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La FAVB també crida a «resistir»
davant de les pujades «abusives»
dels lloguers
Les associacions de veïns de Barcelona fan la mateixa petició que el Sindicat de
Llogaters, i organitzaran cercaviles de protesta quan els inquilins hagin de mudarse pels preus inassumibles

La FAVB ha presentat diverses mesures per lluitar contra l'elevat preu dels lloguers

Aquest any, a la ciutat de Barcelona, més de 44.000 contractes de lloguer finalitzaran. Molts dels
llogaters no podran fer front a l'increment de preus imposat pels propietaris. És per aquest motiu
que la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha presentat aquest dimecres
diverses iniciatives per mobilitzar la ciutadania i protestar contra les pujades "abusives" dels
preus del lloguer de la ciutat. La FAVB crida als afectats a "resistir" davant de l'expulsió dels seus
habitatges, una mesura que se suma a la iniciativa que ja va anunciar el Sindicat de Llogaters
(https://www.naciodigital.cat/noticia/148958/sindicat/llogaters/crida/resistir/davant/pujades/fins/al/1
00) , que també va demanar resistir.
"No marxar de la llar és un impuls natural, lògic i legítim", ha considerat el membre de la FAVB
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Joan Maria Soler, que convida a aquells llogaters a resistir fins a l'últim moment abans
d'abandonar el seu habitatge. La resistència no és l'única mesura que proposa l'entitat, ja que
té previst organitzar cercaviles de reivindicació en el moment que es pugui produir l'expulsió dels
afectats. Unes concentracions que portaran el nom de "mudances de protesta" i que es
realitzaran davant dels edificis dels inquilins expulsats, per ajudar en la mudança, i fer visible les
seves reivindicacions: denunciar l'abús dels preus del lloguer.
L'especulació de la propietat com a principal denúncia
Joan Balañach, vicepresident de la FAVB, ha assegurat que "l'habitatge és un dret social que
actualment la llei no garanteix, i que afavoreix l'especulació a la ciutat", i per això demanen més
implicació de les administracions. La federació considera que aquesta problemàtica és una de les
principals qüestions a solucionar a la ciutat i denúncia aquells propietaris que augmenten els
contractes d'arrendament "per sobre del preu base del lloguer". Segons l'Observatori Metropolità
de l'Habitatge de Barcelona, 300.000 persones van entrar al llindar de la pobresa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/149471/elevat/preu/lloguer/area/metropolitana/deixa/300000/p
ersones/al/llindar/pobresa) durant el 2017 perquè van tenir dificultats per pagar l'elevat preu del
lloguer.
Per atendre aquestes protestes veïnals, la FAVB iniciarà una campanya de micromecenatge a
través de la plataforma Goteo, que per cada euro que reculli aportarà un euro més. L'associació de
veïns també comptarà amb el suport de la cooperativa Alencop
(https://www.naciodigital.cat/noticia/133061/barraques/segle/xxi/lloguer/no/unic/problema/habitatg
e/barcelona) , una iniciativa social dels subsaharians que treballa amb la reutilització, la recollida i
el reciclatge de ferralla i electrodomèstics. La cooperativa ajudarà, en la mesura que faci falta, en
les mudances de protesta per fer el trasllat de les pertinences dels expulsats del seu habitatge.
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