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És la primera trobada de la comissió. Es parla dels temes a desenvolupar i alguns limits que hem de tenir en compte. En general és un pluja d'idees. He dividit l'acte en principis generals, habitatge i urbanisme.

Principis

Recollirem i portarem a votació de l'assamblea les propostes general (i molt treballades) que plaça catalunya hagi fet sobre habitatge. Si l'assembela hi està d'acord les assumirem com a principis propis.

Entenem que la nostra feina ha de ser de caràcter local, al mateix temps que tenim la possibilitat de participar i influir a la comissió d'habitatge de plaça catalunya. El caràcter local, segons el que entenem que ara són les nostres capacitats, el 
limitarem a Sant Andreu de Palomar ("barri" del districte, no al districte sencer), al temps que farem el possible per incentivar i ajudar en la formació de comissions homónimes als altres barris del districte. Serà important la relació amb les altres 
comissons de barris sobre habitatge que s'hagin creat ja.

Exigirem que el preu del sol es retiri del mercat, igual que passa amb altres productes de primera necessitat. No es pot permetre que el bé més preuat per a la supervivència depengui de les fluctuacions del mercat. Es proposa posar l'accent en 
el lloguer (per tal de potenciar-lo) i taxar els preus amb topalls inferiors i superiors prenent com a referència el salari mínim interprofessional.

Informar-nos sobre una llei francesa que suposadament acusa als bancs d'estafa si han donat més del 50% del valor de l'habitatge a l'hora de concedir hipotèques. Podem valorar si demanar-la aquí també.

Habitatge a Sant Andreu

Amb la voluntat de denunciar l'ús de l'habitatge com a mercaderia per l'especulació, es proposa fer un inventari d'habitatges i solars buits a sant andreu. Per a fer-ho es proposa el següent:
- Localitzar i assenyalar de forma individual (gent de dins i de fora de la comissió) els pisos, finques i solar buits. Això suposa que haurem de tenir un control (dins de la comissió) per verificar que efectivament els pisos estan buits i no són 
acusacions falses.
- Elaborarem un gran planol de sant andreu, reforçat amb cartró i que portarem a les assemblees generals, on la gent podrà participar informant-nos dels pisos que estan buits. Podem tractar de fer el mateix en el google maps.
- Controlarem també les promocions d'habitatge públic que facin les institucions, posant l'ull en saber si estan construïts i atorgats, si estan en construcció, si estan parats o si el solar està a l'espera de que s'hi intervingui.
- Al plànol gegant, marcarem els habitatges públics del privats, evidenciant així el possible desequilibri que presenta el sol andreuenc.
- Ens podem informar en base a les webs dels bancs que han desnonat persones i que posen el pis al mercat altra vegada. 
- Per a tenir vies d'informació de l'estat dels habitatges es pot accedr al registre de la propietat que per un preu simbòlic (que desconeixem) s'informa de l'històric de la propietat d'un habitatge. Allà podem saber si està o no en ús. També 
comptem amb l'oficina d'okupació, que ens poden ajudar en conèixer l'estat dels pisos buits donada la seva experiència. Per últim, controlar les cartes de la bústia d'un habitatge ens pot ajudar a goglejar els destinataris i obtenir-ne informació.

Intentarem acostar d'alguna manera la informació d'accés a l'habitatge públic que les institucions encripten o no publiciten de forma suficient, per tal que totes les persones n'estiguin correctament informades. D'aquesta manera intentem eliminiar 
els filtres que l'accés a la informació exerceixen sobre el repartiment d'habitatge públic.

Sorgeix la idea de crear una mena de cooperativa d'habitatge o cooperativa immobiliaria per a facilitar la negocioació entre iguals (per lloguer i compra entre els interessats). Aquesta cooperativa podria recollir un preu simbòlic (es comenta un 
0'7%) de les transaccions que es puguin fer per destinar-ho a un fons d'ajut a persones desnonades o altres.
Dins d'aquesta idea també es podria crear un espai per a posar en contacte aquelles persoens que volen compartir pis a sant andreu, aquelles persones grans que volen acollir a una de jove, o al foment dels contractes de masoveria urbana (tant 
per habitatges per a persones com per a naus industrials buides per a persones o entitats).

Urbanisme a Sant Andreu

El Pla General Metropolitar (PGM) es va fer per primera vegda l'any 1976 i fixa els usos bàsics del sol. Aquest PGM té modificacions periòdiques i seria interessant com a efecte denuncia, veure quines modificacions s'han fet, quin caire tenen i 
quines han estat les persoens o entitats beneficiades en aquest canvis. Igualment ens pot servir per definir millor el futur previst per a alguns solars buits a sant andreu.

En relació al PGM, l'Associació de Veïns de Sant Andreu ha fet una feina de recopilació d'informació en clau de destrucció del patrimoni històric al nucli de sant andeu. Huriem de recuperar aquesta feina.

Per la seva banda, l'Associació de Veïns de la Sagrera tmabé té feina feta en relació al Tren d'Alta Velocitat (TAV), que a nivell urbanístic i malgrat tingui la major part d'afectació a la Sagrera, també ens afecta a Sant Andreu. Hem d'informar-nos 
i conèixer les implicacions socials que ha tingut aquest projecte.

Cal que fem una reflexió respecte la pèrdua total de tereny industrial a la ciutat, que la converteix en una ciutat 100% de serveis. La zona del Bon Pastor és de les últimes àrees amb terreny industrial, i tb té mil projectes urbanistics agressius a 
sobre. Per començar els cas exemplar i molt treballat des de lo crític de les Cases Barates del Bon Pastor.


