Aquest és el nou paisatge amb què
han de conviure per força en
Joaquín, en Manel i l’Antonio, tres
germans agricultors de Flix que
han vist com el gran incendi forestal de la Ribera d’Ebre ha calcinat
gairebé totes les seves plantacions.
La imatge, espantosa, impressiona. No és necessari estimar la
terra ni haver cuidat aquests ar23 Julio, 2019
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La imatge de representants del Governcentral,laGeneralitatil’Ajuntament de Barcelona asseguts en
una mateixa taula és relativament
habitual per tractar temes com ara
la seguretat o les infraestructures.
En canvi, la trobada de polítics de
les tres administracions no havia
tingut lloc fins ara per parlar de
l’emergència habitacional malgrat
la magnitud del problema.

L’ocupació del vestíbul del Consistori per una cinquantena d’activistes de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) dijous passatvasereldesencadenantdelainsòlita imatge de les tres administracions juntes. De moment ahir
van sortir bones paraules i l’emplaçament a una reunió tècnica per a
lasetmanaqueve.Elcompromísés
que al setembre es presentin solucions concretes per garantir el reallotjament en habitatges dignes a
les persones desnonades que ara

L’ànima s’encongeix després de mesura de la declaració de zona
pujar fins a un dels punts més ele- d’emergència, segons fonts de la
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Ha passat gairebé un mes des
verda entre arbres carbonitzats.
“La prioritat són agricultors que els bombers van poder conE.G.M.:
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com ells, que es guanyin la vida al trolar el devastador incendi de la
camp. De què viuran els pròxims Ribera. Poc temps a l’agenda de les
21%
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i la burocràcia,
tres o cinc anys?”, adverteix
Fran- administracions
cesc Barbero, alcalde de Flix. El però molt per als afectats. “Tot va
seu municipi ha estat el que n’ha bastant lent”, lamenta Pau Ciura-

titzarà a uns sis cèntims el quilo si
aconsegueixen trobar alguna empresa que hi estigui interessada.
Per aconseguir que la Ribera
d’Ebre rebroti faran falta anys i la
tenacitat dels seus agricultors. Assumir els danys irrecuperables,
com les oliveres centenàries o els
camps d’ametllers cremats que estavenenplenaproducció,iaconseguir trobar l’ànim per aixecar-se.

permeti fer servir habitatges actualmentbuitsenmansdegranstenidors. D’aquesta manera es podria
oferir allotjament digne gairebé
immediatament a una part de les
600famíliesdesnonadesqueviuen
temporalment en pensions de la
capital catalana. Algunes d’aquestes pensions no compleixen unes
mínimes condicions de salubritat,
segons va denunciar la PAH.

La mateixa regidora d’Habitatge
de l’Ajuntament, Lucía Martín, va
reconèixer “alguns problemes
concrets” en pensions que es va
comprometre a estudiar, però va
anar al fons de la qüestió i va celebrar la “voluntat d’implicació” de
totes les administracions. També
hovaferelsecretarid’Habitatgede
la Generalitat, Agustí Serra, que va
ampliar el problema a unes 1.300
famílies a tot Catalunya sense recursosireallotjadestemporalment
en espera d’un habitatge. Al seu
torn, el subdelegat del Govern espanyol, Carlos Prieto, es va comprometre a incrementar els recursos destinats a habitatge si aquesta
mateixa setmana formen govern, i
va comprometre la seva disposició
a “estudiar totes les possibilitats”.

viuen en pensions i altres allotjaments semblants.
“Les tres administracions han
reconegut que estem en situació
d’excepcionalitat”, va valorar el
portaveu de la PAH, Santi Mas de
Xaxàs, sortint de la reunió que va
tenir lloc ahir al matí a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya. A més de
consens en el diagnòstic, també hi
va haver visions compartides en la
solució.
Una de les mesures que es va posar sobre la taula a curt termini és
l’ús dels aproximadament 200 pisos buits que hi ha a Barcelona pertanyents a la Societat de Gestió
d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb). La
proposta passa per arribar a alguna
mena d’acord amb l’entitat que

Les administracions
veuen com a solució
a curt termini els
200 pisos buits que
la Sareb té a Barcelona

