Del moviment okupa a la PAH: les lluites pel dret a
l’habitatge a Barcelona, per primer cop en un
llibre
La Fundació Periodisme Plural i l’Editorial Octaedro publiquen Habitar
la trinxera. Històries del moviment pel dret a l'habitatge a Barcelona, de
João França, el primer llibre de la col·lecció Periodisme i Drets Humans.
Realitzat a partir de més d'una vintena d'entrevistes a persones
activistes que han tingut relació amb les lluites per l'habitatge des dels
anys 90, recull a partir d'un exercici d'història oral les trajectòries de
"moviments i persones incansables que lluiten dia a dia per les utopies i
que aconsegueixen transformar el món, de vegades més ràpid i de
vegades més a poc a poc, però sense aturar-se mai", en paraules de
l'autor.
El llibre s’estructura en sis capítols. El primer, “Sí que es pot”, explica
l’origen de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i ofereix context
sobre les dificultats per accedir al dret a l’habitatge a l’Estat espanyol en
les darreres dècades. “Okupa i resisteix” aborda les primeres
okupacions a Barcelona i l’articulació d’un fort moviment okupa a finals
dels 90. “Un altre món és possible” parteix del moviment altermundista i
prossegueix amb les lluites vinculades al dret a l’habitatge i el dret a la
ciutat que en sorgeixen. “El barri s’ha de defensar” se situa al districte
de Ciutat Vella per explicar algunes històries de la lluita veïnal contra la
violència immobiliària i urbanística. “Cases sense gent, no s’entén” parla
de lluites pel dret a l’habitatge vinculades al moviment 15-M i noves
formes d’ocupació d’edificis buits. Finalment, “Però no volen”, se centra
en la lluita de la PAH per fer incidència política, fer front al govern i
canviar les lleis.
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és l’autora del pròleg, on parla de
les seves vivències personals vinculades a la història que s’hi recull i
reflexiona, des de l’Ajuntament, sobre el paper d’aquests moviments.
“És important que totes aquelles persones que vulguin impugnar el
sistema, confrontar les versions oficials, crear i desafiar la realitat
existent per transformar-la i millorar-la, coneguin referents dels quals
puguin aprendre i inspirar-se”, assegura, i afegeix que “és fonamental
que pugui haver-hi llibres com aquest que recullin aquestes
experiències, perquè, al cap i a la fi, aquesta és la nostra història real,
que ens permet transcendir-nos i que ens dona dret a intentar tornar a
somiar, crear i refutar”.

L’autor
João França (Brasília, 1990) és periodista i graduat en Humanitats. Des
del 2011 es dedica a la cobertura de qüestions relacionades amb els
moviments socials, en especial el moviment pel dret a l’habitatge,
primer a Públic, l’edició catalana del diari Público i després des de la
Fundació Periodisme Plural, on va coordinar fins al 2016 la redacció que
produïa Catalunya Plural–eldiario.es, El Diari de l’Educació, El Diari del
Treball i El Diari de la Sanitat. També col·labora amb el Centre d’Estudis
Sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF.
La col·lecció
La Fundació Periodisme Plural i l’Editorial Octaedro han posat en marxa
la col·lecció Periodisme i Drets Humans, amb llibres que permetin posar
el focus de l'opinió pública sobre aquells temes claus que afecten la
dignitat i els drets de persones o col·lectius socials. L'objectiu és que
cada un d'aquests llibres es converteixi en un instrument de debat i de
reflexió en favor del progrés de la societat. Els propers títols de la
col·lecció seran Vida mantera. Retrat circular de la venda ambulant, de
Yeray S. Iborra, i Contra totes les violències masclistes, de Júlia Sousa.
Presentació
Habitar la trinxera. Històries del moviment pel dret a l'habitatge a
Barcelona es presenta el divendres 13 d’abril a les 19:15 a l’Espai
Contrabandos (carrer de la Junta de Comerç, 20, Barcelona) en un debat
amb Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, Gala Pin, regidora del
districte de Ciutat Vella, Manel González, veí que va lluitar contra
l’assetjament immobiliari al carrer Robador, i Lucía Delgado, portaveu
de la PAH de Barcelona, moderat per la periodista Helena López Vallejo.
Contacte
Per a més informació podeu escriure a llibres@periodismeplural.cat i
podeu contactar amb João França al 628 73 49 39.

