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La Ciutat per qui l'habita  1 de març de 2018 

Avui, represento més de 100 nuclis familiars en lluita, però, concretament, parlo en nom 

d'Entença151 i Roger de Flor, 209. 

Avui, som aquí algunes de les afectades per la problemàtica en matèria d'habitatge que pateix 

Barcelona degut a diferents factors: 

Els actuals preus del lloguer completament desorbitats pels salaris reals que percebem, la 

manca de parc de lloguer públic (<1'5%), a la falta de legislació tant a nivell de Ciutat, de 

Catalunya i Estatal. A més a més, per l'aparició dels diferents actors oportunistes com ara els 

fons voltors, les SOCIMIS...  

I tot això davant la passiva mirada dels nostres representants polítics. 

Com ho demostren els casos de les finques d'Urgell9 amb 17 famílies afectades, Manso37 - 23 

famílies, Paral·lel130 - 15 famílies, Aragó477 - 14 famílies, Bailén61 - 6 famílies, València214 30 

famílies, entre altres. I sobretot, Entença151 - 9 famílies i Roger de Flor209 - 20 famílies. La 

situació actual en què vivim les llogateres és d'escanyament i d'incertesa, en definitiva, som 

víctimes d'un setge especulatiu.  

Assolits aquests nivells, és obvi que, per a les llogateres, l'habitatge ha deixat de ser un dret 

que, negre sobre blanc, està garantit a l'Estatut (Títol I) i fins i tot a la Constitució. 

Davant d'aquesta situació d'indefensió, pressió (perquè no oblidem que, les demandes penals 

contra el veïnat pendents d'arribar a Roger de Flor, són una forma de pressió i de fer por) i fins 

i tot de mobbing, com les amenaces o la presència d'agents de seguretat a Entença151, les 

llogateres reclamem als poders públics: 

-Defensa de forma clara i decidida de les llogateres i en concret de les més vulnerables, 

menors, famílies monoparentals, pensionistes... que s'estan veient expulsades de casa seva de 

forma traumàtica. 

-Mediació amb els fons voltors propietaris de les nostres llars per a la retirada de les  

demandes judicials a les 9 famílies vulnerables(RdF 6, Entença 3), sense solució habitacional ni 

al barri ni a la ciutat. Mediació sol·licitada en vàries ocasions i no hem obtingut cap resposta RdF. 

-Sancionar a les propietats dels nostres edificis, pels pisos buits que tenen des de fa temps. 

-Instem a l'ajuntament a utilitzar tots els mecanismes al seu abast per garantir que puguem 

quedar-nos a casa nostra. 

Per la situació d'emergència habitacional que vivim a Roger de Flor209 i Entença151, però 

també a moltes altres finques de Barcelona, una situació que acabaran patint la majoria de les 

llogateres titulars dels 40.000 contractes que s'extingeixen aquest any, a la ciutat, reclamem el 

compromís dels grups municipals, i dels partits que els componen, amb aquestes mesures. 

-Aprofitem per convidar-vos: Bustiada 607 Edificis Eix.Dreta, 10 de març, 10:30 a Casa Elizalde. 


