
Nosaltres Acampem el 8 de juliol/ We camp on July 8

PEL DRET A L'HABITATGE / FOR the RIGHT to HOUSING

A Nou Barris cada dia hi ha més llars en precari, sense o amb ingressos esporàdics, la  
PIRMI o l'atur insuficient. Amb aquesta precarietat viuen avui 2 de cada 5 persones al 
Districte. Incapacitat per pagar l'aigua, la llum, el gas, el menjar, el pis, els medicaments,  
el metro, etc. Hem denunciat moltes vegades que després d’un desnonament la família 
s’amuntega a casa de familiars o habitacions al país que té més pisos buits per càpita.
L'Oficina d’Habitatge nega l'habitatge als que no poden demostrar uns ingressos estables.  
I aquesta manca d'ingressos afecta a una de cada tres famílies. Estem esperant des de fa  
mig any una Taula d’Habitatge del Districte amb participació de les entitats del barri. 
Finalment  l’Ajuntament  de  Barcelona  ha  estat  incapaç  de  doblegar  els  bancs  perquè 
posin els pisos de l’estafa immobiliària a preus assequibles i en condicions d’habitabilitat.  
A les llars desnonades que els han ofert els pocs més de 30 pisos socials dels Bancs els  
troben destrossats i els obliguen a fer front a les despeses de rehabilitació.
L'Ajuntament i la Regidora Irma Rognoni responen amb una política d’aparador posant 
tiretes a l'hemorràgia de pobresa.  Aquesta casta política poruga dels banquers no té 
inconvenient en descarregar sobre els petits propietaris de pisos la manca d'habitatge 
públic  a  Barcelona.  L'Alcalde  Trias  es  va  comprometre  amb  la  Campanya  Nou Barris  
Cabrejada el passat 17 de juny que cap família es quedaria sense solució. El dia 28 de 
juny,  10  dies  més tard,  una família  amb  dos nens que no podia  pagar  el  lloguer  es 
quedava al carrer sense pis d'emergència sinó arribem a aturar el desnonament.
Pels polítics mai hi ha diners però paguen una millonada per la Fòrmula1. I es gasten més 
de 16 milions d’euros per salvar els deutes hipotecaris de REGESA amb els bancs. Diuen 
que els bancs i immobiliàries no col·laboren però no els imposen multes per tenir pisos 
buits. Trias no té cap pla seriós per afrontar la problemàtica de l'habitatge.
Convidem a tota la gent de la ciutat en aquesta Acampada per exigir un pla coherent i  
creïble  amb participació  de les  entitats  socials.  Barcelona necessita  un veritable  parc 
d'habitatge públic amb els pisos que els bancs han robat a les famílies pobres de la ciutat  
i que romanen buits. Exigim a l’Ajuntament de Barcelona i al Districte de Nou Barris:

• Borsa  de  lloguer  públic  fins  a  100  €  per  a  rendes  inferiors  a  2  vegades 
l'IPREM.

• Exigim que tot l'habitatge públic sigui de lloguer i s'adeqüi a aquests barems.
• Taula  d'Habitatge  del  Districte  amb  entitats  socials  per  aturar  tots  els 

desnonaments de 1ª residència per motius de precarietat econòmica fins 
que els Serveis Socials no donin una alternativa estable i assumible per la llar 
afectada.

• Multes  x  increment  de  lIBI  als  pisos  buits  propietat  de  bancs  i  entitats 
jurídiques.

http://500x20.prouespeculacio.org/ --- 8 de juliol del 2.013
ASSOCIACIÓ 500X20 “el lloguer 100% públi i assequible” i Acampada Nou Barris
amb el suport de les entitats de Nou Barris Cabrejada, diu Prou!
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AGENDA: Acampada
• Lunes 8 julio  

◦ 18h. Nace la Acampada pel Dret a L'Habitatge
◦ 19h. Audiencia Pública Ayuntamiento. Streaming desde la calle
◦ 21,30 Cena Comunitaria
◦ 22,30. Teatro de calle, cuentacuentos y similar. 

• Martes 9 julio  
◦ 10 h. Asamblea, 
◦ 11 h. Talleres y juegos lúdicos.
◦ 14h. Comida comunitaria
◦ 17,30h: Charla: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Visiones sobre crisis y 

vivienda.
◦ 19h. Plenario de Distrito. Continua Charla y Debate.
◦ 21,30. Cena Comunitaria
◦ 22,30. Teatro de calle, cuentacuentos y similar. 

• Miércoles 10 julio  
◦ 10 h. Asamblea,
◦ 11 h.  Talleres y juegos lúdicos.
◦ 14 a 15 Comida comunitaria
◦ 16,30  h.  Asamblea  de  cierre:  Valoración  de  la  acampada  y  como 

continuamos la lucha per el derecho a la vivienda.
◦ 18,30h. Limpieza, recogida y cierre de la Acampada

• Jueves 11 julio  :   19h.  Asamblea de valoración en Avv.  Meridiana c/Rasos de 
Peguera 210 Metro L11- estación C.Meridiana.
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