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La no nova normalitat

E

LES PARETS PARLEN
Envia‘ns les teves imatges a laburxa@gmail.com

l 9 de setembre s’aprovava al Parlament de Catalunya la Llei
de Regulació de Preus de Lloguer. Impulsada pel Sindicat de
Llogateres i Llogaters, aquesta mesura representa una fita en

la defensa del dret a un habitatge digne per a totes les veïnes.

Però és només un primer pas en la llarga lluita per aconseguir que la

necessitat de totes les persones de tenir un sostre i unes condicions de

vida digna no depengui del mercat. Igual que l’educació o la sanitat,
l’accés a un habitatge tampoc hauria de dependre de les fluctuacions
d’una oferta i demanda al servei d’interessos privats.

Tot i l’aprovació i la posada en marxa de la nova legislació, el 22 de
setembre, la setmana del 14 al 21 es van programar un total de 176

desnonaments només a la ciutat de Barcelona, que havien estat

ajornats per la pandèmia i confinament deguts a la Covid-19. Després

de mig any de treva, les veïnes de Sants i dels barris veïns del districte
i de l’Hospitalet van tornar a patir escenes de violència per part dels
antiavalots. Algunes veïnes van poder resistir, d’altres es van quedar

al carrer. Un panorama desolador en plena crisi sociosanitària postCovid, que entre molts d’altres col·lectius, amenaça el present del
personal sanitari i el futur laboral immediat del jovent.

Amb el desconfinament tornava a despertar un altre dels monstres

que des de fa un temps amenaça els barris de classe treballadora:
la gentrificació. La lluita veïnal encapçalada per la plataforma Stop
Tanatori Sants per salvar l’antiga fàbrica dels germans Climent és

només un exemple de la resistència popular a l’especulació urbanística
que plana com un voltor sobre els nostres barris. D’altra banda, a la crisi

sistèmica que pateixen desenes de milers de treballadores, pendents

del fil massa prim dels ERTO, s’afegeix a aquesta tardor calenta (una
més) la incerta represa del curs escolar, amb dificultats afegides en

algunes escoles del barri com l’Institut Escola ARTS d’Hostafrancs.

Tanmateix, la provada capacitat de solidaritat de les santsenques,
barcelonines o hospitalenques en forma d’incomptables xarxes de
suport mutu pot esdevenir clau en la superació de temps complicats.
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Barcelona:
Zona de guerra

Nova normalitat.
Nova mobilitat
Sants Viu

D

Endavant Sants

L’inici de curs serà diferent. A les escoles, als llocs de treball, però

també als carrers. La pandèmia COVID va comportar una moratòria

judicial respecte als desnonaments programats a la ciutat. Per aquest
motiu hem demanat a Clàudia Ruscalleda del Grup d’Habitatge de
Sants i militant d’Endavant (OSAN) que ens expliqui aquesta nova

E

realitat.

l 9 d’abril, poc més de tres setmanes després del decret de l’estat
d’alarma i Enmig d’una pandèmia mundial i als inicis d’una crisi
econòmica i social que es preveu devastadora, han tornat els
desnonaments. S’han reprès les ordres de llançament que van quedar
suspeses temporalment durant el confinament i, a aquestes s’hi han sumat les
de persones que durant els últims mesos s’han quedat sense ingressos i ja no
poden pagar el lloguer. En aquest moments ens trobem en una veritable zona
de guerra, amb un mercat laboral encara més precari i un accés a l’habitatge
cada vegada més impossible. La incapacitat generalitzada d’accedir a un sostre
no representa una anomalia en el sistema sinó l’esfondrament estructural de
tota l’arquitectura econòmica, política i institucional del règim vigent.
Només a Barcelona s’han programat en les darreres dues setmanes més
de 200 desnonaments. Una xifra realment espantosa. Bancs, fons voltors,
rendistes i acumuladors d’habitatge deixen cada dia a desenes de famílies
sense sostre. I davant d’aquesta vergonya només ens reconforta veure
les centenars de persones que ens plantem per aturar els desnonaments,
ocupant el nostre lloc en aquesta guerra de classes, un lloc que només nosaltres mateixes podem omplir. Sembla que la participació d’amplis dispositius
policials als desnonaments ha passat de ser una excepció per convertir-se
en la norma. De tots els dies que portem de desnonaments, només un dia no
hi ha hagut desplegament de les brigades de la Arro o la Brimo, ambdues hi
han participat en alguns casos. El que s’han trobat aquests dispositius, així
com les comitives judicials còmplices i responsables d’aquesta barbàrie, és un
poble que no està disposat a aguantar que el trepitgin, s’han trobat els barris
més organitzats, s’han trobat un moviment per l’habitatge més fort i que no
permetrà que aquesta realitat s’imposi.
Aquest estiu ens han estat bombardejant amb la campanya mediàtica de
criminalització de l’ocupació, una campanya que pretén aplanar el terreny a
la violència que rebrem aquests mesos, tant institucional com policial. Volen
fer creure a la gent que el problema és l’ocupació, quan el veritable problema
és que hi ha uns quants que tenen molt i que volen seguir acumulant passant
per sobre de tot, uns quants que desnonen i pretenen especular amb la vida de
la classe treballadora.
Ens caldrà respondre, aturant desnonaments i prenent les cases que siguin
necessàries. Cada desnonament i cada casa recuperada són una batalla
guanyada. Necessitem cases per viure, no deixarem que ens deixin al carrer.
Vénen temps difícils, temps de por i desesperança, però nosaltres tenim la
responsabilitat de respondre amb organització i compromís.
Organitza’t al teu sindicat d’habitatge i cuida les veïnes!

iuen que tota crisi és una nova oportunitat, i que desprès de
cada gran catàstrofe sorgeixen noves i grans solucions. Sense
haver sortit de la pandèmia i sense saber si ja tornem a ser-hi
dins, la ciutat s’ha transformat i capgirat com un mitjó en
pocs mesos.
Molta persiana abaixada, amb el rètol de “Es traspassa” i “Per llogar”,
molt comerç buit i molta cadira esperant clients i molta mascareta,
patinet i bicicleta.
Una de les coses que més ha canviat a la ciutat mentre el clima ho ha
permès, és la mobilitat urbana. En part per la davallada de moviments
durant els tancaments empresarials, en part pel tele treball i la manca
d’escoles però també pel fet que qui s’ha de moure, ha intentat canviar
les seves rutines.
Un dels factors clau per a facilitar aquesta nova mobilitat ha esta la
transformació de gran part del teixit viari de la ciutat per a pacificarlo. Les polèmiques sobre alimentades per determinada premsa i sectors
polítics sobre la pintura i els blocs de formigó sobre l’asfalt, encara no
afecten al nostre barri però cal dir que aquests nous espai faciliten la
mobilitat a peu i vehicles no contaminants, i que semblen més una
batalla de desgast institucional que no pas fetes des d’una visió de
ciutat compartida.
No sabem quan arribarà la pintura ni el formigó als carrers de Sants,
però de moment si que s’han fet notar el nou corredor de bici al carrer
de Sants. Una reivindicació històrica del moviment cicloturista de la
ciutat que ha vist com finalment i degut a una pandèmia, les bicicletes
ja tenen un espai reglat a la via principal que creua el barri i enllaça
l’Hospitalet amb l’Eixample.
Un factor que també facilita aquesta mobilitat sobre les dues rodes
i a pedals, és l’extensa xarxa de vies 30 que actualment ocupa la totalitat dels carrers d’un únic carril i sentit dels nostres barris, tant sols
les grans vies d’alta capacitat resten fora del radar de 30 i moltes
d’aquestes vies ja compten amb carrils bici segregats en part del seu
recorregut que eviten compartir plataforma amb els vehicles a motor.
Gran Via, Sant Antoni, La Bordeta, Tarragona o Badal en son algun
exemple. Però si algun però li hem de trobar a aquesta xarxa, és la
manca de solucions o alternatives a la via que creua el barri per la part
alta i ens fa de frontera amb Les Corts. L’Avinguda de Madrid, una autopista de 6 carrils dins la ciutat que no ofereix cap marge de seguretat
per a la mobilitat ciclista.
Un altre punt a tenir en compte és si es respecten les velocitats a les
zones 30, si els conductors tenen la paciència i responsabilitat necessària per a saber respectar el dret dels usuaris a anar amb bicicleta, a
portar els infants a escola en bicicleta, si la logística que ha d’abastir al
comerç te prou zones habilitades per a càrrega o descàrrega i si els seus
usuaris fan servir carrils bici i voreres per a deixar els vehicles per fer
les entregues a la porta de l’establiment. El temps ens dirà si el que cal
és més formigó, més multes o simplement més consciència.
Més enllà de la bicicleta de tota la vida, i les noves bicicletes elèctriques, els nous protagonistes de la mobilitat urbana son els patinets en
les seves diferents variants. Uns vehicles que els darrers anys han revolucionat els carrers de la ciutat. Uns patinets que depenent de les seves
característiques (mida i velocitat) es fa obligatori dur el casc homologat i que estan limitats per a vies 30 i carrils bici, no podent pujar ni
a voreres ni circular en carrers que no tinguin el distintiu de zona 30,
obligant als seus usuaris a fer a peu els trajectes que enllacen les zones
habilitades.
Menció a part per a Rosa Alarcón -actual regidora de mobilitat de la
ciutat pel PSC-, per a qui els carrils bici poden fer-se servir per a aparcarhi quan es tracta de deixar o recollir passatge durant dos minuts. Potser
va essent hora que a la casa gran es posin d’acord entre socis de govern
sobre com es gestiona la mobilitat ciclista.
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La plataforma Stop Tanatori Sants
lluita contra l’especulació urbanística

FOTO | Concentració de protesta el passat 29 d’agost

“Sants no està en venda!”
Roger Jiménez

C

onvocades per la plataforma
Stop Tanatori Sants i el Grup
d’Habitatge de Sants, el 29
d’agost es van concentrar
al voltant de 150 persones davant
de l’antiga fàbrica dels Germans
Climent que va acollir durant 25
anys el Happy Park, popular negoci
d’oci infantil situat al carrer dels
Comtes de Bell-lloc. Com en les
ocasions anteriors, l’objectiu de la
concentració era demanar l’aturada
del projecte d’enderrocament de
l’edifici per construir-hi un tanatori.
El juny de 2019, el propietari de la
finca de la fàbrica dels Germans
Climent comunicava un increment
del lloguer del 300% al negoci del
Happy Park, una pujada “abusiva i
desorbitada” per a les veïnes de la
plataforma, que es va organitzar a
mitjans de febrer de 2020 “contra
l’especulació i gentrificació que
suposa per al barri de Sants l’enderrocament d’un edifici considerat
patrimoni cultural i la posterior
construcció de la funerària”.
Al llarg d’aquests mesos de
pandèmia, l’oposició veïnal s’ha
mantingut ferma, tot i les dificultats degudes al confinament i

desconfinament posterior. La plataforma ha teixit xarxes veïnals amb
diferents associacions i entitats de
dins i fora del barri perquè per al
veïnat, “la solució ha de sorgir de la
voluntat de les veïnes que patim les
conseqüències directes d’aquests
casos especulatius”. “El barri és de i
per a les veïnes”, afegeixen.
Durant la concentració de protesta,
es va llegir un manifest en què es
van exigir “espais per a les veïnes”
i es va informar el veïnat de com
s’ha arribat a aquesta situació: “el
mes de novembre de 2017 es va
aprovar la normativa funerària i
tres mesos després es fundava l’empresa Funeràries San Ricardo S.L per
Alejandro Albiol Almirall i Maria
Eulàlia Almirall. Segons la plataforma, la pujada del 300% obligava el
Parc Infantil a recórrer al propietari,
que l’informa d’un comprador que
oferirà un servei públic de caràcter
funerari, amb més recursos que pot
assumir el cost del nou lloguer. El
Happy Park demanava aleshores ajut
a l’Ajuntament de Barcelona i al barri
i només rebia el suport de les veïnes.
El desembre de 2019 el Happy Park
de Sants es va veure obligat a tancar
les seves portes i deixar enrere el
primer parc infantil de diversió i oci
de Barcelona, amb 25 anys d’història

i somriures. La funerària San Ricardo
S.L. llogava l’espai el gener de 2020 i
les veïnes s’assabentaven a través
dels mitjans de comunicació, un mes
més tard”.
“La reforma urbanística va molt
més enllà de la imposició del
tanatori, representa la pèrdua dels
espais públics del voltant de l’edifici, utilitzat des de sempre per les
veïnes per a la realització d’activitats culturals, de conscienciació,
d’oci i reivindicatives”, continuava el
manifest, que acabava amb els lemes
combatius “a Sants no s’especula i
Barcelona no està en venda”.
Posteriorment a la lectura del
manifest amb l’esmentada informació, es va presentar la Conrada,
personatge fictici que simbolitza la
lluita veïnal contra la gentrificació
i l’especulació urbanística a Sants.
Els dies anteriors a la concentració
s’havia engegat una campanya
popular de denúncia a les xarxes
amb l’etiqueta #Questapassants, que
va tenir ressò més enllà del barri.
Dues setmanes més tard, el 15
de setembre, es va organitzar una
assemblea oberta on van acudir
unes 60 persones i es va exposar la
situació actual de les reivindicacions
veïnals. Durant aquesta, els membres
de la plataforma explicaven que la

part judicial i administrativa “es
troba en pausa a causa que el procés
administratiu ha finalitzat i l’única
alternativa és el procés judicial
contenciós el qual té uns costos
econòmics que actualment la plataforma no pot assumir”. De qualsevol
manera, afegien que des de la plataforma s’està treballant en la forma
de trobar finançament per iniciar el
procés contenciós judicial.
La plataforma també va anunciar
que assistirà a la propera Assemblea
de Barri de Sants on es vol proposar
“convertir aquesta plataforma en un
projecte veïnal, per tal que totes les
entitats del barri poguessin sentir-se
part de la lluita”.
Actualment, des de la plataforma
es treballa en un projecte alternatiu,
que consisteix en la cessió per part
de l’empresa funerària del pàrquing
de motos declarada zona verda i que
no té ús. Aquest seria reutilitzat pel
veïnat com un “espai d’oci intergeneracional”. Tot i això, la plataforma no
descarta d’altres opcions, que sempre
passin per l’ús veïnal de l’espai
públic. “Les veïnes estem cansades
de què el barri de Sants sigui un niu
per a l’especulació i hem decidit dir
prou”, conclouen els membres de
Stop Tanatori Sants.
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per una sanitat 100% pública

FOTO | Protesta davant el Departament de Salut

Sanitàries en lluita

E

l passat mes de maig, en plena crisi sociosanitària provocada per la pandèmia de la
Covid-19, un col·lectiu de professionals de
la sanitat es va plantar i va dir prou. Prou
a les retallades que han posat en evidència les
mancances de la Sanitat pública per fer front a
l’actual crisi amb unes mínimes garanties d’èxit,
perquè “retallar en sanitat, mata”, asseguren.
“Necessitem un sistema sanitari 100% públic amb
recursos suficients. Entenem que després de viure
el que hem viscut, ha quedat palès que cal més
pressupost”, argumenten les sanitàries.
I durant la campanya #PrimaveraSanitària es van
organitzar i van sortir al carrer per reclamar més
pressupost i més recursos per al conjunt del sistema
sanitari, des del transport sanitari fins als centres
d’atenció primària (CAPs) i els centres de dia.
Respecte als CAPs, exigeixen l’obertura completa
de tots els centres, parcialment o totalment tancats
des de l’esclat de la pandèmia. Més concretament,
les sanitàries en lluita reclamaven (i reclamen)
disponibilitat d’EPIs o equips de protecció individual, realització de proves PCR (sigles en anglès de
reacció en cadena de la polimerasa) per a totes les
treballadores de la sanitat i, en general, unes condicions salarials i laborals dignes.
Per tal d’aconseguir els seus objectius, les treballadores de la sanitat volen encetar una taula de
negociació amb el Departament de Salut, que per
a les representants del col·lectiu hauria d’estar
encapçalada per l’actual consellera Alba Vergés.
En aquesta taula s’haurien de tractar temes com
la derogació de les diferents lleis privatitzadores
i la reversió del model publicoprivat, així com
la garantia d’una sanitat pública per a totes les
persones, també les migrants i altres persones
sense recursos. I per descomptat, també demanen
tots els recursos necessaris per assistència, recerca
i el desenvolupament d’una indústria sanitària i
farmacèutica 100% pública.

En definitiva, reclamen la implantació d’un nou
model sanitari en què “cal situar les persones i
la seva salut per davant de l’economia, enfortir
l’atenció primària i l’assistència a la gent gran i
impulsar la investigació i la recerca amb uns pressupostos i recursos totalment públics”. Per tal d’arribar a aquest nou model sanitari, les sanitàries
demanen que la gestió, provisió i titularitat de la
sanitat sigui 100% pública. I per tal d’aconseguir
els seus objectius, des de l’inici de la campanya
#PrimaveraSanitària cada dimecres organitzen
concentracions setmanals a les portes dels hospitals i centres sanitaris d’arreu de Catalunya,
concentracions que el passat 10 de setembre es

van traslladar davant del Parlament de Catalunya,
on el conjunt de treballadores i treballadores de la
Sanitat van rebre la Medalla d’Honor per homenatjar el seu esforç durant la pandèmia.
A les seves xarxes socials, les sanitàries en lluita
asseguren que “no volen medalles ni aplaudiments hipòcrites”, critiquen la gestió de la crisi per
part de les administracions i criden a una convocatòria de vaga del sector aquesta tardor. A més
de Marea Blanca Catalunya o Resistència Clínic, el
col·lectiu compta amb el suport de la Confederació
General del Treball, la Intersindical Alternativa de
Catalunya, la Coordinadora Obrera Sindical i altres
organitzacions sindicals combatives.

FOTO | Protesta davant el Parlament
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Construïm resistències feministes
Creació d’un espai de suport mutu per dones i altres identitats dissidents
Xarxa de Suport a dones i altres identitats dissidents de Sants.

A

principis del mes d’abril, davant la situació actual desencadenada
per la pandèmia provocada per la COVID-19 i les conseqüències
socials i econòmiques que s’estaven derivant, un grup de dones del
col·lectiu Algarada Feminista vam començar a repensar estratègies
per poder construir plegades un espai de suport social que pogués servir
davant les violències masclistes. Davant d’aquesta necessitat es va llençar

el missatge a altres espais afins i es va començar a crear un vincle que va
permetre començar a constituir el que esdevindria en la Xarxa de suport a
dones i altres identitats dissidents.
Entenent que és i era un problema complex, antic i molt diversificat, el
nostre objectiu central era poder pensar una estructura que ens facilités
trencar l’aïllament (incrementat a causa dels confinaments, manca de
contacte real, etc.) i aglutinar recursos que ens pogués facilitar la cerca de
solucions a diverses problemàtiques d’origen masclista. Problemàtiques
que s’expressaven dins l’àmbit interfamiliar, laboral, al carrer i en diferents
àmbits del dia a dia. Moltes d’aquestes problemàtiques, a més, venien condicionades per diferents factors d’origen, classe i altres eixos d’opressió.
Ens vam adonar que molts recursos estaven desbordats i eren insuficients,
i, tot i que no volíem ni volem suplir figures professionalitzades en aquest
tipus d’àmbits, era necessari generar una xarxa molt més horitzontal que no
depengués dels tempos ni, en alguns casos, de les maneres de les vies més
institucionalitzades. Un suport que pogués donar-se entre veïnes i per veïnes,
compartint problemàtiques i podent aprendre conjuntament d’elles.
Vam considerar necessària la formació i el plantejament de diferents escenaris que poguessin aparèixer; partint de les mateixes problemàtiques quotidianes que ja teníem pel fet de ser dones, imaginant-nos d’altres que no ens
afectaven en primera persona, però amb les que coexistíem. És també per
aquest motiu que vam voler obrir l’espai a la participació d’altres identitats
dissidents, també subjectes a les diferents opressions derivades pel biaix de
gènere i la lògica patriarcal.
En la recerca de material i recursos vam poder elaborar una eina que ens
servís per recopilar allò que anàvem cercant i podia respondre a les nostres
necessitats. Vam acabar elaborant un protocol i diferent material gràfic.
En aquest recorregut vam mantenir contacte amb altres grups que s’estaven
plantejant propostes semblants i vam unir forces. Tot i això es va valorar focalitzar la feina en la difusió als barris, que era el nostre àmbit més immediat i
on ens resultava més senzill l’apropament amb les veïnes.
Durant l’estiu vam deixar la iniciativa aparcada de cara a l’inici del nou
curs, al setembre.
Per aquest motiu, es començaran a fer trobades periòdiques per tal d’obrir
aquest espai a altres persones interessades i poder exposar el treball realitzat,
així com repensar noves estratègies i diferents vies per arribar a consolidar
una xarxa de suport veïnal al barri de Sants que pugui actuar davant les
violències masclistes.
És un projecte que ens omple d’il·lusió i energia, sobre el qual esperem que
es pugui aconseguir un espai de seguretat de qualitat, on la lluita i la resistència sigui un nexe d’unió al mateix nivell que les mateixes cures internes.
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Les obres dificulten l’inici de curs a
l’Institut-escola Arts
AFA de l’Institut-Escola Arts

L

’any passat, al barri
d’Hostafrancs es va inaugurar
un nou projecte d’institut-escola, una aposta de
la Generalitat de Catalunya per
reformar 2 centres escolars públics
i permetre als infants de 3 a 16
anys no haver de canviar de centre
durant la seva etapa d’escolarització
obligatòria, l’Institut Escola ARTS. Les
famílies que vam apostar per aquest
projecte estàvem il·lusionades
amb la perspectiva de portar la
nostra canalla a un centre nou,
amb un equip docent amb ganes de
treballar i ple de possibilitats, però
malauradament, a l’entrada d’un
segon curs escolar de l’ARTS marcat
per la crisi sociosanitària creada
arrel de l’aparició del virus COVID-19,
les famílies no només ens hem de
preocupar per això, sinó que ens hem
trobat un panorama força decebedor
pel que fa a l’estat del centre.
L’ARTS partia com un projecte que
tindria una ubicació temporal durant
tres anys i que posteriorment s’ubicaria de forma definitiva en el que
ara és l’Institut Joan Coromines. Ara
com ara les famílies encara no han
tingut cap mena d’informació de
la reforma integral d’aquest edifici,
que hauria d’estar enllestit pel curs
2022 – 2023 i, no només això, sinó
que les reformes puntuals necessàries perquè la comunitat educativa pugui realitzar les seves activitats amb normalitat durant aquest
temps d’impàs tampoc no s’han dut
a terme en les condicions adequades.
Tant és així que, enguany, els nois
i noies de primer i segon d’ESO, en
començar el curs, s’han trobat amb
el pati completament inacabat i amb
un dels accessos al centre i escales en
obres, fet que impedeix, entre altres
coses, complir correctament amb el
protocol sanitari.
Malauradament, aquesta realitat
no és nova i sembla difícil trobar en
la pandèmia una excusa, ja que es
podria haver començat a treballar
en un centre completament buit
d’alumnat des de fa mesos i, en canvi,
no es van iniciar les obres fins a
mitjans d’agost. A més, el curs passat
ja va haver-hi problemes amb l’acabament de les obres i l’enviament de
mobiliari al centre.

Més enllà dels problemes evidents
que suposa per a l’alumnat de l’ESO
el fet d’iniciar un curs en un centre
en obres (soroll, molèsties, inseguretat…), el que preocupa a la comunitat escolar és també la manca de
comunicació del Consorci d’Educació
de Barcelona. Aquest sembla que
dóna llargues constantment, fins i
tot pel fet que la comunitat religiosa
que ocupa una part de l’edifici actual
(antiga escola Sant Vicenç de Paüls)
ha iniciat unes obres de remodelació
de la seva residència de les que ni tan
sols es va informar, tot i que formen
part d’un sol espai físic.
Així doncs, aquest curs, que ja de
per si es preveu complicat a totes les
escoles, encara ho serà més a l’Institut Escola Arts. Per aquest motiu,
l’AFA del centre està lluitant per
posar en coneixement de tot el barri
aquesta problemàtica que afecta
directament els infants, amb l’objectiu que el Consorci faci un acte de
transparència sobre quin és el futur
del centre i les obres que s’han de
realitzar, així com perquè es garanteixin unes condicions dignes pel
curs actual. Les principals reivindicacions són que es posi en marxa
una comissió mixta Consorci – Escola
– AFA per tal de treballar conjuntament en el nou projecte d’obres, així
com per fer-ne un seguiment. També
demanem un calendari clar de les
obres i una ampliació de la informació tècnica de la qual disposen
avui dia per poder valorar el projecte
globalment.
En definitiva, les famílies i la comunitat docent han fet una aposta per
tirar endavant aquest centre que va
ser escollit el curs 2019 – 2020 per
la conselleria d’educació, amb el
Conseller Bargalló al capdavant, per
a fer la inauguració del curs escolar.
Però, sembla que després d’aquesta
fotografia inicial, aquesta imatge
no s’hagi traduït ni en la inversió
necessària ni en un projecte sòlid
de centre. Les famílies seguirem
mobilitzades per aconseguir que
la situació millori i el curs es pugui
desenvolupar en un centre en condicions tot i la nova normalitat.

FOTO | Mobilització de les famílies el primer dia de curs

FOTO | Les obres ocupen part de l’espai dedicat al pati de l’Institut-escola Arts
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Conseqüències de l’ampliació de
l’Estació de Sants
Oriol Rigola

M

entre alguns celebraven l’arribada
del tren d’alta velocitat a Sants, el
21 de febrer del 2008, un nombrós
grup de veïnes del barri participaven
de la manifestació de resposta que circulà pels
carrers del barri amb la pancarta “L’AVE ha arribat,
Barcelona és un nyap”. Això va ser així perquè
el veïnat feia anys que reclamaven un altre
escenari. Un en el que el mar de vies provinents
de l’Hospitalet quedés soterrat, cicatritzant així
la barrera que els dividia i silenciant els sorolls
perpetus que des de l’aparició del ferrocarril
havien fet patir a la gent del llavors poble i
posteriorment barri. Aquell AVE, que el veïnat
preveia elitista i que robava inversions que eren
necessàries per als trens convencionals, potser
podia haver servit com a mínim per solucionar
aquest problema. Però aquell tren no desitjat
s’obria pas a cop de perforadora, provocant
esquerdes, esvorancs i gairebé esfondraments, i
tapant amb formigó, literalment amb el Calaix
de la Vergonya o metafòricament cobrint casos
de corrupció, especulació, prevaricació, enganys i
desfalcs. Des de llavors, hotels, aparthotels, hostals
i apartaments turístics van anar creixent al voltant
de l’estació i escampant-se pel barri; infraestructures que han expulsat veïnes per allotjar turistes i
gent de pas que poc aporten al barri.
Després de l’arribada de l’AVE el veïnat va haver
d’esperar fins a l’agost del 2016 perquè s’inaugurés l’enjardinament que havia de dissimular
la llosa de formigó del Calaix de la Vergonya.
Un enjardinament que no solucionava el gran
efecte muralla que suposava el Calaix i que, com

ja s’havia advertit anteriorment, faria perdre
la privacitat de moltes veïnes del voltant. En el
projecte inicial, l’arquitecte havia pensat introduir no només plantes sinó també fauna volen
donar la idea de passadís verd amb la zona del
Baix Llobregat. En el darrer moment, es va fer un
procés participatiu que poc va poder incidir en el
projecte, ja que moltes coses ja estaven planificades des d’un principi. El resultat ja el coneixem,
un passeig destrossat i ple de ratolins on han
hagut de pujar parets de plantes per reduir la
invasió de la privacitat que en alguns punts
quedava a poc més de dos metres dels balcons de
les cases.

Aquest mes d’abril ADIF va obrir el
concurs per la realització del nou
projecte de reforma de l’estació de
Sants. Es preveu no hi hagi canvis
substancials respecte l’anterior.
L’Estació de Sants és considerada la segona
estació de ferrocarril de l’Estat Espanyol en
nombre de passatgers després de la d’Atocha
(Madrid), tot i el volum de la construcció, només
el vestíbul fa uns 21.000 m², però amaguen sota
terra uns altres 38.000 m² d’andanes i uns 30.500
m² d’aparcaments. Es calcula, ni RENFE ni ADIF
acostumen a compartir dades massa exactes sobre
el tema, que ha arribat a transportar més de 50
milions de viatgers durant l’any 2018, dels que uns
36,8 ho són de les línies R1, R2, R3 i R4 de les xarxes
de Rodalies de Barcelona,
10,1 milions del metro i uns
escassos 4, 4 milions de
l’AVE Barcelona - Madrid.
Encara no es coneixen els
detalls del projecte definitiu d’ampliació, ja que el
projecte va quedar aturat
durant molt de temps fi ns
que en abril del 2020, ADIF
va obrir un nou concurs
que assignaria a l’estudi
d’arquitectura d’Olot RCR.
El projecte anterior, del
que no es poden preveure
massa canvis substancials,
preveu augmentar l’edificabilitat en gairebé 90.000
m², dels que uns 72.000 m²
serviran per usos hotelers,
d’oficines i comercials.

Una projecció de com podria ser l’ampliació del vestíbul de l’estació.

L’estació creixerà pels quatre costats fins a
arribar als 35.100 m², pràcticament el doble
de la superfície actual, menjant-se part de les
places i carrers de l’entorn, que actualment són
terrenys ferroviaris. L’estació d’autobusos passarà
a estar soterrada per formar part de la nova
estació. La zona de preembarcament de l’AVE
s’estendrà fins a la façana de Països Catalans,
mentre la zona destinada a metro, Rodalies i
mitja i llarga distància es preveu que mantinguin la mida i situacions actuals. Sobre l’edifici
ferroviari està previst construir un sòcol de dos
pisos on s’ubicaria una àrea comercial i lúdica
amb botigues, que també comptava amb sales
de cinema. L’Hotel Barceló Sants s’ampliaria en
3.000 m². Sobre la façana que dóna a l’Espanya
Industrial es vol construir un segon bloc de deu
pisos d’alçada, arribant a una alçada de fi ns a 42
metres d’alçada.

El vestíbul actual de l’estació es
doblarà i se soterrarà la d’autobusos.
L’enfocament té poc en compte
el veïnat de la ciutat ja que no es
preveuen millores substancials ni pel
metro ni rodalies, que suposen més
del 90% de les usuàries.
Les veïnes ens hem de plantejar si necessitem
que l’Estació de Sants es transformi en una mena
de “Dutty Free” com el que tenen els aeroports
i com afectarà el petit comerç un nou centre
comercial. Ara que ha tancat el Palau Balaña i
apareguts el multisala del CC Les Arenes, les sales
de cinema tampoc no tenen massa sentit. Si el pla
tira endavant, caldrà esperar que la usuària sigui
la mateixa administració, per exemple Hisenda
i així deixem de pagar un lloguer innecessari
en el CC Las Arenas per les oficines que incomprensiblement s’hi van ubicar. Necessitem una
millora i ampliació de les àrees d’embarcament,
espera i intercanvi de les Rodalies i mitja/llarga
distància. L’ampliació de l’hotel és innecessària
amb la quantitat d’allotjaments turístics que ja
existeixen. Aquests motius i més fan que l’ampliació de l’estació sigui contrària als interessos de
les veïnes.
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De la precarietat a la
supervivència

Creativitat en temps
de pandèmia
El sector creatiu, sempre precari, ha hagut d’adaptar-se a
les noves circumstàncies.

Rubén Molina

Ariadna Bertran

a pandèmia ha suposat un vertader terrabastall. Ja fa més de
sis mesos que ens vam confinar a casa per aturar l’expansió
del virus, però per molts sembla que tot just fos ahir. Les
conseqüències econòmiques encara són presents i ho seguiran
sent durant encara força temps. L’economia depenent del turisme,
l’hostaleria i suportada per un exèrcit de treballadors precaris no ha
suportat l’embat de la pandèmia. Els primers dies i setmanes vam
assistir a situacions excepcionals de desesperació i les xarxes de suport
mutu dels barris i pobles van ser les armilles salvavides de milers de
famílies. Només a Sants la Xarxa va assistir a més d’un miler.
Així, la precarietat laboral de la qual veníem ha acabat amb la
manera de viure de moltes persones. I en aquesta situació cada persona
busca la manera de poder mantenir-se a flotació. Hi ha qui canvia de
sector, hi ha qui inicia noves aventures per la força i qui intenta amb
les seves capacitats i habilitats poder treure algun mínim benefici com
sigui. I és que qui primer i de forma més severa pateix les crisis són
aquelles que són més a baix de l’escala social. Moltes han vist com han
passat d’estar a la perifèria o a la base del sistema econòmic a veure’s
expulsades. I d’aquesta situació també hi ha vencedors, pocs, però molt
visibles. Enriquits amb la despossessió de les precàries. El nou capitalisme de plataforma, GLOVO, UBER, AMAZON... s’enriqueixen a força
d’aprofitar-se dels més dèbils. Retorçant i saltant-se les lleis i drets
laborals, aconsegueixen amassar fortunes que provenen de les pèrdues
de les classes populars.
N’és un exemple el cas d’en Joan:
Més d’una dècada de treballar a restaurants, bars i tavernes feien
d’en Joan un treballador experimentat i amb bona qualificació. La
precarietat del sector l’havia fet anar d’una feina a l’altre però sempre
sortia alguna cosa. La casualitat va fer que l’últim lloc on va treballar
de cambrer només li oferissin cobrar en negre, un fet desgraciadament
molt habitual. Aquí el va enganxar la pandèmia. S’ha vist obligat a
canviar de sector i segons ens explica “això és molt pitjor”. Treballa de
repartidor a domicili, i necessita estar dues empreses a la vegada per
a poder tenir un sou que li permeti sobreviure. Cap dia de festa, cap
ingrés assegurat, qualsevol dia potser el seu últim dia. Totes les eines
de treball les ha de posar ell, mòbil, internet i moto. Si alguna cosa
falla, no cobra. I una cosa que li sembla molt significativa, ja no existeixen les vacances, se suposa que te les paguen prorratejades, tot i que
és il·legal. Per acabar-ho d’arreglar la nova normativa contra les baixes
emissions no li permet treballar amb la seva moto, “sempre ens toca
pringar als pobres” i mou cel i terra per poder obtenir el més ràpid
possible un permís de pròrroga per seguir treballant.
Sap que la seva situació no és bona, però constata que per desgràcia
al sector hi ha molta gent que està pitjor que ell. La desesperació és
molt present en moltes de les que ara s’incorporen les empreses de
repartiment a domicili, però també en les que ja hi porten més temps.
No hi ha companyerisme, ningú es pot permetre ni tan sols queixar-se,
es juguen el que tenen a cada comanda i sense xarxa de seguretat.

l handmade, la creació i venta autogestionades son molt
comuns dins el sector creatiu jove. És un sector precari que
exigeix molta dedicació i que normalment no és una font
econòmica suficient per viure. Com els hi ha afectat la crisi de
la pandèmia?
Urtikarie és el nom sota el que la Martina presenta els seus productes
artístics. Fa arracades, collarets, cadenes i cinturons amb materials
o objectes trobats, també estampa roba amb serigrafia, utilitzant
dissenys i dibuixos seus o imatges apropiades i modificades.
El projecte va començar bastant abans de la pandèmia, però ara s’ha
vist forçada a millorar i intentar visibilitzar més les seves plataformes
online. Avui en dia, existir a Instagram és existir. Aquesta afi rmació
s’aplica sobretot a l’hora de promocionar les teves creacions. La Martina
en un principi era molt reticent a fer-se un compte d’Instagram perquè
és una plataforma molt exigent, has d’estar pendent i penjar contingut
constantment si no vols perdre visibilitat. Però, tot i així, pot esdevenir
una bona eina d’autogestió. Amb la pandèmia s’han anul·lat molts
mercats, però les xarxes continuen i se’n fa més ús que mai.
Tot i així, Urtikarie, no va néixer a partir de l’afany de vendre, és el sol
fet de crear el que motiva a la Martina. Quan la gent es va interessar i
van començar a comprar coses va decidir crear més i invertir els diners
en més materials, en un local i en estris de serigrafia.
Abans de la pandèmia treballava en escoles, però quan va tancar
tot es va quedar sense feina. Va ser en aquell moment quan va
decidir millorar el seu compte, fer fotografies més professionals dels
productes i continuar experimentant i creant. D’aquesta manera,
durant la pandèmia va vendre força, gràcies a les xarxes i mitjançant
enviaments. Tot i els daltaballs laborals, va poder treure’n alguna
cosa positiva i assentar el cap amb el projecte, que està en constant
creixement.
Les seves creacions destaquen per l’ús de materials atípics, de baix
cost i reciclats. Arrecades fetes amb joguines trencades, serigrafies
sobre roba de segona mà... Una fi losofia del reciclatge i la reutilització
aplicada de la manera més efectiva. Us animem a fer-hi un cop d’ull i
donar suport a les joves creatives.

L

E

FOTOS | @urtikarie
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No som les bones, volem un món millor
“És important anar al fons del tema i no quedar-nos només en els protocols per abordar les agressions masclistes.”

El feminisme té molt fronts que batallen en la quotidianitat per poder gaudir d’una
vida més lliure. Un d’aquest és la lluita contra les agressions masclistes, una xacra
que també afecta als mateixos col·lectius que s’anomenen feministes. El patriarcat
és present arreu i la seva petjada segueix condicionant comportaments i actituds
de totes nosaltres en major o menor grau. El feminisme és conscient d’això i fa anys
que aquesta lluita es porta a dins mateix dels propis espais polítics.
Dediquem un seguit d’articles de la pàgina violeta a debatre com enfocar i combatre les agressions i actituds masclistes dins de col·lectius anomenats feministes.

Mireia Redondo

L

a qüestió de com afrontem les agressions
dins els nostres col·lectius continua
essent un debat ober t. Es continuen
donant agressions i encara no hem sabut
trobar la manera adequada per a resoldre moltes
d’aquestes doloroses situacions. Els motius
són diversos però no són pas nous així que em
pregunto si estem fallant a l’hora de transmetre
tot el treball fet. Se m’acut, també, que el dolor
i la incomoditat que generen fan que tinguem
mandra de parlar-ne i encara no hem sabut
arribar al punt de no prioritzar únicament la
incomoditat que genera al grup.
És important anar al fons de tema i no deixar
en mans únicament de protocols i altres mecanismes l’abordatge de les agressions perquè
aquests mecanismes formals són únicament
una de les eines que tenim disponibles, que no
sempre funcionen, però no són un objectiu.
També és important aprofundir, ja que el que
ens ajudarà a no repetir patrons serà precisament el treball i aprenentatge que pivota al
voltant de tot això. Per tant els processos i els
abordatges són importants no només per a la
reparació, també per a la prevenció i per a la
reflexió.
En general es tracta de deixar de posar al
centre el fet de realitzar el millor protocol o
jutjar els mètodes de resposta, i fi xar la mirada
en tots els preconceptes que impedeixen que les
eines i els processos funcionin, que fan que les
agressions es repeteixin, i que els errors siguin
els mateixos des de fa anys.
El primer de tots és el de pensar que l’abordatge
de les agressions ve a provocar el caos i el trauma
al col·lectiu, concepte del qual deriva que les

agredides estan esquerdant el nostre espai. Això
té com a base tant la por a tocar temes gruixuts
com la creença que el ritme del grup és l’important i que els seus mecanismes són adequats. El
primer problema és que el grup ja està danyat
quan s’hi produeixen agressions, reagressions o
processos de revictimització. El segon problema
és que l’esquerda que s’obri al grup no la causa la
demanda de les agredides, la causa una actuació
que sigui irresponsable, negligent o impositiva.
Hi ha comportaments que segueixen condicionant des d’on encarem les agressions: no creure
les agredides, no solidaritzar-se si no ens cau
bé o no és afí, escampar sospites, establir vetos
tàcits per a ella i les que li fan costat, l’ostracisme o l’amenaça, negar suport si treu els draps
bruts fora del nostre espai o prendre mesures
exemplaritzants i destinar més esforços de cures
i presumpció d’innocència a qui ha agredit que a
qui ha estat agredida.
Però un dels que em resulta més preocupants
és el de qüestionar les agredides i les seves
respostes. Qüestionar si una agressió ho és o no
ens situa en la mateixa filosofia patriarcal de
treure la veu i la capacitat de nomenar el que
ens passa i el que volem. Cap de nosaltres, per
molt que hagi estat també agredida, és ningú
per mesurar el que li ha passat a una companya
des dels criteris propis. Però encara més, basar
l’opinió de la qüestió en la resposta que han
donat les agredides i en assenyalar-les per no
respondre com nosaltres ho faríem, no només
és infantil i negligent, és immobilista i ens fa
còmplices.
Xoca sentir que ens fa còmplices, però és que
els posicionaments no es donen només per acció,

també per omissió. Prendre partit no significa estar sempre a primera fi la. No, no totes hi
hem de ser a primera fila sempre. La situació
ens pot sobrepassar i ens pot moure de manera
diferent. Però això no ha de ser mai excusa per
no donar suport a les agredides o per a assenyalar-les. I aquí cal fi lar prim, perquè de vegades
és ben fàcil creuar la línia de donar més suport
a un agressor o a un col·lectiu ofès que a una
companya amb l’excusa que tot ens sobrepassa.
I així, quina és la millor fórmula màgica? La
fórmula és que no n’hi ha una sola i que la flexibilitat ha de ser un pilar. No passa res perquè no
hi hagi una sola fórmula magistral. Jo sempre
imagino que estem davant una taula sobre
la qual hi ha diverses eines (protocols, acció
directa, tallers, sensibilització, autodefensa,
debats, grups de suport, etc.) i que podem escollir
la o les que més bé ens vagin sense ser qüestionades, ni jutjades, ni expulsades. El mecanisme,
com en qualsevol altra lluita, és que tenim un
ventall de factors i que tenim unes línies vermelles a no traspassar. I potser així hauríem de
començar a orientar o repensar els protocols i
l’acció col·lectiva: no uniformitzar la defi nició i
la resposta, però si aclarir d’una vegada quin és
l’objectiu real.
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Indios sin rey. Conversaciones con zapatistas sobre autonomía

y resistencia. Orsetta Bellani
Descontrol Editorial
Prop del 27é aniversari de l’aixecament zapatista a les muntanyes
de Chiapas al sud-est mexicà, i
després de veure com el projecte
dels Caracoles zapatistes, des de
l’estiu de 2019 s’expandeix cap
a Guatemala i altres províncies
mexicanes, fent créixer el teixit
de la revolució índia més enllà
de les muntanyes, no volem més
que rendir un humil homenatge a
aquesta practica revolucionaria que
està canviant la vida i les dinàmiques de Chiapas, i al voltant dels

adherits a la sisena declaració de la
Selva Lacandona.
Indios sin rey té moltes virtuts.
La primera, es tracta d’un llibre de
fàcil lectura, que permet també, a
qui no coneix el context zapatista,
saber impregnar-se de la realitat
de Mèxic i Chiapas en particular, i
comprenent, sense especials dificultat, els motius de l’aixecament
de l’EZLN.
En segon lloc, gràcies a les numeroses fonts citades i la capacitat
d’Orsetta de narrar no només el

present, amb la cort dels millors
repor tatges per iod ístics sobre
el terreny, sinó també el passat,
gràcies a un detallat relat de la
història del sud-est mexicà, des
de l’época dels conqueridors fins
els nostres dies, es perceb encara
millor el sistema d’explotació i
opressió de que han estat víctimes
les comunitat indígenes i com
s’han rebel·lat.

Boulder. Eva Baltasar
Club Editor
Dos anys després de Permagel, Eva
Baltasar ens delecta amb Boulder,
una novel·la d’aquelles que se’t
queden encaixades als records. Ens
parla de la solitud i l’ambigüitat
entre la necessitat d’encaixar i la
por de fer-ho i quedar lligada, sigui
a una persona o a un lloc, i ho fa
amb el llenguatge més cru i sincer.
A Permagel la protagonista era
una dona solitària, pessimista
i suïcida, que ens ensenyava la
seva visió crítica del món i com
ella hi existia, envoltada d’una
forta cuirassa gelada. La solitud
i el caràcter d’aquella protagonista es repeteix a la que trobarem

en aquest nou llibre, tot i que ara
en un escenari ben diferent: ens
endinsarem als oceans per acabar
fent cap a la freda Islàndia.
La protagonista, amagada rere el
sobrenom de Boulder –nom de les
roques solitàries enmig del mar– és
una dona atreta per la solitud que
treballa com a cuinera en un buc.
Té una vida senzilla, sense lligams,
sense arrelar ni amarrar a cap port.
Fins que coneix la Samsa, l’amant
que aconseg uei x l’i mpossible:
tancar a Boulder dins les quatre
parets d’una casa. I, per si les coses
no fossin prou trencadores per la
protagonista, arrancada de la seva

rutina solitària, es topa de cara,
com si es tractés d’un mur fet del
material més dur, amb la decisió de
la Samsa de tenir una criatura.
Com sobreviurà dins d’una vida
estable, familiar i monòtona? Com
sobreviurà sense la seva estimada
solitud?
Boulder és un llibre que no et
deixarà indiferent, que indaga
de manera intel·ligent en temes
com la vida de parella, la soledat i
la maternitat, i que s’està convertint en un referent de la literatura
lèsbica catalana.
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Assemblea Groga de Sants
Assemblea de la comunitat
educativa.

assembleagrogasants.blogspot .com
assembleagrogasants@gmail.com
@AssGrogaSants

Castellers de Sants

Assajos dimarts i divendres.

borinots@borinots.cat
Local d’assaig: Escola Jaume I.
C/ Comtes de Bell-lloc, 86

Cooperativa de Consum
Panxa Contenta
Grup de consum crític

Dijous de 19h a 22h
panxacontenta.wordpress.com
coope.espai.obert@gmail.com

Fem Front al Turisme a Sants
Comissió de l’ABS per afrontar la
massificació turística a Sants
http://frontturisme.sants.org
frontturisme@sants.org

Grup d’Habitatge de Sants

Col•lectiu pel suport mutú davant
les problemàtiques d’habitatge
Dilluns a les 17h
facebook.com/GrupHabitatgeSants
Pl. Joan Corrades

Hortet de La Farga

Carrer Noguera Pallaresa 27, persiana
metàl·lica
Estiu: diumenges a la tarda
Hivern: diumenges al matí
hortetdelafarga@gmail.com

La Troca

Escola Comunitària de Formació
Permanent als barris de Sants.
https://latrocasants.org
hola@latrocasants.org
espaicofope@gmail.com
C/ Olzinelles, 31

La PAH

Plataforma d’afectats per la
hipoteca.

Acollida i Assessorament col•lectiu:
dilluns 18h
Per confirmar Assemblea de PAH
Barcelona dimarts 18h
(atenció a estudiants: dilluns a les
17:oo al local)
apahdebarcelona@gmail.com
c/ Leiva, 44

Sants. TV

Televisió comunitària de Sants
http://sants.tv
contacte@sants.tv

Universitat Lliure a Sants
http://sants.unilliure.cat
unilliure@gmail.com

Espai Feminista de Sants

Assemblea oberta: el 8 de cada mes.
Cassolada contra els feminicidis: el 25
de cada mes a les 20h, al calaix
Local de l’Assemblera Oberta: a xarxes
@Vaga8mSants
espaifeministasants@gmail.com

CSA Can Vies
C/ Jocs Florals, 40

Assembea: dimecres a les 19h
Kfeta: dimarts i dijous de 18h a
22h
https://canvies.barrisants.org
canvies@gmail.com
@SomCanVies

Acció Llibertària de Sants

Adherida a la Federació Anarquista
de Catalunya (FAC)

Dimecres a les 19.30h a Can Vies
acciollibertariasants@riseup.net
@AccLlibSants

La Guerxa

Espai de salut

Dilluns a les 20h

@LaGuerxa
espaisalutcanvies@gmail.com

Negres Tempestes

Col·lectiu llibertari per l’alliberament
dels pobles
http://negrestempestes.cat
negrestempestes@gmail.com

La Burxa

Periòdic de comunicació popular
http://laburxa.org
laburxa@gmail.com

Can Batlló

La Lleialtat Santenca

Casal de Joves de Sants

Espai veïnal autogestionat

Espai per a usos veïnals cooperatius i
de cultura popular.
https://www.lleialtat.cat/
info@lleialtat.cat

@casaljovesants
casaljovesants.wordpress.com
casaljovesants@gmail.com

C/ Constitució, 19
C/ 11 de juny de 2011

Dilluns a dijous: 10h - 13h / 18h 21h
Divendres: 10h - 13h / 18h - 22h
Dissabtes: 10h - 21h
https://www.canbatllo.org/
@CanBatllo

Centre de Documentació dels
Moviments Socials
Arxiu de documentació dels
moviments socials

Dilluns, dimarts i dijous de
17h-19h

http://arxiu.laciutatinvisible.coop/
arxiudelaciutat@gmail.com

C/ Olzinelles, 31

Esplais i Caus de Sants-Montjuïc
Federació de les entitats de lleure del
Districte

Sants-Niggurath

Associació lúdica dedicada als jocs de
taula, rol, estratègia i simulació
sants.niggurath@gmail.com

Òmnium Sants-Montjuïc

Espai Arts

Secció Local d’Òmnium
santsmontjuic@omnium.cat

Dijous de 10:30h a 13h

Teatre dels Borinots

Espai Comunitari de
Formació Permanent

Set d’Escenari Teatral

Col•lectiu d’artistes
@ArtsCanBatlló

Projecte d’educació de persones
adultes. En construcció col.lectiva.

Fusteria Col·lectiva

Taller de fusteria comunitaria

Taller obert: dilluns de 10h a 13h i
de 16h a 19h
Taller comunitari: dimarts de 10h
a 13h i de 16h a 19h

La Nau

Grup de teatre dels Castellers de Sants

Associació cultural dedicada a les arts
escèniques
grupset@hotmail.com

Donar veu a la Memòria

Projecte teatral i de memòria de
l’Institut Lluís Vives

Col·lectiu d’Artistes de Sants

Grup que aplega artistes de diverses
disciplines de Sants
col.lectiuartistesdesants@hotmail.
com

C/ Olzinelles, 30

Espai familiar
Actualment tancat per obres
d’acondicionament pel fred
lanauespaifamiliar@gmail.com
@La_Nau

Associació de veïns I veïnes de Sants

Malabaristes InExtremis

Associació cultural xinesa

Dimecres de 18h a 20:45h

Coral La Vinya

Centre Social de Sants
Dilluns a divendres de 10h a 13h i
de 18h a 21h
www.centresocialdesants.org
csocialsants@gmail.com

Assemblea Salvem Les
Pensions

Espai de defensa del sistema Públic de
pensions
Dimecres de 18:30h a 20:30h
salvemlespensions.wordpress.com
salvemlespensions@gmail.com
@Salvemlespensions

Horta Alliberada
C/ de Càceres, 15

Projecte comunitari d’hort urbà

Assemblea dimarts 20h

Taller de malabars

Rocòdrom

Dilluns, dimecres i divendres, 18h - 21h
Neteja col•lectiva: dimarts de 18h - 21h
Dones escaladores: dimecres 10h- 13h

Taller Col·lectiu
d’Infrastructures

Taller d’infraestructures col•lectiu
Dimecres de 10h a 13h i dissabte
de 10h a 14h

Taller Obert de Mobilitat

Espai d’autoreparació de vehicles

Dimecres i dijous de 17h a 20h
Divendres 10h-13h

Col·lectiu d’Artistes Orientals

C/ Alcolea cantonada
C/ Violant d’Hongria

Grup d’Habitatge Juvenil
de Sants
Dilluns a les 20:30h

Casal Independentista
de Sants
C/ Muntadas, 24
Dilluns a divendres, 18h - 23h
https://cis-jaumecompte.cat
contacte@cis-jaumecompte.cat

Arran Sants

Organització juvenil de l’esquerra
independentista
http://arran.cat/
sants@arran.cat
@ArranSants

Colla Bastonera

Grup de cultura popular
https://collabastonerasants.
wordpress.com
collabastonerasants@gmail.com

Endavant Sants

Organització Socialista
d’Alliberament Nacional
http://www.endavant.org
expansio@endavant.org

Punt d’Informació Laboral
Assessorament laboral
COS Barcelonès
Dilluns de 18:30h a 21h

Stop Mare Mortum Sants,
Hostafrancs i la Bordeta

Grup en defensa dels drets de les
persones refugiades

Sindicat de Llogateres

Sindicat en defensa del dret a
l’habitatge i un lloguer assequible,
estable, segur i digne.
sindicatdellogateres@gmail.com

Trama

Cooperativa de dinamització cultural i
la sensibilització social
trama@trama.coop

Vols saber on pots
trobar la Burxa?
Escaneja el codi QR i
entra al nostre mapa de
distribució!

Anuncia’t a
La Burxa!

i col·labora amb la
comunicació popular i
autogestionada!
Escriu-nos a
laburxa@gmail.com

16 Entrevista

octubre - novembre 2020

234

Un lloguer accessible per a totes
Entrevista a Irene Sabaté, portaveu del Sindicat de Llogateres

E

l 9 de setembre es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei de Regulació de Preus de Lloguer, impulsada pel
Sindicat de Llogateres i Llogaters. La llei, que compta amb el suport del govern català i una majoria parlamentària,
a més de 4.000 entitats socials, econòmiques i culturals, ha de ser una eina fonamental per al control dels preus dels
lloguers en territori català. Els cinc darrers anys els preus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona han experimentat una
pujada del 40%, increment inaccessible per a bona part del veïnat, que es veu obligat a canviar de residència o, senzillament, no
pot fer front al pagament i, en moltes ocasions, acaba sent desnonat. La regulació de preus aprovada a Catalunya afecta tot el
territori però, especialment, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una de les zones més afectades per la liberalització del sector.
Irene Sabaté, una de les portaveus del Sindicat de Llogateres de Catalunya, explica a la Burxa quines són les claus de la nova regulació, de quina manera
afectarà el mercat immobiliari i com afavorirà l’accés a l’habitatge.. | Roger Jiménez
Per què creieu al Sindicat que la llei
de regulació de preus serà una eina
sòlida i consistent per a afavorir
l’accés a l’habitatge? És una solució
definitiva o calen altres mesures? En
cas afirmatiu, quines?
La llei està encaminada a avançar
cap a l’assequibilitat del lloguer, és
a dir, a aconseguir que no hi hagi
tanta desproporció entre els ingressos
i la despesa en habitatge. És un
primer pas de mínims, però també
amb la virtut de ser fruit d’un ampli
consens. Pretén prevenir els anomenats “desnonaments invisibles”, que
són els que es produeixen quan una
llogatera no pot assumir una pujada
de preu. Disminuirà els incentius
que fins ara promovien la rotació
ràpida dels inquilins, donat que els
preus s’han de mantenir encara que
hi hagi nou contracte o nou inquilí.
D’entrada es contindrà la bombolla,
tot mantenint els preus en alguns
casos, o fins i tot baixant-los quan
aquests es trobin per sobre de l’índex.
A banda dels supòsits contemplats a
la llei, esperem que aquest marc legal
també ens doni força per aconseguir
baixades de preus en altres casos,
però això no serà un resultat automàtic sinó que requerirà mobilització
i empoderament per part de les llogateres -cosa que cal anar treballant en
paral·lel, mitjançant l’acció sindical
i activitats de divulgació de la llei. És
una mesura que respon al context
actual de bombolla de preus, a la qual
s’ha afegit una gravíssima crisi sociosanitària, amb un augment de l’atur
sense precedents i una precarització
general de les vides de la població. En
aquest context, la regulació de preus
és de sentit comú, altrament anem
cap a una emergència habitacional
encara més greu que la de la crisi
anterior. Per descomptat que calen
altres mesures, incloses al decàleg del
Sindicat: mobilització del parc vacant,
augment del parc públic, paralització
dels desnonaments, etc.
Quines diferències hi ha entre aquesta
llei i les regulacions anteriors?
Anteriorment, l’única regulació era
la referenciació de les pujades a l’IPC,
l’índex de preus de consum, però això
dins d’un mateix contracte: quan
aquest s’acabava o canviava la llogatera el preu estava completament
desregulat, fet que exposava les llogateres a les dinàmiques de l’oferta i

la demanda i a les bombolles, a més
d’incentivar la rotació d’inquilines.
En aquest cas, a més, la referenciació
a l’índex de la Generalitat -un índex
la construcció del qual hem criticat
dels del Sindicat, però que també
té algunes virtuts i representa una
iniciativa pionera a l’Estat, un primer
intent, molt imperfecte, de donar
transparència al mercat- aporta un
element d’objectivitat a la relació
entre el preu del lloguer i les característiques de l’immoble -superfície,
antiguitat, ubicació, equipaments,
estat de conservació.... Ja no s’hi val
posar un preu qualsevol a un habitatge qualsevol, només argumentant
que “així està el mercat” a la zona, per
exemple. Alhora, el fet que l’índex es
moduli en funció de les característiques de l’habitatge farà que els habitatges de més qualitat tinguin un
preu superior als de menor qualitat,
de manera que s’evita una distorsió
del mercat. Incorporar un règim
de control i sancionador farà més
efectiva la llei en la seva aplicació. I
el fet que es reconegui el paper dels
sindicats de llogateres com a representants dels interessos del col·lectiu, tot contemplant la nostra participació en la comissió de seguiment
de la llei, també dibuixa una via més
clara d’accions per fer complir allò
establert. Tot plegat implica un reconeixement del paper dels sindicats
de llogateres a la nostra societat.
Segons vosaltres, un altre problema
de regulacions de preus anteriors
derivava de la seva incapacitat
d’incentivar la nova construcció de
lloguer. Per què penseu que aquesta
nova llei pot impulsar la construcció
de pisos de lloguer social, per exemple?
La regulació no afecta els habitatges
de nova construcció o sotmesos a
gran rehabilitació durant els primers
tres anys des de l’acabament de les
obres i, durant els primers cinc anys,
les rendes es poden referenciar al
marge superior de l’índex, per la qual
cosa no es desincentiva la inversió en
aquest sentit. Per promoure que les
noves promocions incorporin oferta
de lloguer social, tanmateix, s’hi han
de combinar altres mesures i polítiques com ara la regulació del 30%
vigent a Barcelona i altres municipis
des de fa uns mesos. Això pel que fa
a la iniciativa privada. I també cal
una aposta molt més decidida de les

administracions públiques, sobretot
en el sentit d’augmentar substancialment el pressupost destinat a habitatge que, a hores d’ara, és irrisori
comparat amb altres països del nostre
entorn. En qualsevol cas, les amenaces
del sector immobiliari i dels “experts”
que emeten discursos que responen
als seus interessos sobre la reducció
de l’oferta que implicarà la regulació
no estan sustentades en evidències
empíriques. És més aviat un discurs
que pretén propagar la por a la intervenció del mercat quan, en realitat, es
tracta d’un mercat fortament regulat
a la mida dels arrendadors i promotors. El que sí que està comprovat és
que la desregulació porta a l’augment descontrolat dels preus -es va
veure als Estats Units en l’època en
què es va anar abolint el rent control.
I també, que la manca de regulació en determinades conjuntures
de vegades pot coincidir amb un
augment de l’oferta -en èpoques de
bombolla de la construcció-, però això
no necessàriament implica un abaratiment dels preus, com ja vam veure
durant la bombolla anterior a la crisi
del 2008.
Després de l’aturada dels
desnonaments durant la pandèmia
de la Covid-19, aquests s’han
reactivat les primeres setmanes de
setembre, especialment entre el 14
i el 19 de setembre, amb més de 120
desnonaments programats només a
la ciutat de Barcelona.Penseu que la
nova regulació aconseguirà revertir
la situació de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona? Per què?
La llei proporciona eines per
frenar les pujades i també per forçar
baixades de preus, en aquells casos
en què els preus estiguin per sobre de
l’índex. A banda, el fet que les llogateres es puguin presentar empoderades davant l’arrendador, coneixedores dels seus drets, organitzades i
disposades a reclamar millors condicions esperem que doni peu a preus
més assequibles i acabi amb els
abusos i la seva impunitat. Especular,
cercar el profit màxim sense tenir
en compte cap altra consideració, ja
no sortirà tant a compte perquè ens
hem dotat d’eines d’autodefensa, ara
també de caire legislatiu i, per tant,
d’abast més universal que l’acció
sindical barri a barri, en els blocs de
propietat vertical, per exemple.

Algunes regulacions comportaven
el deteriorament de la qualitat del
parc d’habitatge de lloguer. Què
incentiva de manera especial la llei
aprovada el 9 de setembre?
A banda de les condicions especials per a les grans rehabilitacions
la llei contempla un cert marge per a
augments del lloguer justificats per
la inversió en obres de millora. Del
que es tracta és de forçar que hi hagi
correspondència entre el preu del
lloguer i les condicions materials del
pis. Òbviament, haurem d’estar molt
atentes per evitar situacions fraudulentes on es facin reformes “cosmètiques” amb l’únic objectiu d’augmentar preus. Però de fet aquesta serà
una problemàtica que ens situarà a
prop de l’experiència de les inquilines
que viuen en països amb legislacions
molt més garantistes, on òbviament
l’abús immobiliari i l’afany especulador també hi són, però on també
hi ha a l’abast de les llogateres eines
legals perquè aquestes pràctiques no
quedin impunes.
Un altre element de preocupació
en les experiències de regulació de
preus radica en la seva facilitat per
a ser evadides o assumir els costos
d’incompliment. Què es preveu
a partir d’aquest moment per tal
d’evitar aquestes situacions?
A la llei es tipifiquen tot un seguit
d’infraccions lleus i greus amb les
seves corresponents sancions, i s’estableix l’obligació de restituir de manera
retroactiva les quantitats cobrades
en excés per part de l’arrendador. La
informació necessària per detectar un
incompliment del règim de contenció
de rendes -l’índex, el preu del lloguer
amb el contracte anterior- és pública,
la qual cosa proporciona transparència i permet emprendre les accions
corresponents per fer complir les
limitacions. També estableix tant la
possibilitat de presentar demandes
judicials com de recórrer a sistemes
d’arbitratge, com ara els que ja existeixen en l’àmbit del consum, en els
casos en els quals els arrendadors són
empreses. Un punt clau de la nova
legislació és el reconeixement legal de
les organitzacions de llogateres com a
part a l’hora de resoldre un conflicte.
Extracte. Llegeix l’entrevista sencera a :
www.laburxa.org

