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QUÈ FEM?

EDITORIAL

2 juny: Participació Festival de l’Associació
Pro-disminuïts Psiquics del Masnou

Aquest mes, el butlletí de l’Àrea està centrat en un tema
fonamental per poder viure en igualtat i amb dignitat:
les polítiques d’habitatge.

5 juny: Acte amb la Comunitat Pakistaní

La greu crisi econòmica sumada a un control de l’endeutament
familiar per hipoteca massa lax, han portat a situacions dramàtiques: desnonaments per impagament de la hipoteca o del lloguer,
okupacions de famílies en total desemparament.

13 juny: Declaració del món local socialista respecte
l’Aquarius

21 juny: Concentracions de rebuig a la decisió judicial
d’alliberar la Manada

Des del socialisme treballem per garantir aquest dret reconegut
constitucionalment, creant parcs d’habitatge assequible, eliminant barreres arquitectòniques, vetllant perquè no es generin
guetos i sí bona convivència. També fem front a les okupacions,
i creem mecanismes per donar garanties a la gent particular que
lloga el seu pis, incrementant així el parc de lloguer en els nostres
municipis.

26 juny: Concentracions contra les agressions sexuals

Hem de garantir l’accés a l’habitatge digne per a tothom, només
així, podrem crear una societat en igualtat de drets.

15 juny: Celebració fi del ramadán
18 juny: Nomenament de la companya Pilar Díaz López
com a secretària d’Estat de Serveis Socials

27 juny: Manifestació contra les declaracions xenòfobes
de Salvini

TEMA MES

27 juny: Ordenança contra l’explotació sexual a
Barcelona

L’habitatge és una de les grans preocupacions de la
ciutadania, molt relacionada amb la situació econòmica
de les famílies.

PARLAMENT

Volem donar estabilitat a llogaters i frenar els preus abusius
amb la proposició de llei del PSOE de mesures de foment del
lloguer estable. A Catalunya proposem un enfoc global creant el
servei català de l’Habitatge. Hem de mobilitzar l’habitatge buit,
incidint sobre els grans tenidors, i donant garanties als petits propietaris. A més, cal incrementar el parc públic estable d’habitatge
de lloguer social i assequible.
Hem presentat una iniciativa parlamentària perquè el Govern
de la Generalitat impulsi un pla integral contra la ocupació que
acompanyi als ajuntaments, molt centrat en la prevenció.
Hem de treballar de la mà Govern Central, Govern català,
ajuntaments, i entitats socials per donar compliment al dret a
un habitatge digne, dret bàsic de les ciutadanes i ciutadans per
poder viure en igualtat.
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ACTIVISTA

ENTREVISTA

Eva Martínez,

Carme Trilla Bellart,
experta en polítiques d’habitatge

Davant els urgents problemes d’habitatge a resoldre
actualment (desnonaments, okupacions, preus abusius
de lloguer i compra, ...), creus que s’ha prioritzat suficientment per part de la Generalitat de Catalunya?

Davant els principals problemes d’habitatge a resoldre
(desnonaments, okupacions, preus abusius de lloguer
i compra,....), quines creu que han de ser les propostes
polítiques a implementar?
Les polítiques d’habitatge han de distingir entre les
estratègies pal·liatives (crisi i manca d’habitatge social), i
les estratègies estructurals per reconduir el model d’habitatge en un model clarament dirigit a garantir el dret
a l’habitatge i prevenir situacions dramàtiques com les
viscudes i les que encara són latents.

alcaldessa de Vallirana

La Generalitat té la competència exclusiva en matèria
d’habitatge i la seva actuació en aquest àmbit és decebedora. Ha atiat una guerra de banderes mentre els
preus dels lloguers s’incrementen, les okupacions i els
problemes de convivència veïnal.

