
GRUP D’HABITATHGE DE FEM SANT ANTONI 
 
Al barri de Sant Antoni estem patint una pujada exorbitant dels lloguers associada al procés de 
gentrificació. Una pujada totalment dissociada dels sous. 
 
Segons un estudi del 9 de gener del 2018 sobre els anuncis que publiquen les principals 
immobiliàries, si fos ara una de les llogateres a qui no renoven el lloguer i hagués de buscar pis, 
em trobaria que la majoria dels lloguers que s’oferten  per pisos al barri de Sant Antoni –pisos al 
voltant dels 60 i 70ms-- estan per sobre dels 1.500€ mensuals. La resta, estan poc per sota. 
Recordem que el salari mínim interprofessional és de 735,9E, i el salari mig és 1.178€  
 
A Sant Antoni estem patint també l’alarmant acceleració als darrers anys de la compra de 
finques senceres de pisos de lloguer amb la intenció de fer-ne un canvi d’ús: convertir-los en 
edificis de pisos turístics (a l’aguait de la fi o la revisió de la moratòria existent), en edificis de 
pisos de lloguer de curt termini (a mesos), o en edificis amb pisos de propietat i de luxe.  
 
En aquests moments, sense comptar els edificis afectats els darrers anys, o els que s’afegiran, 
segur, les properes setmanes  tenim al barri 7 edificis on els veïns són víctimes dels 
desnonaments invisibles i del mòbbing: Borrell 56, Borrell 59, Borrell 107, Entença 2, Manso 37, 
Urgell 9. Hi ha un edifici més, del qual no donaré l’adreça perquè el primer que senten els veïns 
que són víctima de l’agressivitat de les immobiliàries és indefensió i por. 
 
En els propers 3 anys s’han de renovar al barri de Sant Antoni uns 3.500 contractes de lloguer, 
molts d’ells agrupats en finques d’un sol propietari, objecte predilecte de l’agressivitat 
compradora dels fons d’inversió. 
 
Ens direu, i és cert, que les causes fonamentals no són competència de l’Ajuntament: 
 
 La Ley de Arrendamientos Urbanos és competència de l’Estat 

L’especulació immobiliària, sembla que no és competència de ningú i va pel lliure. 
I no existeix un parc d’habitatge social (no entrarem ara a comentar les raons el 
desinterès de totes les administracions per crear-ne un aquests 40 anys de democràcia) 

 
L’Índex de Preus del Lloguer preparat per la Generalitat no ajuda gens, com tampoc ho fa 
que la llei que, sembla, havia de garantir un equilibri entre els drets dels propietaris i els 
llogaters, estigui en un calaix.  

 
Però és també cert que les polítiques i les actuacions, en particular però no exclusivament, 
urbanístiques de l’Ajuntament al nostre barri no ajuden tampoc a construir una ciutat socialment 
equilibrada ni ajuden, en concret, als llogaters. Al contrari. Polítiques i actuacions municipals 
contribueixen activament a l’expulsió del barri de veïns que són llogaters. Aquestes polítiques i 
actuacions de l’Ajuntament gentrifiquen el barri i, la gentrificació és la causa directa dels 



desnonaments invisibles i el mòbbing immobiliari.  De fet, a la darrera reunió del Consell de 
Barri, fa poques setmanes, els representants municipals van reconèixer obertament que  
el nou mercat, i la superilla tenen un paper rellevant al procés de gentrificació de Sant Antoni.  
Des de l’Ajuntament sovint se’ns diu que, i cito textualment l’Agustí Colom, “es treballa en 
mesures per prevenir la gentrificació i la pujada del preu de l'habitatge.” Però aquestes mesures 
arriben, quan arriben, tard, quan ja s’ha fet l’actuació que gentrifica el barri, o en un context de 
gentrificació. O sigui que, de prevenció, gens. La prevenció es fa abans. 
 
Al final del darrer Consell de Barri, els representants municipals van donar una llista de 
“mesures” d’aquestes que encara s’han de concretar, per fer front a la gentrificació de la qual 
l’Ajuntament és un dels actors més importants. Sobre aquestes mesures, que s’estan treballant i 
que cal acordar encara amb diversos actors implicats, us fem les següents preguntes i una 
petició. 
 
La petició és que es convoqui en les properes setmanes un Consell de Barri que tingui com a 
tema exclusiu les mesures de l’Ajuntament per fer front als efectes sobre el lloguer de la 
gentrificació del barri i l’expulsió de veïns. Volem demanar-vos un monogràfic sobre el lloguer. 
Volem parlem-ne a fons. 
 
De moment, però, mentre esperem aquest Consell, tenim aquestes preguntes:  
 
1) Es va parlar d’un cens de pisos buits i d’uns possibles acords amb els propietaris d’aquests 
pisos per posar-los al mercat del lloguer a preus socials. 
 
S’ha acabat aquest cens? Si no, quan s’acabarà? Volem saber: Quin és el número de pisos buits al 
barri? Quants propietaris d’aquests pisos buits han arribat a un acord amb l’Ajuntament? I quan 
penseu que estaran a punt de llogar? 
 
2) S’està fent algun tipus de seguiment de la venda de finques de propietat vertical i del número 
de veïns que s’expulsa després de la compra d’aquestes finques? S’està plantejant l’Ajuntament 
mesures d’actuació contra aquesta actuació immobiliària?   
 
3) Pla d’usos el barri de Sant Antoni.  Quin és el calendari? Hi haurà una extensió de la moratòria 
existent fins que se n’aprovi un? Com s’elaborarà aquest pla d’usos? Amb qui? Preveieu que el 
Pla d’usos tindrà efectes compensatoris contra l’expulsió de veïns i el comerç de proximitat? 
Quins efectes? Com? 
 
4) Al darrer Consell de Turisme de Barcelona es va parlar de la decisió del ple de l’Ajuntament del 
24 de novembre de crear una comissió per revisar el Pla d’Allotjaments Turístics. La proposta, 
presentada pel PSC, vol reduir la restricció en la concessió de llicències d’allotjaments  turístics. 
Només la CUP hi va votar en contra. 
 
Considera el govern municipal que la ampliació del número d’allotjaments turístics no afectarà, 



per exemple, els 3.500 contractes de lloguer que s’han de renovar al barri en el propers tres 
anys? Si creieu que no afectarà, ens ho podeu explicar? 
 
L’ampliació de llicències d’allotjaments turístics és una de les mesures que s’estan treballant per 
protegir els llogaters i frenar l’expulsió de veïns del barri i de Barcelona? 
 
5) A començaments del 2018, el govern municipal i el Gremi de Restauració van arribar a un 
pacte sobre la normativa de terrasses ignorant l’opinió dels veïns i saltant-se els espais de 
participació creats pels mateix Ajuntament. Aquesta normativa, que va en la línia de privatitzar 
l’espai públic i consolida el monocultiu de la restauració i la concentració de terrasses en barris 
com Sant Antoni, contribueixen activament a la creació de “Barris de moda” i, per tant, a 
l’encariment dels lloguers i al tancament de comerç de proximitat. A part dels problemes de 
descans i mobilitat. 
 
És aquesta nova normativa de les terrasses acordada sense els veïns una altra de les mesures del 
govern municipal per protegir els llogaters i frenar l’expulsió de veïns del barri, i per protegir el 
comerç de proximitat? 
 
6) Al barri de Sant Antoni n’estem tips de veure com es fan obres majors a locals --que acaben 
sempre sent restaurants o bars– només amb comunicats o permisos d’assabentat.  
 
Per què triguen tant a venir els inspectors un cop es fa la denúncia? Per què no es paren les 
obres quan es constava la infracció? Com es possible que després s’acabin les obres i que, sense 
cap conseqüència, s’obri el nou bar o restaurant? Per què es permeten –per què no s’actua en 
contra– les amenaces que els impulsors d’aquests negocis fan als veïns que denuncien les 
irregularitats i infraccions que aquests negocis cometen contra la normativa?  Per què no 
s’inspecciona regularment que aquests negocis la compleixin? 
 
 
Avui hem vist un acte sense precedents: tot l’Ajuntament de gala al saló de Cent per agrair a 
John Hoffman, el director del Mobil World Congress, “la seva confiança, aposta i carinyo per 
Barcelona” (paraules de l’alcaldessa Ada Colau). 
 
Els veïns i veïnes de la ciutat que són expulsats dels seus barris –per acomodar, entre d’altres 
negocis, el Mobile World Congress– no es mereixen, pel que sembla, cap gala, cap gran gest   
polític que els reconegui. Però som els veïns i veïnes els que “apostem” cada dia pels nostres 
barris, per Barcelona, hi hagi o no incertesa política. Hi posen tota la nostra “confiança i carinyo.” 
Per això només se’ns pot treure a la força.    
 
 
RESPOSTES AJUNTAMENT (Gerardo Pisarello, regidor del districte i primer tinent d’alcalde) 
 
El pla de usos pot ser una eina important per protegir la diversitat del comerç al districte, per 



evitar, efectivament, que la gentrificació pugui fer que l’Eixample perdi allò que és part de la 
seva gran riquesa, que té a veure amb aquesta diversitat comercial. El pla de usos és un 
instrument. També hem de saber que el pla de usos s’ha d’aprovar a la casa gran amb l’acord de 
les forces polítiques. Per tant, si volem un pla d’usos bo, incisiu, per l’Eixample, el que s’ha de 
començar és a fer també pedagogia social i a buscar que hi hagi les aliances suficients per què 
això pugui tirar endavant. 
 
 
 
 
És veritat que s’ha arribat a un acord amb el gremi de la restauració fa poc amb la qüestió de 
l’ordenança de terrasses. És un acord del que hem participat diferents forces polítiques. Ens 
semblava que s’havia d’intentar. La ciutat té interessos molt diversos, i s’havia d’intentar trobar 
un equilibri entre la protecció de l’espai públic com un espai dels vianants, de les voreres, del 
dret dels veïns i de les veïnes de gaudir d’aquest espai públic amb la idea que això pugui afectar 
el mínim possible a la existència de terrasses que moltes vegades són de comerços emblemàtics, 
històrics, que tenim a la ciutat. Aquí s’havia d’intentar trobar un equilibri. I, per tant, s’ha 
plantejat un acord, de fet l’altre dia vam tenir a l’Ajuntament de Barcelona, al Consell Plenari, 
vam tenir representants d’alguns d’aquests locals, que també estan preocupats. Per això dic que 
hi ha molts interessos que estan aquí. Però, evidentment, els interessos dels veïns i de les veïnes 
que el que demanen és, també, que es respecti el dret a l’espai públic, que és un dret important i 
és un dret que es preservarà. De fet, tot i que els plans singulars hagin quedat suspesos per la 
nova ordenança que s’ha aprovat en la seva tramitació inicial avui precisament, això no vol dir 
que no es mantinguin els acords, és a dir, que no es puguin fer acords específics. (PARLA D’ENRIC 
GRANADOS) 
 
 
 
Un altre tema que ha sortit i que és un tema molt recurrent és el de la política d’habitatge. 
També, igual que la qüestió de la contaminació, és una qüestió d’una gravetat enorme. Tampoc 
no ho podem negar perquè el que està passant no està passant només a l’Eixample. Està passant 
a tota la ciutat de Barcelona i està passant a les grans ciutats, en realitat, del conjunt de l’Estat i 
jo diria d’Europa. Hi ha un procés d’especulació en marxa, moltes vegades protagonitzat per 
grans fons d’inversió que tenen una legislació favorable i que, per tant, poden moure’s amb 
molta comoditat perquè hi ha una legislació que els afavoreix i que, en molts casos, és europea. 
En alguns casos respon a acords internacionals. Però és cert que les ciutats són les que rebem 
l’impacte de l’actuació d’aquests grans fons. I el que nosaltres hem de fer és buscar totes les vies 
possibles per què l’actuació d’aquests fons a la ciutat no comporti l’expulsió de veïns, per què es 
pugui garantir el dret a l’habitatge a la ciutat. I és cert, s’ha reconegut a la intervenció que es 
feia, que els ajuntaments tenen competències limitades per fer-ho. No és una competència 
pròpiament municipal. És una competència que correspon bàsicament a la Generalitat i a l’Estat 
i, de fet, com a Ajuntament estem pagant 240 milions de euros del nostre pressupost que es 
dediquen a aquestes matèries quan no són competència de l’Ajuntament. 



 
Què és el que nosaltres fem? De vegades el que fem és utilitzar l’instrument de tempteig i 
retracte, que ara intentarem reformular perquè tingui un abast més ampli, i que és la possibilitat 
quan algun d’aquests fons vol intervenir en la ciutat de comprar l’edifici i posar-ho en lloguer 
social. Això és una eina. Però és una eina limitada que, com us podeu imaginar, es pot fer servir 
en casos específics estratègics però que no es pot estendre a tota la ciutat perquè seria inviable i 
seria caríssim. Els ajuts al lloguer han crescut de manera exponencial. En realitat s’han multiplicat 
per quatre. Aquests ajuts en les noves propostes pressupostàries és un canvi molt important en 
termes d’inversió social. Ara s’estan també estudiant per exemple els ajuts a la rehabilitació són 
ajuts que estan condicionats a la protecció dels llogaters. Un anunci que hem fet ara és modificar 
l’ordenança per permetre que quan es produeixen gran rehabilitacions, rehabilitacions senceres, 
poder garantir que això no comporti l’expulsió dels veïns. S’estan aprofitant escletxes jurídiques 
que hi ha en l’ordenament actual per protegir aquestes situacions que puguin ser més greus.  
 
Arribem sempre a temps? No, no arribem sempre a temps perquè la situació és duríssima. 
Acabeu de llegir la situació que ha sortit a Sant Joan Despí d’aquestes 150 famílies. Aquí és 
important, com en tantes coses, que el veïnat estigui organitzat perquè és la millor manera 
d’afrontar aquestes situacions. El problema que tenim no és problema fonamentalment 
d’habitatge buit. S’està fent el cens de pisos buits, que no s’havia fet mai. Ara en les properes 
setmanes s’anunciarà. Em sembla, ho dic de memòria, que afecta a 10 barris el que s’ha fet. 
S’anunciaran les xifres. Però les xifres provisionals que tenim ens mostren que els pisos buits que 
tenim estan fonamentalment a l’àrea metropolitana, no a la ciutat de Barcelona. De totes 
maneres, les polítiques d’ajuts a les rehabilitacions que s’han fet (hi ha polítiques d’ajuts a petits 
propietaris), es fan condicionats a que aquests propietaris posin aquests pisos en lloguer social. 
És a dir, s’està fent un esforç molt gran per fer un salt quantitatiu en matèria de la política de 
lloguer social. Aquesta és la política principal que l’Ajuntament de Barcelona creu que s’ha de 
desenvolupar: impulsar l’habitatge públic de lloguer social. Quin és el problema? Que el nostre 
punt de partida és l’1% del total del parc públic. Ciutats com Viena, Amsterdam o París parteixen 
d’un 20% o un 25%. Nosaltres partim d’un 1%. Fins i tot si la inversió de la Generalitat fos la que 
hauria de ser o la inversió de l’Estat fos la que hauria de ser, el creixement en aquests anys no 
arribaria a totes les necessitats que existeixen. Però aquesta inversió és molt necessària. No pot 
ser que sigui l’Ajuntament de Barcelona el que posi tots els diners per impulsar una política 
d’aquesta naturalesa. I tot i així en matèria de política d’habitatge públic de lloguer social crec 
que el salt que s’està fent és important i, sobre tot, en aquesta qüestió que preocupa que és la 
dels fons d’inversió s’estan buscant totes les eines jurídiques que ens permetin frenar aquests 
processos, posar-los-hi dificultats, garantir que qualsevol rehabilitació... jo el primer que vaig fer 
com a regidor del districte va ser precisament que a Aragó 157 els serveis jurídics van fer un gran 
esforç per trobar una resposta, que no sempre és fàcil trobar-la jurídicament perquè tenim un 
ordenament jurídic que no està pensat per afrontar aquests processos. I allà, els servis jurídics, 
que arriben també fins on arriben, s’ha fet un gran esforç per aturar un d’aquests procediments. 
L’altre dia vaig estar a l’edifici d’Entença 151 i la veritat és que és una situació dramàtica per la 
gent que hi viu allà, sobre tot per la gent més gran perquè és gent que porta 30, 40 anys vivint en 
aquests edificis i, moltes vegades, el que estan en joc són les seves biografies, els seus records. 



És una sensació terrible. I llavors aquí jo el que diria és que cal, sobre tot, organització veïnal. És 
molt important que els veïns i les veïnes estiguin organitzats. I com a Ajuntament buscar totes 
aquestes vies que he anomenat ara, aquestes solucions per intentar aturar aquests processos.  
 
I quan fem coses com l’obertura de la Model, un dels elements importants en la reconfiguració 
d’aquell espai ha de ser l’habitatge social. Cada cop que tinguem solars buits o solars 
infrautilitzats o que es produeixin reformes d’aquests tipus l’habitatge social ha de ser una 
prioritat. I aquesta és la política que s’està seguint. Aquí diria que la foto global que jo puc veure 
com a ciutat va en la direcció correcta però això no vol dir que quan veus casos concrets entens 
la situació desesperada de molta gent perquè si hi ha una Llei d’Arrendaments Urbans, i això no 
és cap excusa, que ha escurçat els contractes a 3 anys, que permet que et pugin el lloguer més 
enllà de l’IPC, és una situació d’indefensió absoluta. I nosaltres aquí som moltes forces amb 
representació política. Hi ha algunes que tenen representació al Congrés dels Diputats i se’ls ha 
de pressionar també perquè es canviï la Llei d’Arrendaments Urbans. 
 
 
 
RÈPLICA FEM SANT ANTONI  
 
Primer agrair l’esforç del Sr. Pisarello de respondre les preguntes que teníem. Teníem moltes 
preguntes i, de fet, portem aquí una còpia perquè hi ha moltes preguntes que no ha contestat. 
Eren moltes preguntes però una petició fonamental: que es convoqui un Consell de Barri amb el 
monogràfic. Ens agradaria que a això diguéssiu si o no. Si es convocarà o no.  
 
En el últim Consell de Barri, que era monogràfic sobre la Superilla, es va presentar un Ppoint 
molt i molt detallat sobre número d’arbres, cadires, etc. Ens agradaria que, per part de 
l’Ajuntament, féssiu una presentació amb el mateix tipus de detall i de profunditat d’anàlisi. 
 
I la segona cosa que volia dir, tot i que tenim moltes preguntes, és que m’ha sorprès una cosa 
que ha dir el Sr. Pisarello respecte a l’acord de les terrasses. Ha donat ànims a la participació 
ciutadana. Ha dit que és un acord que volia i que ha aconseguit l’equilibri dels diferents sectors, 
o que perseguia l’equilibri. Jo el que no entenc és perquè no se’ns va consultar als veïns. 
Nosaltres també volem l’equilibri. Nosaltres també fem servir les terrasses. No estem en contra 
de les terrasses. Nosaltres som els primers interessats en aconseguir aquest equilibri. El que no 
podem arribar a comprendre és perquè es va arribar a un acord tan important sense consultar 
als veïns i saltant-se els mitjans de participació que el mateix Ajuntament ha creat perquè 
participem.   
 
CONTRARRÈPLICA 
 
Al Districte de l’Eixample hem sigut exemplars amb alguna de les respostes que hem donat. Com 
vosaltres sabeu aquí hi ha una taula de l’habitatge que no existeix en cap districte de la ciutat. Jo 
quan vaig venir a l’Eixample i vaig veure que s’havia constituït una taula de l’habitatge on hi havia 



tècnics, representants de la Guardia Urbana, on l’Oficina d’Habitatge és una eina que tenim, per 
exemple, per assessorar a les persones que pateixen el mòbbing immobiliari... tot això pot 
semblar poc, però us asseguro que en aquesta batalla que s’està duent a terme contra la 
gentrificació cadascuna d’aquestes petites coses és molt important. Per descomptat aquest 
monogràfic el fem perquè s’ha de fer. Si volem protegir el dret dels veïns per poder accedir a la 
ciutat, a no ser expulsats de la ciutat, necessitem espais molt amplis de debat i espais de 
participació i d’incidència ciutadana. La ciutadania ha d’incidir. Quan parlem d’arribar a equilibris 
entre interessos no són els equilibris desitjats, són els equilibris en cada moment concret als que 
pots arribar tenint en compte els interessos del que hi ha en joc. 
 
Això és això. Si hi hagués una força política... però estic parlant de que sóc un regidor d’un 
Ajuntament que en té 11 de 41. No tot el que fem com a govern és el que voldríem efectivament 
fer. I crec que segurament li passa a molta gent representant d’altres forces polítiques que hi ha 
aquí.  
 
No és que no es tinguin en compte determinats interessos. Sabem els interessos que hi ha en 
joc. Li asseguro que la gent de la restauració està profundament decebuda també amb els 
equilibris que s’arriba. 
 
A mi m’agradaria moltíssim que moltes coses canviessin però el que hem de fer és continuar 
organitzant-nos i continuar endavant. Ara, el que sí que és important en aquest cas és que 
tinguem clar que aquest acord no ha tancat la porta a que es puguin arribar a aquests acords als 
territoris. I això ho hem de fer. Per tant aquí el món veïnal ha d’insistir per tal de veure quines 
són les solucions concretes que necessitem al territori. Que potser no és l’ordenació singular 
però aquí hi ha una iniciativa que s’ha de disputar. 
 
 
Amb el tema de la Superilla que s’ha plantejat ara aquí hi ha hagut vuit mesos de participació 
ciutadana. El procés de participació ciutadana amb els sectors dels veïns i dels comerciants ha 
estat un procés dels millors que s’han fet a la ciutat. Nosaltres partíem del projecte de superilles 
del Poble Nou que va ser molt criticat perquè havia sigut una prova pilot i no havia hagut prou 
participació ciutadana. En el cas de Sant Antoni s’ha avançat molt en aquest sentit. Que hi ha 
efectes que es poden generar a partir d’aquí, per això dic que aquí tenim la proposta del pla 
d’usos, la proposta de la taula d’habitatge i si generem un espai per discutir sobre gentrificació 
que seria molt important, aquí també podem buscar aquestes solucions imaginatives, com 
organitzar els veïns, com acompanyar la gent que està en situació de major vulnerabilitat... jo 
crec que aquestes són fites que tenim per davant.  
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