No volem Vila Olímpica a les Casernes
L'AVV Sant Andreu de Palomar compartim el contingut del comunicat de la FAVB sobre l'anunci de
Barcelona com a candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern. Creiem que la política d'esdeveniments
no soluciona les necessitats de la ciutat i va lligada a l'impuls turístic que, com diu el citat
comunicat, “ha tocat sostre i ha generat problemes a diverses àrees de la ciutat”.
El dia 31 de gener “una font municipal” va declarar al Periódico de Catalunya que els pisos
previstos a les Casernes de Sant Andreu podrien servir per ubicar els esportistes, cosa que a Sant
Andreu sí que ens ha deixat glaçats.
Els percentatges d'habitatges protegits aprovats el 2005 en el projecte de les Casernes es van
aconseguir gràcies a una intensa lluita dels veïns i entitats de Sant Andreu, amb manifestacions i
actes diversos, fins i tot un dejuni. És per això que no deixarem que ningú jugui amb aquests
habitatges.
Des de llavors, però, ja hi ha hagut modificacions en els percentatges que des de la nostra entitat
hem criticat i denunciat diverses vegades: han desaparegut els habitatges protegits de lloguer en
sostre residencial que s'han substituït per dret de superfície, modalitat que des de la nostra AVV hem
demanat que es faci en comptes del protegit i concertat de propietat, en molts casos massa car per
complir la seva funció social.
Ara, però, algú de l'Ajuntament diu que l'any 2022 s'hi podrien ubicar els esportistes dels Jocs
Olímpics d'hivern! El 2022! Això vol dir que uns habitatges aprovats el 2005 es preveu que el 2022
no hagin estat encara adjudicats? Si volen fer servir habitatges que facin servir els de venda lliure!
La nostra entitat demanarà explicacions a la Comissió de Seguiment de Casernes del proper 8 de
febrer respecte a aquestes declaracions, però repetim que no permetrem que ningú jugui amb els
habitatges protegits de les Casernes.
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