 
que atemorizan a toda a veciñanza alá onde se 
instalan. 

Esta estratexia, liderada sobre todo por La Coz 
de Malicia, responde a un único n: desacreditar 
a todos os okupas e crear un imaxinario colectivo 
de okupa = delincuente, sucio, vandallo, ruidoso, 
ionqui, conitivo e un longo etcétera. 

Tamén se trata de crear unha liña divisoria 
entre o cidadán de ben, traballador que paga os 
seus impostos, o seu aluguer, a súa hipoteca e as 
súas facturas, e aquel que, polo contrario, non 
paga por unha vivenda (único trazo que diferenza 
os okupas do resto dos mortais). Para os medios 
de comunicación é sinxelo conectar esta faceta 
delituosa dentro dun universo de alegalidade e 
delincuencia, sumándolle tráco de drogas, 
actitude conitiva, drogadicción, ser vago, sucio e 
se puidésemos conectalo tamén co tráco de 
órganos e a pornografía infantil, mellor. 

O okupa convértese deste xeito nunha gura 
delituosa e conitiva que ningún habitante de ben 
desexaría ter como veciño. Pero a realidade é ben 
distinta, a maioría das veces os okupas lévanse 
ben coa veciñanza; do mesmo xeito que a maioría 
dos veciños con problemas de convivencia pagan 
o seu aluguer. O aluvión de noticias negativas, 
retorcidas e falaces en contra do colectivo okupa 
volvéronse unha absoluta constante en La Coz de 
Malicia: invención de inexistentes Maas 
Okupas, criminalización absoluta dun colectivo 
en base a feitos illados, satanización dos seus 
integrantes, esaxeracións e terxiversacións 
constantes, falsas acusacións de lucro contra 
Centros Sociais solidarios, confundir a okupación 
de casas baleiras coa invasión de moradas 
habitada...

Esta imaxe completamente estereotipada e 
simplista instálase na nosa mente de igual modo 
que a imaxe que lle outorgan os medios aos 
inmigrantes (non esquezamos o alarmismo en 
canto á “invasión” de inmigrantes, a súa 
condición de Ilegal, persoas que nos quitan os 
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nosos traballos e abusan dos nosos hospitais), as 
mulleres (que non morren señores, asasínannos, 
imaxe cosicada e hipersexualizada, etc) ou dos 
xitanos. 

Hai xa tempo que Joseph Goebbels nos 
ensinou como inar os ánimos da poboación cara 
a un colectivo determinado (no caso de Alemaña, 
contra os xudeus; no caso de La Coz parece facer 
os seus intentos cos Okupas). Este político do 
terceiro Reich e ministro de opinión pública e 
propaganda nazi, sabía moi ben que unha mentira 
repetida con empeño mil veces se converte no 
imaxinario colectivo nunha verdade 
incuestionable. La Coz de Malicia leva un ano 
sacando unha media de 6 noticias diarias (todas 
elas malintencionadas, perversas e estereotipadas) 
conectando a okupación co vandalismo, a 
drogadicción e unha longuísima sucesión de 
problemas de mala convivencia con veciños. O 
obxectivo é ben claro: crear unha alarma e un 
rexeitamento social, cousa ben fácil ante o 
continuo bombardeo descarado de noticias 
prexuízosas ante calquera persoa que 
simplemente decida instalarse nunha vivenda 
baleira (ás veces mesmo nun estado moi 
lamentable e pertencentes a bancos e 
especuladores). 

En canto ao caso do Centro Social Okupado A 
Insumisa a cousa é aínda peor, porque a relación 
coa veciñanza é excelente (ou polo menos para 
nada conitiva). Ademais dáse o caso de que alí 
non vive ninguén e todas as súas actividades son 
abertas, solidarias e desinteresadas. 

Con todo, cada día sae ou unha conexión 
Insumisa–goberno municipal, ou condición de 
alegalidade intolerable. 

En n, é moi doado crear unha problemática 
da nada. Na miña opinión é moito máis fácil falar 
de problemas serios, problemas de verdade: 
desauzamentos, desemprego cuxos responsables 
son políticos, bancos, corruptos, especuladores, 
fondos voitre, empresarios, etc. Pero non convén 
falar moito destas esferas de poder, pois o poder 
económico e o poder mediático están tan 
entrelazados que o feito de cuestionar o statu quo 
pode supoñer unha baixada de subvencións ou 
nanciamento. É máis ecaz crear problemas e 
dar impresión de que se vive en democracia, ou 
que neste país existe a prensa libre e 
independente. 

4)  O proxecto é irrealizable: 

Se ledes os 3 primeiros puntos vedes 
que a única conclusión lóxica é que o proxecto 
non se vai a realizar. Para que o proxecto se leve a 
cabo é preciso que: 

a)  O Pleno do Concello ten que aprobar a 
partida orzamentaria para a realización da obra 
(eses cartos que temos que pagar todos os 
coruñeses e que Marea nunca se lembra de 
mencionar). Marea só ten 10 concelleiros no 
Pleno, polo que precisa o apoio do PSOE para a 
aprobación da mesma. Non deixa de ser curioso o 
feito de que Marea leva toda a lexislatura 
criticando a oposición desleal do PSOE, e 
culpándolles da non realización de todos os 
proxectos (moción de conanza incluída), pero 
agora están convencidísimos de que van contar co 
seu apoio neste caso concreto. 

b)  Que o ministro de Facenda deixe de ser 
Montoro: a lei  de Racionalización e 
Sustentabilidade da Administración Local (máis 
coñecida como lei Montoro) é tan rigorosa que 
moitas veces fai imposible a contratación dun só 
traballador, aínda que o Concello teña superávit. 
Marea leva toda a lexislatura dicindo a Stop 
Desauzamentos que non pode contratar a 1 só 
asistente social para paliar a pésima atención que 
reciben os cidadáns que padecen exclusión social, 
pero para as futuras "naves do Metrosidero" 
parece que teñen barra libre. 

c)  Que H. G. Wells nos ceda a súa máquina 
do tempo: obviamente en maio do 2019 hai 
eleccións municipais e o novo goberno resultante 
será o que decida o futuro das naves do 
Metrosidero. 

5)  A actitude dialogante de Marea é unha farsa: 

Como xa todos vemos a diario, o que os 
políticos entenden por diálogo é impoñer á outra 
parte o seu punto de vista e se non a acepta, 
criminalizalos. O certo é que si que falamos os 
okupas con Marea, pero eles limítanse a armar 
que nos temos que ir polas boas ou polas malas, e 
nós armamos que nos queremos quedar. Toda 
esa estratexia de Marea de culpabilizar aos 
okupas pola falla dun acordo ao que é 
completamente imposible chegar, é unha mostra 
da súa mala fe e a súa falla de escrúpulos. 

6)  A mentira da perda do millón de euros: 

Marea Atlántica leva 1 ano armando no Pleno 
municipal que o único motivo polo que Fomento 
daba 1 millón de euros para as obras na 

Comandancia era porque estaba okupado, e 
que o PP o estaba usando como arma 
arroxadiza para obrigarlles a desaloxar aos 
okupas e danar a súa imaxe. Agora cambian 
radicalmente o discurso, e quérennos acusar aos 
okupas de ser uns irresponsables e de que o noso 
egoísmo pode supoñer a perda de 1 millón de 
euros para todos os coruñeses.  En que 
quedamos?, os coruñeses van perder 1 millón de 
euros por culpa dos okupas ou o gañaron grazas 
aos okupas? A ver se se aclaran dunha vez. Xa 
postos, tamén se podería pedir a Marea que 
informase a Fomento de que hai centos de 
proxectos que precisan con máis urxencia ese 
millón de euros, pero parece que Marea aceptou o 
seu papel de monicreque do Ministerio de 
Fomento. 

7)  Pódese perder a titularidade do espazo: 

O espazo pertence ao Ministerio de Defensa 
do PP e o Concello só goza dunha cesión 
temporal do mesmo, obviamente, Defensa ten 
todas as da lei para recuperar o espazo cando o 
estime oportuno. Non sabemos de onde saca 
Marea que o PP está entusiasmado co seu 
proxecto das Naves do Metrosidero, nin porque 
deduce que se se fai o seu proxecto a titularidade 
do espazo pasará a ser municipal de xeito case 
automático. 

Postos a facer demagoxia política, Marea 
tamén podería armar que a vía máis sinxela para 
que o Concello recupere a titularidade da 
Comandancia de Obras é que o PP gañe seguintes 
as eleccións municipais, porque obviamente 
Defensa prere negociar cun Concello gobernado 
co PP que cun gobernado por outro partido. 
Parece que esta lóxica canalla maquiavélica só lle 
parece plausible para difamarnos a nós. 

8)  O espazo xa está aberto ao público: 

Como xa é de dominio público, estas naves 
levan máis de 1 ano abertas á cidadanía. A súa 
xestión realízase a través dunha asemblea aberta, 
que se celebra os martes ás 20 horas, na que todo 
o mundo pode participar en igualdade de 
condicións e propor as actividades que estime 
oportunas, tendo como principal e case único 
requisito, que ningún dos actos poden ter ánimo 
de lucro. Sorpréndenos que Marea non se 
decatase de que xa estamos abertos ao público, 
máis que nada porque varios membros do seu 
partido xa acudiron ás nosas asembleas e 
deixámoslles participar con total liberdade. 
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AUTOXESTIÓN é unha 
palabra demasiado poderosa 

como para permitir que veña un 
partido político como a Marea a desvirtua-
la, baleirala de contido e pervertila.

A AUTOXESTIÓN é unha arma de 
poder popular, poder dende abaixo organi-
zado de xeito horizontal dende a base, sen 
ningún tipo de tutela nin xerarquía, co n 
de levar a cabo un proxecto cuxa única 
forza é  a da xente que participa. 

Neste sentido A INSUMISA é todo un 
exemplo de autoxestión, pois dende o pri-
meiro intre organizouse en sentido hori-
zontal. Esta horizontalidade non só se 
manifesta no ámbito organizativo senón 
tamén reconstrutivo. 

Volvamos a vista atrás. En novembro 
do 2016 un grupo de xente toma a antiga 
Comandancia de Obras, espazo que 
levaba abandonado e en desuso máis de 
20 anos. Este espazo carecía de 
condicións dignas de habitabilidade. 
Fixo falla moito tempo e esforzo 
colectivo para converter a antiga 
comandancia no que hoxe é A Insumisa. 
Requiriuse dun enorme traballo para 
habilitar as naves e convertelas en 
lugares comúns de convivencia onde se 
crearon sala de exposicións, biblioteca, 
sala de concertos, tenda libre, pista de 
skate, ximnasio, horta urbana etc. Neste 
ano leváronse a cabo máis de 1000 

talleres, concertos, charlas, festivais 
—que non é o momento de mencionalas, 
pois só falando das actividades que 
aconteceron levaríanos un artigo de máis 
de dúas follas—. O que quero resaltar 
aquí é o enorme esforzo colectivo, tanto 
na planicación, xestión, coordinación e 
execución das actividades como na 
habitabilidade do espazo. Todo iso 
realizado de xeito solidario e altruísta 
por parte de todxs aquelxs que 
participaron no proxecto. 

É importante resaltar que o proxecto 
era aberto a calquera persoa que quixese 
sumarse a el ,  xa sexa de maneira 
individual ou colectiva, puntual ou 
permanente. É dicir, tanto se podían 
propoñer actividades como participar na 
xestión das mesmas. 

Toda actividade carecía de benecio 
ou lucro máis aló do benecio colectivo. 
O benecio reportaba directamente no 
propio CSOA. Tamén se organizaba 
xornadas solidarias con diferentes 
causas. 

A ausencia de lucro ou benecio é 
outro dos trazos distintivos da 
AUTOXESTIÓN.

Por todo iso creo que é importante 
valorar a autoxestión como ferramenta 
poderosa de solidariedade, traballo, 
esforzo colectivo e apoio 
mutuo. Esta mesma lóxica 

escapa e confróntase 
radicalmente ao sistema 

capitalista corrupto e especulativo que 
impregna todos os aspectos das nosas 
vidas fóra dos que construímos e 
creamos para escapar deles. 

Precisamos destas prácticas tanto 
como diferencialas doutras lóxicas 
capitalistas. 

Nos últimos días estamos a asistir a 
unha apropiación malintencionada do 
termo autoxestión. Esta estratexia 
responde á instrumentalización política e 
partidista dun concepto liberador  que só 
pode pertencer ás persoas que cren 
nestes proxectos. 

O seu termo de autoxestión non é 
outro que o de institucionalización, é 
dicir, coller un espazo que xa ten vida 
(ou que lle deu vida todas a xente que 
participou de forma horizontal) para 
convertelo nun centro cívico ao grande, 
onde estaría como xestor o Concello e, 
por conseguinte, a idea de 
horizontalidade, solidariedade e tomar as 
rendas dos nosos proxectos iríase ao 
garete. 

Cremos que as institucións xa están 
inevitablemente presentes en todos os 
espazos das nosas vidas, por isto é tan 
importante a construción dun lugar 
propio que fuxa destas ordes. 

Non queremos inxerencias externas, 
xa sexan institucionais ou partidistas, 
porque con iso se liquidaría a 

AUTOXESTIÓN e este proxecto 
converteríase en algo opaco e baleiro de 
contido. 

Non queremos os seus cartos. 

Defenderemos cos nosos corpos e as 
nosas forzas A Insumisa  ante esta 
agresión. 

Para rematar non deixa de ser 
gracioso que quen nos desaloxa sexa o 
goberno da Marea, goberno que dende a 
súa formación se lle enchía a boca 
falando de horizontalidade e respecto 
aos movementos sociais. 

Agora é este goberno o que vai 
desaloxar un CSOA e reprimir a todo o 
movemento. 

Todo desaloxo leva represión, debido 
a que o defenderemos e non deixaremos 
que se apropien dos nosos proxectos nin 
das nosas ideas. 

Os nosos soños, 
non se desaloxan.

As nosas ideas 
non caben nas súas cabezas. 

Se o Goberno nos vende a Fomento, 
responderemos.  

10, 100, 1000 centros sociais. 

 Okupa e Resiste.  

Desaloxos son disturbios. 

 Un desaloxo, outra okupación.

A INSUMISA NON SE MERCA. 

decembro 2017AutoxestiónAutoxestiónAutoxestión

  Pola defensa dos espazos liberados...  
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AUTOXESTIÓN é unha 
palabra demasiado poderosa 
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Mario Frisetti, Mario Spesso, Luca Bruno de 
El Passo Occupato y Barocchio Occupato.

Torino, febreiro 1994.

A responsabilidade política de quen 
quere a legalización.

Nos últimos tempos evidenciáronse como 
simpatizantes dos Centros Sociais case todos 
os partidos de esquerdas. Naturalmente isto 
xurdiu, sobre todo, polo antagonismo 
instrumental que quixeron xerar no seu 
enfrontamento contra a dereita. Dereita cuxa 
posición de odio cara aos CS, é por todxs 
ben coñecida.

Pero a esquerda non amosa a mesma 
actitude se falamos de okupacións en lugar 
de Centros Sociais; terrible termo este 
último, con sabor a política burocrática-
socialista e que fai referencia a todos aqueles 
lugares que, segundo a interpretación 
institucional e aos ollos da chamada 
sociedade civil, desenvolven funcións de 
utilidade pública: desde centros para anciáns 
a cooperativas ceramistas, desde o 
tratamento de toxicomanías á animación 
sociocultural. Todos centros sociais.

Baixo tal heteroxeneidade de actividades, 
a esquerda tentou, por todos os medios 
posibles, prolongar a solidariedade a 
múltiples ámbitos pero sempre evitando falar 
de okupación. Consecuentemente con esta 
actitude a esquerda apoiou o desaloxo de 
todo sitio ilegal. 

[…]

Diciamos entón que a esquerda négase a 
falar de okupación: os partidos de esquerdas 
están dispostos a tolerar os Centros Sociais 
só e exclusivamente se estes teñen unha 
función propia recoñecida polo consorcio 
civil, desta maneira non se perde o apoio 
electoral e evítanse acusacións referentes á 
tolerancia de situacións diferentes á orde 

establecida.

En poucas palabras: o poder rebáixase a 
pactar a existencia de catro muros só se 
daqueles non xorden accións contrarias ao 
status quo. Así, benvidos sexan os servizos 
voluntarios e de balde que tapen as lagoas 
asistenciais do Estado, benvidas sexan as 
obras sociais que, por unha banda, lexitiman 
a existencia dos Centros Sociais para a 
xente e, por outra banda, lexitiman ao poder 
que as tolera. Pero incriblemente non son só 
os partidos da esquerda institucional os que 
esixen a legalización, a convivencia pacíca 
e a vinculación a categorías máis 
asimilables polo poder, tamén hai sectores 
da área que, coas debidas reservas 
chamaremos do movemento, apoian esta 
situación.

[…]

Para entender mellor cales son as 
responsabilidades do movemento de 
legalización debemos de ter en conta os 
seguintes puntos:

1)  Para elxs, o Centro Social só se 
lexitima a través dunhas funcións dirixidas 
ás masas;

2)  Os contidos,  as formas de 
comunicación e as accións establécense en 
estreita relación á existencia de clases 
sociais precisas; 

3)  A dimensión revolucionaria individual 
é ignorada e a propia vida divídese en 
“tempo do privado” e “tempo libre” 
militante;

4)  Adoecen da máis absoluta 
imaxinación revolucionaria. 

[…]

Todos os centros […] que se 
amosan máis remisos fronte aos 

pactos, atoparanse ante unha represión 
militar inmediata ou ben ante a alternativa 
de aceptar condicións aceptadas 
precedentemente por outros centros xa 
lexitimados fronte á autoridade.

E todas as okupacións que continúan sen 
querer saber nada do diálogo co poder e que 
se ven obrigadas a convivir con agrupacións 
que optaron polo recoñecemento legal serán 
desaloxadas pola forza; desaloxos que 
veñen lexitimados polos acordos previos 
tomados entre outros centros e o Estado. 
Acordos que, a ollos da opinión pública, 
establecen tamén unha liña divisoria entre 
“bos” (que aceptan o diálogo coas 
institucións) e “malos” (que o rexeitan). 

[…]

A legalización nunca será única e 
unívoca, senón que abarcará todo un 
panorama de posibil idades que 
comprenderán a asociación legalizada (con 
estatutos, carnés…), a cooperativa, o 
aluguer simbólico (ou quizais non tan 
simbólico pero pagado pola administración 
pública),  a convivencia con outras 
asociacións de todo tipo, o respecto das 
normas de hixiene e habitabilidade con 
sucesivos controis de funcionarios, e a 
licenza para o alcol, os impostos, etc …

Quizais non se dean todas estas 
esixencias ou quizais non se dean todas 
dunha soa vez, pero unha vez aberto o 
discurso xa non se poderá pechar. E mentres 
tanto é obvio que o Estado, satisfeito de 
crear o precedente para resolver o problema, 
non impoñerá aos grandes Centros Sociais 
das grandes cidades condiciones que poidan 
romper as bases do acordado, pero non terán 
escrúpulos á hora de acabar coas realidades 
menores e contestatarias.

Os centros que cheguen a acordos co 
poder serán aqueles que conseguisen poñer 

á xente da súa parte, situándose 
demagoxicamente como vangarda política, 
aqueles cuxa voz se escoite nos xornais e na 
televisión, aqueles que lograsen lexitimarse 
para a opinión pública e ás institucións; todo 
segundo o dogma democrático —a maioría 
sempre ten razón— .

[…]

O principio único que sostemos é que 
canto máis libres sexamos mellor; por tanto, 
é obvio que non aceptemos xamais diálogos 
coas institucións (excepto en ocasións de 
extrema necesidade). A nós parécenos que 
as distintas okupacións, sobre todo nas 
grandes cidades, non deben buscar os 
favores dos partidos nin a asimilación polas 
leis,  pois isto non leva máis que á 
lexitimación do poder para-institucional que 
nada ten que ver coa autoxestión e o seu 
desenvolvemento.

Non temos a intención de servir de cebo 
a esta política oportunista de revisionismo. 
Por tanto, non nos interesa ser tantxs como 
podamos, se non é vericando nas nosas 
accións cotiás a anidade directa ao 
individuo.

Non queremos atopar un movemento de 
club alternativo que persiga o soño do 
negocio-show, ou unha asociación de 
solidariedade cos pobres, sedenta de 
vínculos cos organismos do poder para así 
sobrevivir e manter un movemento de 
vangarda das masas.

Contra a centralización, 
contra a homoxeneidade, 

difundamos mil prácticas de liberación!

[publicado por DV & arquivado en Textos]
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Contra a legalización 
dos espazos okupados

Interesante texto onde se reflexiona sobre as estratexias que o Estado 
Italiano utilizou para tratar de derrotar ao movemento da okupación. Unha 
análise que se pode aplicar ás nosas realidades xeográficas máis próximas. 
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Mario Frisetti, Mario Spesso, Luca Bruno de 
El Passo Occupato y Barocchio Occupato.

Torino, febreiro 1994.
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de Centros Sociais; terrible termo este 
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a cooperativas ceramistas, desde o 
tratamento de toxicomanías á animación 
sociocultural. Todos centros sociais.
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Quizais non se dean todas estas 
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dunha soa vez, pero unha vez aberto o 
discurso xa non se poderá pechar. E mentres 
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romper as bases do acordado, pero non terán 
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canto máis libres sexamos mellor; por tanto, 
é obvio que non aceptemos xamais diálogos 
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extrema necesidade). A nós parécenos que 
as distintas okupacións, sobre todo nas 
grandes cidades, non deben buscar os 
favores dos partidos nin a asimilación polas 
leis,  pois isto non leva máis que á 
lexitimación do poder para-institucional que 
nada ten que ver coa autoxestión e o seu 
desenvolvemento.

Non temos a intención de servir de cebo 
a esta política oportunista de revisionismo. 
Por tanto, non nos interesa ser tantxs como 
podamos, se non é vericando nas nosas 
accións cotiás a anidade directa ao 
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 HORTA 
Existe na Insumisa unha 

horta comunitaria, con 
cultivos de tempada.

 SALA PRINCIPAL 
Está adaptada para concertos e actuacións de teatro e variedades, reunións, charlas 

e debates de diverso tipo; é unha sala multiusos segundo precisen as usuarias.

 XIMNASIO 
 Neste espazo lévanse a cabo dende actividades de corte 
 deportivo como boxeo, capoeira ou ioga, ata outras de 
 tipo máis lúdico como lindi-hop, danza contact ou 
 obradoiros de teatro e circo. 

 SALA DE EXPOSICIÓNS 
Esta sala dispón de biblioteca, 
tenda gratis, espazo para 
proxeccións audiovisuais, así 
como un lugar de reunión e lectura 
onde se poden contemplar exposicións 
temporais dxs artistas que se están a 
achegar polo Centro Social.

 ESPAZOS COMÚNS 
Estes lugares cubertos son de uso 
lúdico, como ping-pong, xogos de 

mesa ou similares.

 SKATE PARK 
Disponse dun Skate Park 
cuberto de varias rampas.

  Escolma de fotos do CSO A Insumisa...  

O pasado xoves 21 de decembro, 
adxudicouse denitivamente a 

empresa gañadora do concurso por 
parte do Ministerio de Fomento, que 

decidiu sobre o futuro deste espazo. 

Polo tanto, e como ata o comezo das obras 
existe o plazo legal dun mes, queremos 
comunicar que o Centro Social Okupado e 
Autoxestionado A Insumisa está en risco de 
desaloxo inmediato. 

Queremos compartir con vós e facervos 
participes da nosa opinión ante os feitos que foron 
acontecer nos últimos meses: 

Xa vai máis dun ano que desenvolvemos 
diferentes actividades e proxectos dentro deste 
centro social, que é aberto e completamente 
gratuíto para calquera persoa que se queira 
achegar a el. A represión que sufriremos e o 
futuro desaloxo farase coa excusa da creación dun 
novo “espazo” expropiado das mans das súas 
usuarias, que tras dunha inversión de máis dun 
millón de euros, mantería as mesmas instalacións 
e usos que actualmente estanse a desenvolver n’A 
Insumisa. 

A okupación é un medio para xerar espazos 
liberados e non un n en si mesma. É unha 
ferramenta para poder relacionarnos e 
organizarnos en base a lóxicas que nos parecen 
máis xustas. A horizontalidade (é dicir, que 
calquera persoa participante ten a mesma 
capacidade de decisión), a autonomía (xa que non 
dependemos de ningún partido político,  nin de 
ningunha subvención ou axuda estatal) e a 
autoxestión do espazo mediante as  persoas que 
fan uso do mesmo. 

Neste centro social lévanse a cabo diferentes 
actividades culturais, mais tamén moitas outras de 
corte político, co n de acadar unha 
transformación social na cidade. O apoio mutuo e 
a solidariedade son os motores que fan funcionar 
A Insumisa, e este proxecto non precisa os cartos 
nin a intervención do Concello da Coruña, nin do 
Ministerio de Fomento ou de Defensa.* Xa que 
cando as institucións ociais tutelan estos lugares, 
a autonomía política desaparece, e a censura 
propia ou allea xurde, coartando mediante 
chantaxes económicas na forma das subvencións 
das que depende a supervivencia dos propios 

espazos. 

Tras moitos anos de abandono,  a antiga 
Comandancia de Obras,  foi  okupada,  e nese 
intre tódalas miradas mediáticas e políticas  
viráronse cara este espazo que levaba  baleiro e 
sen uso,  ata que foi recuperado polo pobo  para o 
seu uso e xestión. Este terreo e os colindantes, son  
un caramelo a nivel especulativo  pola súa 
situación, a carón da costa no pleno centro dunha 
cidade na que o  espazo urbanizable é limitado. 
Iso ben o sabe o Ministerio de Defensa, que xa 
usou o terreo da Comandancia de Obras como 
moeda de cambio nun trato asinado no ano 1984 
polo noso querido Paco Vázquez, a cambio de 
converter terreos  colindantes en chan urbanizable  
co n  da súa especulación e venda a mans 
privadas.  

O proxecto que plantexa o Concello está feito 
sobre unha cesión non* denitiva por parte do 
Ministerio,  que en calquera momento poderá 
reclamar os terreos  para o uso que considere. 
Non é casualidade que este presuposto  fose 
desbloqueado no momento da okupación da  
Insumisa, como medida de presión para o 
desaloxo deste espazo  autónomo, e que unha vez 
isto aconteza, pase de novo ao seu propietario. 

Os diferentes partidos políticos da cidade 
fóronse posicionando sobre a existencia deste 
espazo. Uns reclaman o desaloxo inmediato, 
outros Marean e son ambiguos  ao respecto, 
namentres planican un  proxecto copiado que 
soamente poderá ser realizado unha vez A 
Insumisa sexa desaloxada. 

O proxecto das naves de Metrosidero XA 
EXISTE e chámase Centro Social Okupado e 
Autoxestionado A Insumisa. Non queremos nin 
precisamos a súa legalización, nin a cesión da 
xestión deste espazo ao concello da Coruña, xa 
que tódalas premisas coas que A Insumisa leva a 
funcionar máis dun ano, desaparecerían. 

NINGUNHA CASA OKUPADA, 
CEDIDA OU LEGALIZADA!! 

A INSUMISA NON SE MERCA!! 

decembro de 2017
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* O 18 de xaneiro de 2018 o Concello da Coruña 
asina a cesión definitiva, entre outros, do terreo 

onde se atopa o CSO A Insumisa.
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cuberto de varias rampas.

  Escolma de fotos do CSO A Insumisa...  

O pasado xoves 21 de decembro, 
adxudicouse denitivamente a 

empresa gañadora do concurso por 
parte do Ministerio de Fomento, que 

decidiu sobre o futuro deste espazo. 

Polo tanto, e como ata o comezo das obras 
existe o plazo legal dun mes, queremos 
comunicar que o Centro Social Okupado e 
Autoxestionado A Insumisa está en risco de 
desaloxo inmediato. 

Queremos compartir con vós e facervos 
participes da nosa opinión ante os feitos que foron 
acontecer nos últimos meses: 

Xa vai máis dun ano que desenvolvemos 
diferentes actividades e proxectos dentro deste 
centro social, que é aberto e completamente 
gratuíto para calquera persoa que se queira 
achegar a el. A represión que sufriremos e o 
futuro desaloxo farase coa excusa da creación dun 
novo “espazo” expropiado das mans das súas 
usuarias, que tras dunha inversión de máis dun 
millón de euros, mantería as mesmas instalacións 
e usos que actualmente estanse a desenvolver n’A 
Insumisa. 

A okupación é un medio para xerar espazos 
liberados e non un n en si mesma. É unha 
ferramenta para poder relacionarnos e 
organizarnos en base a lóxicas que nos parecen 
máis xustas. A horizontalidade (é dicir, que 
calquera persoa participante ten a mesma 
capacidade de decisión), a autonomía (xa que non 
dependemos de ningún partido político,  nin de 
ningunha subvención ou axuda estatal) e a 
autoxestión do espazo mediante as  persoas que 
fan uso do mesmo. 

Neste centro social lévanse a cabo diferentes 
actividades culturais, mais tamén moitas outras de 
corte político, co n de acadar unha 
transformación social na cidade. O apoio mutuo e 
a solidariedade son os motores que fan funcionar 
A Insumisa, e este proxecto non precisa os cartos 
nin a intervención do Concello da Coruña, nin do 
Ministerio de Fomento ou de Defensa.* Xa que 
cando as institucións ociais tutelan estos lugares, 
a autonomía política desaparece, e a censura 
propia ou allea xurde, coartando mediante 
chantaxes económicas na forma das subvencións 
das que depende a supervivencia dos propios 

espazos. 

Tras moitos anos de abandono,  a antiga 
Comandancia de Obras,  foi  okupada,  e nese 
intre tódalas miradas mediáticas e políticas  
viráronse cara este espazo que levaba  baleiro e 
sen uso,  ata que foi recuperado polo pobo  para o 
seu uso e xestión. Este terreo e os colindantes, son  
un caramelo a nivel especulativo  pola súa 
situación, a carón da costa no pleno centro dunha 
cidade na que o  espazo urbanizable é limitado. 
Iso ben o sabe o Ministerio de Defensa, que xa 
usou o terreo da Comandancia de Obras como 
moeda de cambio nun trato asinado no ano 1984 
polo noso querido Paco Vázquez, a cambio de 
converter terreos  colindantes en chan urbanizable  
co n  da súa especulación e venda a mans 
privadas.  

O proxecto que plantexa o Concello está feito 
sobre unha cesión non* denitiva por parte do 
Ministerio,  que en calquera momento poderá 
reclamar os terreos  para o uso que considere. 
Non é casualidade que este presuposto  fose 
desbloqueado no momento da okupación da  
Insumisa, como medida de presión para o 
desaloxo deste espazo  autónomo, e que unha vez 
isto aconteza, pase de novo ao seu propietario. 

Os diferentes partidos políticos da cidade 
fóronse posicionando sobre a existencia deste 
espazo. Uns reclaman o desaloxo inmediato, 
outros Marean e son ambiguos  ao respecto, 
namentres planican un  proxecto copiado que 
soamente poderá ser realizado unha vez A 
Insumisa sexa desaloxada. 

O proxecto das naves de Metrosidero XA 
EXISTE e chámase Centro Social Okupado e 
Autoxestionado A Insumisa. Non queremos nin 
precisamos a súa legalización, nin a cesión da 
xestión deste espazo ao concello da Coruña, xa 
que tódalas premisas coas que A Insumisa leva a 
funcionar máis dun ano, desaparecerían. 

NINGUNHA CASA OKUPADA, 
CEDIDA OU LEGALIZADA!! 

A INSUMISA NON SE MERCA!! 

decembro de 2017
xaneiro de 2018

A Insumisa Non Se Merca!A Insumisa Non Se Merca!
(comunicado ante o posible desaloxo)(comunicado ante o posible desaloxo)
A Insumisa Non Se Merca!
(comunicado ante o posible desaloxo)

„27“„27“„27“„26“„26“„26“

* O 18 de xaneiro de 2018 o Concello da Coruña 
asina a cesión definitiva, entre outros, do terreo 

onde se atopa o CSO A Insumisa.



ASAMBLEA ABERTA
Tódolos martes ás 20:00h

ainsumisa@riseup.netainsumisa@riseup.netainsumisa@riseup.net
www.ainsumisa.wordpress.comwww.ainsumisa.wordpress.comwww.ainsumisa.wordpress.com
fb @ainsumisafb @ainsumisafb @ainsumisa

Av. Metrosidero 8Av. Metrosidero 8Av. Metrosidero 8
15001   A Coruña15001   A Coruña15001   A Coruña


	Cuberta: "A Insumisa Non Se Merca!"
	Editorial: Por que facemos este fanzine?
	Escolma de fotos da Comandancia de Obras
	Índice de contidos
	Breve historia da Comandancia de Obras
	...O que dá un ano de okupación
	[actividades nov-dec 2016]
	[actividades dec (cont.) 2016]
	comunicado de presentación [xan2017]
	[actividades xan-feb]
	comunicado de apoio [feb2017]
	[actividades mar]
	[actividades abr-mai]
	[actividades mai (cont.)]
	[actividades xuñ-xul-ago]
	[actividades set-out]
	[actividades nov 2017]
	[actividades dec 2017]

	Reflexións sobre as trolas...
	"A Marea minte"
	"La Coz de Malicia"

	Pola defensa dos espazos liberados...
	"Autoxestión"
	"Contra a legalización dos espazos okupados"
	"A Insumisa Non Se Merca!" (comunicado ante o posible desaloxo)

	Escolma de fotos do CSO A Insumisa
	Contraportada: "A Insumisa Non Se Merca!"

