CONTRA LA NOVA ONADA ESPECULATIVA
Fa deu anys, abans que explotés la bombolla immobiliària i la crisi econòmica, l’habitatge ja era un greu
problema per a moltes persones. Després va arribar la crisi, els acomiadaments massius i els
desnonaments que van provocar un nou drama ocupacional. Fa massa anys que seguim patint problemes
greus d’habitatge i ara que diuen que la crisi s’està superant reapareixen els augments dels lloguers i les
pressions especulatives.
Els problemes d’habitatge -desnonaments, manca d’habitatge social i lloguers disparats- i les pressions
especulatives provoquen un insuportable patiment social i poden generar l’expulsió de persones i activitats
de molts barris de la ciutat. Persones sense llar, persones amb dificultats econòmiques greus provocades
pels preus de l’habitatge, destrucció del teixit comercial, desertització d’algunes zones...
Tot això no és producte de cap desastre natural. És el resultat de polítiques en part errònies i en part
controlades per la minoria social que s’enriqueix a costa del conjunt. Ha quedat demostrada la clara relació
de l’impacte dels pisos turístics en l’augment del preu dels habitatges de lloguer.
S’ha de canviar un model de ciutat que aposta per un turisme molt poc sostenible. Per això, no ens
cansarem de denunciar la injustícia d’aquestes bombolles especulatives i d’exigir un canvi radical en les
polítiques.
Demanem:
-

Una política d’habitatge públic adequada a les necessitats socials i orientada a eradicar el problema
de la gent sense llar.
Una política de regulacions i impostos que freni els processos especulatius, tant els provinents del
sector turístic com els generats per especuladors locals i internacionals.
Una política de protecció dels llogaters, amb control dels lloguers i seguretat en l’habitatge.
Una política urbanística i social que eviti la gentrificació, l’expulsió d’habitants i la desertització
social de barris concrets de la ciutat.

Ens comprometem:
-

A fer d’aquests objectius una tasca bàsica del moviment veïnal.
A treballar plegats amb altres entitats i col·lectius socials (com ja hem fet a la campanya
“Barcelona no està en venda”, a la “Plataforma pel Turisme Sostenible”, a la cooperació amb la
PAH, DESC i moltes altres entitats) per impulsar polítiques i moviments socials (com la proposta de
creació d’un Sindicat de Llogaters) que vagin en aquesta mateixa direcció.
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