Manifest 31/3/21
Bon dia a tothom,
Som un grup de veïns i veïnes de Molins que hem decidit autoorganitzar-nos i
defensar el nostre dret a l’habitatge plegades. La lluita de l'habitatge és
transversal, ens afecta cada dia a totes les les veïnes: joves, grans, petites,
famílies i nouvingudes. El nostre Sindicat pretén ser un espai de suport mutu
que pugui atendre les necessitats bàsiques, construint alternatives gràcies a la
cooperació i al compromís de les persones. Un lloc on ajuntar les lluites de
totes les generacions per empoderar-nos, posant en comú els nostres
problemes socials i habitacionals.
Les males decisions polítiques i el desinterès per la qualitat de vida de les
persones, per part de les institucions, han portat a una situació extrema en el
panorama de l’habitatge a Catalunya. I la nostra vila no n'és l'excepció. Molins
de Rei és, de fet, un exemple clar de com l'especulació i el negoci de
l'habitatge, un dret que hauria d'estar garantit per tots i totes, ens allunya
cada vegada més de poder viure en pau al poble on hem crescut o hem decidit
viure.
Els polítics s’omplen la boca amb què el sistema funciona. Però tots sabem com
d’abusius són els preus del lloguer a Molins, que cada any pujen, molts d’ells
per sobre del límit legal establert. Tots sabem com d’inaccessibles són els
vivendes de l’administració pública, com els nous pisos de Les Guardioles,
que només es poden comprar a partir dels 150.000 euros. I més encara, són
moltes les persones que s’han quedat al carrer o han hagut de marxar del
poble, especialment en el context actual de crisi, per molt que ho intentin
invisibilitzar.
(De fet, no se'ns ha facilitat l'accès a dades d’habitatge municipals que haurien
de ser públiques; així que aprofitem per reclamar més transparència i la
voluntat real de garantir uns drets mínims bàsics a persones amb situació
de vulnerabilitat, que no són més que víctimes d’un sistema que premia a
especuladors i criminalitza a les persones pobres que no es poden
permetre la propietat d’una casa, que cada cop en som més.)
Però passem al tema d’actualitat:
Com totes sabem, per avui hi havia programat el tercer desnonament del Najib i
la Safaa, una família que va ser estafada amb un pis que estava ja en un procés
judicial, i que no té alternativa habitacional. Cap institució, ni Ajuntament ni
Serveis Socials ni l’Oficina d’Habitatge, els hi havien ofert una alternativa, i per
tant s’haurien quedat al carrer. Nosaltres, com sempre, hem treballat per
esgotar totes les vies legals que poguessin evitar-ho, i si això no hagués estat
suficient, nosaltres pensàvem plantar-nos davant la porta de casa seva i parar
aquesta injustícia amb els nostres cossos, com ja vam fer al primer
desnonament. Al final, això no ha calgut avui, ja que gràcies a la pressió i
insistència popular i al treball legal de les nostres advocades, ahir es va
aconseguir suspendre el desnonament in extremis.
Però la lluita no acaba aquí. Serveis Socials, fins ara, no ha posat més que
impediments per tramitar els documents i ajudes que necessitem per millorar la
situació del Najib i la Safaa. No han tramitat el seu padró a Molins, malgrat
que això és un dret recollit per la llei i es fa ràpidament i sense cost. A més,

malgrat que Serveis Socials ens va dir que el pis era d’un petit propietari, hem
pogut descobrir que, en realitat, és d’un gran tenidor, amb 10 pisos a Molins, i
encara més a L’Hospitalet, Cambrils i Barcelona. Per això, un informe de
vulnerabilitat permetria com a mínim anul·lar el desnonament fins que acabi
l’estat d’alarma, d’aquí uns mesos. Però Serveis Socials s’ha negat a
proporcionar aquest informe ajustat a la realitat habitacional i econòmica del
Najib i la Safaa, donada la seva situació urgent i precària. Al contrari, van enviar
al jutjat un informe buit de contingut. És més: la regidora de Serveis Socials
va afirmar a l’últim Ple de l’Ajuntament que va ser gràcies a aquest informe que
es va parar el primer desnonament. Això és una mentida flagrant, ja que
evidentment es va parar gràcies a la nostra manifestació, i així consta
legalment a l’acta de la Comitiva Judicial.
Tot això sense mencionar que en algunes instàncies no es va proporcionar un
intèrpret pel Najib, o no ens van deixar acompanyar-los en la reunió (com ells
dos volien), se’ls va convidar a abandonar el poble, i altres tractes
condescendents i sense cap voluntat resolutoria.
Hem trobat en resum que eximeixen les seves responsabilitats cap a la
ciutadania, i per tant els hi exigim 3 punts mínims i necessaris:
1. Que es tramiti el padró i les ajudes per necessitats bàsiques que
legalment s’apliquen al seu cas.
2. Que es faci amb urgència un informe adequat a la situació de
vulnerabilitat habitacional i econòmica, per tal de poder parar el procés
de desnonament d’acord amb les lleis vigents.
3. Que es treballi amb voluntat per regularitzar la seva situació, començar
amb ells un Pla de Treball com cal, i que esgotin com cal qualsevol via
o opció legal per evitar que es quedin al carrer.
Gràcies a totes per venir. Som el Sindicat, i si volen deixar a un molinenc al carrer
ens hi trobaran al davant. Força Sindicat.

