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Fem front a
l’emergència social
Targeta moneder
per alimentació:

+56,4% de recursos des del 2015
i +68% de personas beneficiàries

Targeta fons:

Per una Catalunya en Comú

El passat 8 d’abril vam celebrar
l’assemblea fundacional d’Un País en
Comú, el nom provisional del nou partit que estem construint en comú partits d’esquerra, moviments socials, i
persones no vinculades prèviament a
la política. A l’Assemblea vam decidir
(presencialment) els aspectes principals
que formen l’ideari d’aquest nou espai
polític, el marc general d’idees que defensarem.
Entre els temes més importants
que vam decidir col·lectivament es
troba el d’un model econòmic i ecològic basat en el decreixement i el bé
comú, que assumeixi que ni els recursos naturals ni el creixement econòmic
poden ser il·limitats. També apostem per la implantació d’una Renda
Garantida de Ciutadania com a primer
pas cap a una Renda Bàsica Universal,
així com la prohibició dels transgènics
a Catalunya, la defensa dels referèndums com a màxima expressió de la
sobirania popular, una democràcia radical i feminista, el dret a la mort dig-

Fotografía: Un País en Comú

na i la creació de vies legals i segures
d’entrada a la UE per acollir a les persones que fugen de la guerra.
En l’àmbit nacional, hi havia tres
propostes, de les quals finalment vam
votar majoritàriament la construcció
d’una República Catalana social, democràtica i ambientalment justa, dins
d’un Estat plenament plurinacional.
Som europeistes i defensem mantenir-nos dintre de la UE, però és imprescindible reformar-la per que sigui
democràtica i solidària, amb una política exterior basada en la pau, els
drets humans i l’emancipació dels
pobles. També rebutgem pertànyer a
l’OTAN i apostem pel desarmament i
la reducció de la despesa militar, afavorint la transformació dels conflictes
per la via política.
Volem un país sostenible, solidari, feminista, divers, igualitari,
progressista, valent, municipalista,
sobirà, fratern, cooperatiu i democràtic. Vine a construir aquest país
amb nosaltres, en comú!

+80,68% de recursos
des del 2015
Ajuts de menjador escolar:

+42,5% el 2015
+10,8% el 2016
Àpats a domicili:

+10% en persones ateses el 2016

Àpats en companyia:

2015
2016
146 persones 149 persones
20.558 àpats 21.103 àpats

Pobresa energètica:

2016 - 25 informes de risc
d’exclusió residencial per
pobresa energètica.
Gener 2017 entrà en
funcionament el Punt
d’Assessorament Energètic

Segueix-nos a les xarxes per estar informat/da!
/graciaencomu

@graciaencomu

/graciaencomu

gracia.bcnencomu.cat
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A Gràcia tenim un pla pel DRET a l’habitatge
A Gràcia el tema de l’habitatge té moltes cares: alts preus
provocats per un ús turístic ferotge del barri, manca de pisos de lloguer i emergències habitacionals de veïns i veïnes
del districte provocades per la crisi. Tardor del 2014, els moviments veïnals clamaven contra la massificació turística.
Recordem els #TurismeT1límit i #BCNxViure que s’enfrontaven a acusacions de voler acabar amb la gallina dels ous
d’or. Avui a Gràcia més del 60% del veïnatge creu que el
turisme ha arribat al límit sostenible.
L’habitatge i el turisme requereixen actuacions de ciutat però amb una alta implicació dels governs de districte.
A Gràcia les aplicacions dels diferents plans de ciutat han
donat un gir a la tendència a l’expulsió del veïnatge posant
en marxa mecanismes de control i cura.
El Pla urbanístic d’allotjaments turístics PEUAT, aprovat el
passat desembre, identifica l’impacte turístic, com ha anat
desplaçant els usos residencials, i es marca un objectiu clar
“Preservació de l’habitatge: Cap tipus d’allotjament turístic
podrà substituir l’ús d’habitatge”. Atura la barra lliure de llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT) que a l’anterior mandat va suposar multiplicar per 9 les llicències i estableix tot
un mecanisme de control dels HUT il·legals.
També s’ha aprovat el Pla pel DRET a l’Habitatge. La incorporació de la paraula dret al títol ja és una declaració d’intencions. Marca com a objectiu la creació d’un servei públic
d’habitatge real. Dels 45M€ que l’Ajuntament va invertir en

habitatge l’any 2015 passem als 160M€ aquest any, i a més
de 2.000 M€ en els 10 anys de vigència del pla.
S’ha posat en marxa un protocol i serveis per atendre
l’emergència habitacional a les Oficines d’Habitatge i Serveis
socials afegint la Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER):
és molt important afrontar l’emergència abans que és produeixi, però un cop iniciat l’expedient de llançament encara queden
moltes vies de treball per a no deixar una família al carrer.
Gràcia és un districte petit, densament poblat on l’Ajuntament no té molt espai a la seva disposició per a la promoció
d’habitatge públic. Així i tot, des del districte estem cercant
sòl i edificis per a habitatge públic.
Hem aprovat una modificació del PGM per a fer compatible l’ús d’habitatge dotacional a 3.400m² de solars públics
qualificats d’equipaments. També hem fet un cens d’habitatges buits, primer a Vila de Gràcia, amb una campanya de
captació de pisos cap a la borsa de lloguer.
S’ha activat un concurs d’idees per a l’ordenació urbanística
de una gran superfície de l’àmbit del planejament de Vallcarca,
inclosos més de 9.300m2 de sostre per a habitatges públics, on,
a part de la construcció pública també s’impulsarà l’oferta de
promocions de cooperatives d’habitatge en dret de superfície.
A Gràcia tenim Pla pel Dret a l’Habitatge, és el primer
pla que es construeix a partir de la realitat dels barris, amb
una diagnosi districte a districte que identifica necessitats i
oportunitats.

Sí, sóc ciutadana de Gràcia, sí, puc participar i sí, puc decidir

La veritat, no crec gaire en termes com la participació ciutadana. Per alguna cosa escollim als nostres representants,
no? Quina mandra si els hem de fer la feina, si hem d’anar a opinar sobre coses del dia a dia de l’actuació al districte!
Però per altra banda, com saben ells i elles, sers polítics escollits, com pensem i què volem les persones del carrer?
Als barris, segurament els que més en sabem som els que hi vivim, els que hi treballem, cadascú en la seva petita parcel·la,
amb les nostres relacions, bagatges i coneixements.
I tenim dret a opinar, a fer valer el que volem, a reclamar allò que ens pertany, ja sigui un equipament, una mica
de silenci, uns comerços a la nostra mida, un trosset de verd....
Per això em vaig sumar a alguns dels molts processos participatius que s’han donat al barri aquest últim any:
1. El que em toca més de prop: el procés ordenació de terrasses
Per desenvolupar el Pla de terrasses ens van convocar, a propietaris de bars, als veïns i veïnes de les places més congestionades per els vetlladors i als tècnics especialitzats del districte.
No puc dir que el resultat em satisfaci del tot: no es poden eliminar (per legislacions i traves superiors a l’àmbit municipal)
tantes taules com m’hagués agradat però si el veïnatge no haguéssim dit la nostra de segur el creixement no s’hagués aturat.
2. El que em toca com a entitat: coproducció projectes d’economia solidària
Per proposar i decidir quins projectes d’economia social i solidària es fan al districte se’ns va convocar a les entitats del
sector juntament amb veïns i veïnes interessades i el resultat són dos línies de treball que faran que l’economia de cara
més humana sigui més forta al districte.
3. El que vaig fer per xafardejar: consell de barri de la Vila
Si, he de reconèixer que hi vaig anar per xafardejar, per veure si realment, tal i com ens venia l’equip de govern, els consells
de barri havien canviat per ser una eina de construcció col·lectiva. I és el que em vaig trobar: propostes ciutadanes, creació
i escolta activa per part dels representants de l’administració, seguiment i feina útil.
L’aposta que aquest govern està fent per la participació ciutadana no és una màscara, ni una eina política per se, per a glòria
i ús electoral sinó que és un recurs, una excavadora d’idees i una grua de construcció conjunta. Més lenta, més feixuga però
amb molt més sentit.
Ens necessiten per fer polítiques. Aprofitem i participem!

Marina Reig
membre de l Assemblea de Gràcia en Comú

