
Resistim al barri antic de Santa Coloma de Gramenet

Ahir 12 de gener 2023 la policia local de Santa Coloma de Gramenet, sota
les ordres de l’equip de govern del  PSC, va procedir  al  desallotjament
il·legal del CSOA la Kasa Estudi Nou, ubicat a la Plaça de la Vila nº 14.
De la mateixa manera, va entrar als dos blocs de pisos annexos al local
demanant,  de forma improcedent,  que les famílies abandonessin les
seves llars a principi de la setmana que ve.

El local de Plaça de la Vila 14 no és un local municipal ni ho ha estat cap
d'aquests  anys.  L'equip  de govern no s'està comprometent  amb la seva
recuperació  i  la  seva posterior  obertura  al  barri  i  a  les veïnes,  sinó que
l'estan convertint en un búnquer inaccessible, que quedarà en l'oblit fins
que caigui a trossos i calgui enderrocar-lo. Alhora, criminalitza a les veïnes
que  no  encaixen  en  els  seus  marcs  d'acció.  En  específic,  ataca  a  totes
aquelles  joves  que  surten  dels  bars  i  busquen  organitzar-se  i  proposar
alternatives  culturals,  polítiques  i  d'oci  en  llocs  que  no  estan  sota  els
tentacles de l'equip de govern del PSC i que, sobretot, busquen que el local
de la Plaça de la Vila sigui un espai obert i participatiu i, el més important,
un espai per a totis.

L'equip de govern diu que vol el bé comú per a la ciutadania quan el
que està fent és atacar al teixit social actiu i organitzat del barri i
de la ciutat, per a beneficiar a grans empreses que es faran milionàries
venent pisos de luxe en una de les ciutats més pobres de Catalunya. Alhora,
l’alcaldessa cobra un dels sous més alts de la península, 7600 euros, dietes
a part.

Com a govern progressista d'esquerra que diuen ser, no entenem que deixi
a  famílies  precaritzades  sense  solució  habitacional  o  amb  una  solució
humiliant per la negativa a facilitar el padró. Aquesta situació es dona no
només amb les veïnes del barri antic, sinó que és una actitud generalitzada
de l'equip de govern i les seves polítiques classistes i discriminatòries.

I per tot això demanem:

- Que les famílies es quedin al barri, bé sigui al bloc on estaven vivint
o reallotjant-les en habitatges dignes, respectant i tenint en compte les
seves necessitats. 

- No impossibilitar  l’accés  al  padró  de cap  persona  i alleujar  el
tràmit per a la seva obtenció. 

- Recuperar el CSOA La Kasa Estudi 9, un espai autogestionat on, des
de fa gairebé cinc anys, les joves de la ciutat ens organitzem per oferir
al barri activitats culturals i polítiques i un oci alternatiu.  

- Recuperar totes les nostres pertinences, que actualment es troben
bloquejades  pels  mal  anomenats  cossos  de  seguretat  i  el  govern
municipal a l’espai del CSOA, després de la seva entrada per la força i
sense previ avís.



- Que l’equip de govern del PSC deixi d’utilitzar una estratègia
política de criminalització cap al jovent rebel amb la finalitat de
confrontar-nos amb les veïnes, tot sabent que ni degradem el barri ni
tenim mala relació amb el veïnat, ans al contrari, cuidem i respectem el
barri i la convivència. 

- L’aturament  definitiu  del  Pla  Especial  de  Reforma  Interior
(PERI), que pretén gentrificar la ciutat i acabar amb part del patrimoni
històric del Barri Vell, deixant a moltes veïnes sense habitatges dignes
ni solucions habitacionals. El PERI ha estat recentment il·legalitzat pel
TSJC. 

- Transparència,  claredat  i  honestedat  per  part  de  l’equip  de
govern de Núria Parlón en allò referent al PERI II. L’equip de govern
del PSC menteix, manipula i tergiversa la informació cercant no el bé
comú, sinó afavorint els seus interessos econòmics i polítics. Una clara
mostra és la manca de participació en aquest pla urbanístic que s’ha dut
a terme dins dels seus despatxos.

EL BARRI NO ESTÀ EN VENDA, EL BARRI ES DEFENSA!
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