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NO SÓN SUÏCIDIS,
SÓN ASSASSINATS
El passat catorze de juny, un veí de Sant Ildefons es va llençar
des del pis on vivia amb la seva parella: anaven a ser desnonats
per la Comissió Judicial i els Mossos d’Esquadra. No és un fet
aïllat, i més de trenta persones que anaven a ser desnonades
s’han tret la vida des del 2012. Parlar de desnonaments als
mitjans de comunicació és menys habitual que uns anys
enrere, però això no significa que la problemàtica no continuï
portant al carrer a milers de persones: cada trimestre es
produeixen al voltant de setze mil desnonaments (darrerament
més vinculats a habitatge de lloguer).
La passivitat amb que els poders polítics actuen davant
aquesta problemàtica, els converteix en els principals
culpables d’aquesta xacra que patim com a societat avui dia.
La dificultat d’accés a un habitatge digne ha estat facilitada
per aquests poders polítics amb reformes a lleis com la LAU
(Llei d’Arrendaments Urbans) efectuada pel PP al 2013, o
la inoperància per regular el preu de l’habitatge i construir
habitatge públic de lloguer. Aquesta classe política que
s’omple la boca parlant de la Constitució, però que oblida part
del seu articulat si es tracta de protegir les persones contra el
mercat i l’especulació de les nostres necessitats bàsiques.
Article 47 de la Constitució: “Tots els espanyols tenen dret
a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran
les condicions necessàries i establiran les normes pertinents
per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització
del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir
l’especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que
generi l’acció urbanística dels ens públics.”
S’han fet moltes coses des que la crisi va esclatar (rescatar
la banca amb més de cent mil milions, lleis que dificulten
l’accés a l’habitatge de lloguer…), però cap vinculada a frenar
l’especulació i els beneficis de la banca, dels fons voltor, i de les
immobiliàries, que són aquells que especulen amb un bé de
primera necessitat com és l’habitatge. La nostra ciutat no és
una excepció, mai. Es continua promocionant habitatge privat
a preus desorbitats, col·lapsant la ciutat, i ofegant l’accés a les
persones que no troben cap recolzament a les institucions.
Des de Cornellà en Comú continuem reclamant que
es construeixi habitatge públic de lloguer a la nostra
ciutat, com a eina per regular els preus, i per facilitar l’accés
sense haver de passar els filtres dels mercats especuladors.
Tornem a trobar el cel de les nostres ciutats ple de grues, el
de Cornellà també, però no per fer-hi habitatge públic, sino
per seguir especulant i beneficiant als grans culpables de
la crisi. I els desnonaments no s’aturen a la nostra ciutat,
i setmana darrera setmana, la PAH Cornellà, el Sindicat de
llogaters i llogateres, amb el recolzament de desenes de veïns
i veïnes, són els encarregats d’aturar-los i garantir el dret de les
persones a un habitatge digne. Vergonya!

PARTICIPA EN EL CONCURS
DE DONES ÀRTEMIS
Fins al 7 de novembre teniu temps de presentar
el vostre relat al Concurs de Narrativa de Dones
Àrtemis. Es poden presentar com a màxim dues
obres, inèdites i originals, de tema lliure, i en català
o en castellà. El lliurament de premis i la presentació
del llibre amb els relats finalistes i guanyadors es farà
al voltant del 8 de març, dins dels actes de celebració
del Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Consulteu les bases a http://.agenda.cornella.cat
o envieu un mail a donesartemis@gmail.com

NOVA EDICIÓ DEL FESTIVAL
DE CINEMA B-RETINA
B-Retina, el festival especialista en cinema de sèrie B
de Cornellà, celebra la quarta edició els dies 14, 15 i 16
de setembre amb el títol de QUATTRO, en honor al
cinema italià. Enguany hi haurà projeccions, convidats
de luxe, activitats complementàries, i alguna sorpresa
més. El director italià Lamberto Bava serà al Festival
per rebre l’entrada d’or B-Retina i es farà la projecció
d’una de les seves
obres “Demons” (VO,
1986). A destacar la
masterclass “Itàlia
violenta, B-Retina
Quattro”, a càrrec
de José Viruette, i
la sessió familiar de
diumenge amb la
projecció de “Teenage
Mutant Ninja Turtles”
(1990), dirigida per
Steve Barron.

ANEM DE FESTA
AL BARRI D’ALMEDA
Del 14 al 22 de juliol celebren la seva festa gran els
veïns i veïnes del barri d’Almeda amb un munt de
propostes lúdiques, esportives i gastronòmiques que
com cada any organitzen les associacions i entitats del
barri. A destacar l’Arrossada solidària, el dissabte 21, a
les 12 h, a la plaça d’Almeda la Vella, on podreu fer la
vostra aportació portant un producte per a la Botiga
Solidària, i la Tarda motera (18 h) al passeig dels FFCC, i
Harley’s al vostre servei (19.30 h) al carrer Sant Ferran.

