COMUNICAT DE PREMSA
La FAVT recolza l’acampada del Raval de Montserrat i
afegeix les seves reivindicacions a les demandes socials i
democràtiques del moviment del 15-M

Estem vivint uns temps dramàtics als nostres barris: l’atur afecta a més del
19% del veïnat, és a dir, a més de 700 veïns i veïnes de Catalunya, i voreja els 5 milions
de persones desocupades a nivell estatal.
Per aquest context d’alarmant desocupació, unes 350.000 mil famílies han perdut
l’habitatge des de l’any 2008 per execucions hipotecàries. És a dir, com que no
han pogut pagar un dret bàsic, com l’accés a un habitatge, se’ls ha expulsat de casa seva i
se’ls ha perpetuat a la mort econòmica amb un deute que difícilment mai podran pagar.
En el mateix escenari social, els nostres joves, indignats davant d’una classe política i un
sistema econòmic que no els dóna resposta, tenen cada dia més dificultats per a poder
gaudir d’una vida independent. En aquest sentit les xifres són clares: entre els veïns i
veïnes de 16 a 24 anys, la taxa d’atur s’enfila en un dramàtic 37’4%.
Davant d’aquesta dura realitat, el nou Govern de la Generalitat ha respost
de la pitjor manera: amb retallades pressupostàries als pilars de l’Estat del
Benestar –sanitat i educació- que són les bases fonamentals per assegurar una
igualtat de condicions entre tots i totes.
El nou govern de la Generalitat ho ha fet de la pitjor manera perquè ha congelat les
ajudes a l’habitatge del lloguer social, al mateix temps que fa desaparèixer
l’impost de successions, és a dir, al mateix temps que dóna un pas enrere a un
sistema de fiscalitat més progressiu i redistributiu.
Aquestes polítiques governamentals fan créixer més desigualtats
d’oportunitats del veïnat als nostres barris.
Davant d’aquestes polítiques i del malestar social que han provocat, les
AAVV de Catalunya demanem:

1. Volem una filosofia econòmica que respecti els drets bàsics de la
ciutadania i de les classes més senzilles, com el moviment veïnal ja reclamava fa
50 anys. Això significa que l’administració ha de posar totes les seves forces en la millora
del sector laboral i en la reducció de l’atur.
2. No volem RETALLADES a la SANITAT PÚBLICA. Les mesures d’estalvi d’un
10% del pressupost sanitari anunciades per la Conselleria són un suïcidi per a garantir
un model sanitari públic de qualitat, partint que ja existeix una subinversió crònica a
Catalunya. No volem dos mil llits menys, el tancament de quiròfans de tarda, i la
dilatació de les llistes d’espera pels nostres veïns i veïnes.
3. No volem RETALLADES a l’ EDUCACIÓ PÚBLICA. La Conselleria d’Educació
també ha anunciat mesures d’estalvi en els pressupostos d’ensenyament, que suposaran
que a la xarxa pública hi hagi 2.800 professors interins menys atent a 15.000 alumnes
més. Patim escoles en barracons i línies de batxillerat nocturn que han anat
desapareixent. No volem tampoc que els nostres infants i adolescents pateixin
diferències d’oportunitats per ser d’un barri o d’un altre.
4. No volem més DESNONAMENTS ni famílies sense habitatge. Caldrà
reformar les lleis si aquestes neguen el dret a l’accés a un habitatge a milers de famílies, i
les perpetuen a deutes que mai podran pagar. Caldrà reformar les polítiques de
l’habitatge, si amb el dèficit de les administracions públiques, els i les nostres joves ja no
tenen accés a ajudes per l’habitatge de lloguer.
5. VOLEM UNA FISCALITAT JUSTA, AMBIENTAL I SOLIDÀRIA que sumi
recursos perquè els DRETS SOCIALS DELS BARRIS NO ES TOQUIN, en temps que
totes i tots sabem que hi ha restriccions econòmiques a les famílies i a les
administracions públiques.
6. VOLEM MES DEMOCRÁCIA I PARTICIPACIÓ ja que els veïns i veïnes som
coresponsables de la construcció de les nostres ciutats i, ens considerem capacitats per
impulsar les decisions més justes i necessàries.
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