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Okupen sis cases a la Floresta per reclamar masoveria urbana a Sant Cugat
Okupen sis cases de la Floresta per reivindicar la implantació
'efectiva' de la masoveria urbana a la ciutat. Es tracta de les
antigues cases dels mestres del districte, ubicades prop de les
pistes de Can Llobet i que són propietat de l'Ajuntament.
L'acció forma part del projecte Masoveria Urbana 6 Claus,
que compta amb el suport d'Arran Sant Cugat, Assemblea la
Floresta Indignada Actua, la CUP, la Guitza i la PAH.

Aquestes entitats han signat un manifest en el qual reclamen impulsar la masoveria urbana al municipi. En el
manifest, recorden que Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per càpita més alta i amb l'habitatge més
car de l'Estat espanyol, fet que obliga molts joves a marxar de la ciutat per cercar habitatges més assequibles.
El text també lamenta que el projecte de masoveria urbana impulsat per l'Ajuntament no hagi donat fruits, ja
que no s'ha establert cap contracte entre les més de 80 persones que s'han inscrit i els quatre propietaris que
han posat a disposició els seus immobles. L'acció ha estat impulsada pel col·lectiu Projecte de Masoveria
Urbana 6 Claus.
De fet, l'okupació d'aquest diumenge busca instar l'Ajuntament a formalitzar el primer contracte de masoveria
urbana amb aquests habitatges de la Floresta, tal com ha explicat un dels membres de la Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca (PAH) Marco Simarro.
Marco Simarro: A Sant Cugat s'ha parlat els últims anys que es faria amb la masoveria urbana, es va
dir que s'impulsaria des de l'Oficina Local d'Habitatge. Les mesures no s'han dut a terme. En aquest
projecte hi ha entrat gent que no té altre via per emancipar-se i a la vegada es vol donar aquesta eina
mitjançant l'okupació per contactar amb la masoveria urbana.
Es tracta de sis cases que són propietat de l'Ajuntament i van ser abandonades per les famílies que hi vivien.
En els darrers anys han estat ocupades per altres famílies que, segons els signants, han estat expulsades pel
consistori.
Pels signants, el gest servirà d'exemple perquè altres propietaris se sumin al projecte de masoveria urbana. En
aquest sentit, han expressat la seva voluntat de diàleg amb el consistori per poder formalitzar el contracte, i
mantindran l'okupació fins arribar a un acord.
De moment, les entitats han convocat per aquest dilluns una concentració a les sis de la tarda davant
l'ajuntament per donar suport al projecte i reclamar l'impuls de la masoveria urbana.
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