LA POBRE S A S ' AGR EUJA AL NOSTRE DISTRICTE!

Sra. Regidora Irma ROGNONI, srs. de l'Equip de Govern, srs Consellers/es dels partits
Vostès s'han llegit l'ordre del dia del Plenari de Districte de Nou Barris? Nou Barris Porta d'entrada a Barcelona? Un Pla
Estratègic de Turisme?
Han vist mai una cosa més allunyada de la realitat? Vivim al mateix barri?
O potser volen que els turistes vegin com desnonen una família ...!
La Síndica de Greuges de Barcelona els ha posat sobre la taula un Informe demolidor. Un 80% de les queixes són de Nou
Barris i una gran part relacionades amb l'habitatge públic, els desnonaments i l'Oficina d'Habitatge perquè no resol res.
Al seu Districte cada cop hi ha més gent que no té ingressos, que són esporàdics o que ni tan sols s'arriba al mínim
personal per sobreviure.
Vostès parlen de dret a decidir un cop! Però la gent decideix cada dia com sobreviure. Amb absoluta precarietat viuen avui
2 de cada 5 persones. No poden pagar l'aigua, la llum, el gas, el menjar, el pis, els medicaments, el metro, i un llarg
etcètera.
De tota aquesta pobresa, què ha detectat el Director de l'Oficina d'Habitatge de Nou Barris? Què han detectat els Serveis
Socials? Quin informe real han presentat al Plenari per posar sobre la taula la pobresa del barri?
Gràcies a la tasca d'Associacions com 500x20 i entitats veïnals com Ciutat Meridiana, TorreBaró y Porta la gent es queixa i
està perdent la por a exigir. Estem intentant canalitzar de manera ordenada la indignació però vostès ho ignoren,
redueixen l'aforament de l'Audiència o envien la Guàrdia Urbana quan la gent reclama els seus drets. Al Plenari del maig
els varem entregar unes demandes mínimes per cobrir les necessitats més urgents de la gent...
No poden continuar ignorant-ho tot!
Exigim respostes concretes, eficients, ràpides i negociades amb les entitats socials del Districte per garantir que tothom
tinguem els mínims vitals coberts amb dignitat.
Volem decidir-ho tot !!! DRET AL TREBALL, A L'HABITATGE I A L'ALIMENTACIÓ

LA POBRE S A S E AGRAVA EN NUESTRO DISTRICTE!

Sra. Regidora Irma ROGNONI, srs. de l'Equip de Govern, srs Consellers/es de los partidos
Ustedes han leído el orden del día del Plenario de Distrito de Nou Barris? Nou Barris Puerta de entrada a Barcelona ? Un
Plan Estratégico de Turismo ?
Han visto algo más alejada de la realidad ? Vivimos en el mismo barrio?
O quizás quieren que los turistas vean como desahucian una familia ...!
La Síndica de Greuges de Barcelona les ha puesto sobre la mesa un informe demoledor. Un 80 % de las quejas son de Nou
Barris y una gran parte relacionadas con los pisos públicos, los desahucios y la Oficina de Vivienda porqué que no resuelve
nada. En su Distrito cada vez hay más gente que no tiene ingresos, o que son esporádicos o que ni siquiera llega al mínimo
personal para sobrevivir .
Ustedes hablan de derecho a decidir una vez! Pero la gente decide cada día como sobrevivir. Con absoluta precariedad
viven hoy 2 de cada 5 personas. No pueden pagar el agua, la luz, el gas, la comida, el piso, los medicamentos, el metro, y
un largo etcétera .
De toda esta pobreza, ¿qué ha detectado el Director de la Oficina de Vivienda de Nou Barris ? ¿Qué han detectado los
Servicios Sociales ? ¿Qué informe real han presentado al Plenario para poner sobre la mesa la pobreza del barrio ?
Gracias a la labor de Asociaciones como 500x20 y entidades vecinales como Ciutat Meridiana, TorreBaró y Porta la gente se
queja y está perdiendo el miedo a exigir. Estamos intentando canalizar de manera ordenada la indignación pero ustedes la
ignoran, reducen el aforo de la Audiencia o envían la Guardia Urbana cuando la gente reclama sus derechos. En el
Plenario del mayo les hicimos entrega de unas demandas mínimas para cubrir las necesidades más urgentes de la gente …

No pueden continuar ignorándolo todo!
Exigimos respuestas concretas, eficientes, rápidas y negociadas con las entidades sociales del Distrito para garantizar que
todos tengamos los mínimos vitales cubiertos con dignidad.
Volem decidir-ho tot !!! DRET AL TREBALL, A L'HABITATGE I A L'ALIMENTACIÓ

