
L'Assemblea Can Sanpere un any després de la consulta popular on va decidir-se 
l’expropiació de la fàbrica. 

Aquest gener fa ja més d’un any que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 27 de Novembre de 2014 va posar sobre la taula la necessitat de 
replantejar el sector de Can Sanpere per tal d'assegurar que no corregués el perill de 
caure altra volta en mans de projectes especulatius que massifiquessin encara més un 
poble urbanísticament saturat i mancat d'equipaments.  

Davant d’aquesta situació l'antic equip de govern va decidir que fos la ciutadania en una 
consulta popular qui determinés el futur de la fàbrica i aquesta va pronunciar-se 
clarament a favor de la seva expropiació com a via per fer possible un gran pulmó verd i 
equipaments públics al centre de Premià. La mobilització veïnal trobava així 
corroborada la voluntat de fer d’aquest espai privilegiat un punt de trobada de la vida 
cultural i comunitària de la nostra vila, possibilitant alhora la futura protecció de part de 
les naus de la fàbrica com a Bé Cultural d’Interès Local pel seu valor històric i 
arquitectònic i el manteniment de l’experiència de centre social autogestionat per la seva 
gran tasca social i cultural, punts també fonamentals de les reivindicacions plasmades al 
manifest de la Plataforma.  

Aquesta decisió va comptar amb el suport de tots els grups municipals aleshores 
representats al consistori que van defensar la viabilitat econòmica de l’expropiació i la 
seva conveniència com a via per assegurar que un Can Sanpere 100% públic no 
s’aconseguiria hipotecant un altre espai del poble. Cap moneda de canvi.  

Des d’aleshores es va fer confiança en les institucions municipals perquè procedissin a 
complir el mandat de la consulta i fessin els passos convenients per replantejar el sector 
urbanístic i tirar endavant l’expropiació, tenint present alhora que qualsevol subterfugi 
per a no executar aquest mandat suposaria contradir la voluntat de la ciutadania i 
malmetre la confiança indispensable per a poder articular futurs processos participatius.  

És per això que entenem necessari que el nou govern trenqui un silenci massa prolongat 
i informi públicament el poble del punt en què es troben els treballs de redefinició del 
POUM així com els tràmits per a l'inici de l'expropiació de la finca, detallant els passos 
realitzats i el calendari futur amb total transparència. Des de l’assemblea de Can 
Sanpere entenem que cal renovar amb fets clars el compromís adquirit i es per aquest 
motiu que ens hem decidit a reprendre les accions i la mobilització per actuar com a la 
millor garantia de la irreversibilitat d’un Can Sanpere 100% públic. 
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