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I va començar un altre curs. I amb ell nous projectes.

I com s’acostuma, la primera pluja d’idees sobre el tema 
que ens agradaria treballar. Tants n’hi ha. Tantes coses 
per denunciar!

Després de parlar-ho va sorgir el tema de l’habitatge 
que és un problema que el barri de Sant Roc té molt viu 
i que moltes de les arpilleristes estan patint en pròpia 
pell. Cosa que els causa molta tristesa però també 
molta indignació.

Sant Roc · Badalona, maig de 2022

Arpilleres en acció

L’habitatge, 
un dret
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L’habitatge no és un luxe
Encarna Ortega

Tothom té dret a tenir un habitatge digne, però els pobres no podem comprar-ne de 
tan cars que són, i els governs no fan barriades com per exemple la de Sant Roc. Des 
de llavors no han fet habitatges per als pobres. Ens van ajudar molt per poder-les 
pagar, pagàvem poc i així la vam anar pagant de mica en mica, perquè eren molts 
milions de pessetes.

Per això moltes famílies li donen “la patada” a les portes, per entrar amb la seva 
família, i amb les arpilleres demanem als governs que facin més, perquè fa més de 
50 anys que no han fet res.

L’habitatge no és un luxe 38 x 46 cm
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Especulació “pura i dura”
Mercè Monge

Podríem dir que un fons d’inversió és un instrument d’estalvi on els participants lliuren 
els seus diners a un equip de gestors professionals que empren els seus coneixements 
i experiència en els mercats.

Però el que s’anomena fons voltor és el mateix que dir especulació “pura i dura”. 

L’urpa del voltor es queda amb els edificis de renda i preus baixos, d’una forma o una 
altra, fan fora a les persones que hi viuen.

Utilitzen tots els procediments legals per a canviar contractes i pujar lloguers, o per 
enderrocar els edificis i fer-ne de nous a preus inassumibles per a la gent que hi viu. 

“Pura i dura” especulació.

Especulació “pura i dura” 40 x 47 cm
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Pobresa i solidaritat
Manoli Garcia

Tocava parlar de Sant Roc.

Quan vaig venir aquí fa anys, ja era un barri de gent humil i treballadora, els veïns 
tenien cura del seu entorn, ja que estava una mica oblidat per les administracions i 
gairebé sense serveis.

Amb els anys qui va poder, se’n va anar a llocs millors, i ara les dificultats són altres, 
com l’ocupació o les punxades d’aigua i llum que, per la manca de manteniment i 
amb les instal·lacions velles, a l’hivern s’han produït alguns incendis, provocant la 
mort d’algunes persones.

Això ha fet que la gent es mogui i protesti per aquests problemes... també pels desno-
naments. I ha sorgit una plataforma que ajuda els veïns i es diu Sant Roc som Badalona.

Pobresa i solidaritat 40,5 x 47 cm
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La mala gestió
Antonia Amador

Això és el que passa per no tenir una bona organització.

Els lloguers massa cars i molts pisos tancats perquè els bancs no posen preus baixos.

Els habitatges tancats pels bancs i la gent ha de donar “la patada” per poder estar 
amb la seva família. És una pena arribar al que està passant. Tants incendis i tanta 
gent que mor per la mala gestió.

La meva arpillera descriu l’incendi d’un antic banc ocupat, situat a la plaça de Tetuan 
a Barcelona, on van morir un nadó, un nen de tres anys i els seus pares.

La mala gestió 40 x 47,5 cm
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“La patada”
Ana Ramonet i Loli López

Hem decidit fer aquesta arpillera perquè ho hem viscut al nostre bloc.

Veïns i veïnes que se’n van de vacances a visitar els seus familiars i quan tornen es 
troben que el seu pis està ocupat, perquè li han donat la puntada de peu.

Altres veïns els fan fora per no poder pagar el lloguer i quan surten del pis, venen 
uns senyors, tanquen la porta i la precinten. A la mitja hora venen altres amb eines, 
li donen “la patada”, es fiquen dins i ja no surten. Tenen sort!

Hi ha molta gent que necessita un habitatge i no dona puntada de peu a cap pis i es 
queden a viure amb els seus pares, per no tenir feina.

“La patada”  41 x 47 cm
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Maria, la veïna 
Pilar López

Molts aspectes relacionats amb l’habitatge afecten greument la vida de Sant Roc: 
desnonaments, ocupacions, incendis, degradació... Després de dies parlant en el grup 
d’arpilleres, em posiciono clarament: la meva arpillera ha de fer visibles les plantacions 
de marihuana als pisos!

Línies elèctriques sobrecarregades que afecten els edificis i provoquen apagades 
generals; instal·lacions punxades que posen en risc la vida dels veïns pel perill d’in-
cendi; moviments estranys de gent, olors, calor... Conviure com a veïns amb un pis 
amb plantació de marihuana té aquests riscos.

I sembla que poca cosa es pot fer per perseguir els grups organitzats que s’hi dediquen.

Però, a més a més, la marihuana destrossa les vides de la gent que consumeix: presó, 
violència domèstica, viure al carrer...

Maria, la veïna, s’ha instal·lat entre nosaltres i cal actuar per “desnonar-la”.

Maria, la veïna 39 x 46 cm
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Avui em faran fora de casa? 
Roser Corbera

Aquest tèxtil comença amb l’elaboració d’un racó del barri que conforma l’escenari. 
Després, pas a pas i en diàleg permanent amb l’arpillera, els actors es van creant: les 
persones desnonades, el veïnat solidari, la policia, en Carles, l’Enric... i a mesura que 
apareixen prenen vida i es desplacen lliurement per la plaça fins que arriba el moment 
de quedar-se quiets. Aquí podeu veure la instantània.

De camí cap a l’Ateneu, unes quantes vegades he topat amb una concentració de 
gent amb pancartes de la Plataforma Sant Roc som Badalona, ves quin nom més 
curiós! Tot apunta que ens trobem amb una situació d’alerta: algú es queda sense llar. 
Al carrer el Carles i l’Enric van amunt i avall, negociant amb els propietaris, amb els 
poders judicials, mediadors, cossos de seguretat de l’Estat... potser hi ha esperances 
que la situació reverteixi. 

Davant d’aquest fet imagino en primera persona com es pot viure amb la inseguretat 
de la provisionalitat... Avui em faran fora de casa? Potser d’aquí a dos mesos? On se 
suposa que he d’anar? Les criatures demà aniran a l’escola? I demà passat? Quina 
situació més estressant!

La meva arpillera vol convidar a empatitzar amb les protagonistes, ser un homenatge 
als membres de la Plataforma Sant Roc som Badalona que treballen incansablement 
en el dia a dia, i també, un punt d’atenció a qui té l’obligació de vetllar per l’educació, 
la salut i l’habitatge, que garanteixin la bona convivència i el desenvolupament d’una 
societat de pau.

Avui em faran fora de casa? 40,5 x 47 cm
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El nostre darrer recurs
Paqui Báez

Aquesta arpillera la vaig fer pensant en aquelles persones sense possibilitats, ni diners 
per aconseguir un habitatge, que han de viure a casa dels seus pares.

La Constitució espanyola diu que tota persona té dret a un habitatge i això és mentida. 
Es construeixen grans edificis a preus altíssims i la gent obrera no pot pagar aquestes 
hipoteques tan elevades.

L’última alternativa que els queda és entrar a un pis “de patada”. Hi ha grups que es 
dediquen a proporcionar pisos d’aquesta manera i ofereixen lloguer al preu que ells 
volen, sense cap contracte. Un sistema il·legal i insegur, ja que en qualsevol moment 
la família pot quedar-se al carrer.

Una desgràcia d’aquests temps que vivim.

El nostre darrer recurs 40 x 48 cm
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A la recerca del bitllet daurat 
Mònica Moro

Viure en la pobresa en un país ric no és confortable. Sortir al carrer i veure ben a 
prop tot allò que mai podràs tenir no és agradable. Tancar la porta de casa i intentar 
oblidar el que hi ha al darrere no és fàcil… En tot això pensava quan després de moltes 
voltes i revoltes vam decidir cosir sobre el dret a l’habitatge. Parlàvem que tenir un 
habitatge no és un luxe, doncs, tenir una llar digna i adequada és un dret recollit a la 
Declaració Universal dels Drets Humans al seu article 25.

I les voltes i revoltes van començar també al meu cap… què puc cosir?, què puc ex-
plicar?, què puc denunciar? I aparegué nítidament en Charlie i la Fàbrica de xocolata 
(2005) als meus ulls. No em podia treure del cap la imatge dels 4 avis a un mateix 
llit, dos per banda, a una miserable cabana de fusta desmanegada al bell mig de la 
gran ciutat grisa i plena de fum. Era la casa d’una família pobra, molt pobra on feia 
molt de fred. I així, va sorgir aquesta arpillera, una recreació de la caseta que apareix 
a la fantàstica pel·lícula, reflex inequívoc de les penúries que pateixen les famílies en 
situació de pobresa energètica.

I sí, fins i tot en situacions desesperades, pot sortir l’anhelat bitllet daurat que canviarà 
la vida de les persones.

A la recerca del bitllet daurat 39,5 x 46 cm
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Els bancs ens fan fora de casa
Fina Niubó

Amb aquesta arpillera vull explicar:

-  que les lleis espanyoles permeten als bancs quedar-se els habitatges de les persones 
que no poden pagar la hipoteca contreta (hipoteca enganyosa i abusiva)

-  que les lleis espanyoles, per tant, no accepten la donació en pagament, és a dir, 
tornar l’habitatge al banc i rescindir així, el deute contret.

-  que aquelles lleis només existeixen a l’estat espanyol.

Què passa, doncs?

-  que els bancs tenen moltes propietats que venen als grans inversors (coneguts com 
a fons voltors) que especulen amb aquests habitatges.

-  com que les persones desnonades perden la propietat i han de continuar pagant, 
es veuen abocades a la misèria i a la pobresa extrema.

He fet aquesta arpillera – la meva primera– perquè passant per la carretera he vist un 
parell de blocs afectats. I, per altra banda, també he vist blocs de pisos buits.

I per això he volgut denunciar-ho i expressar la meva indignació.

Els bancs ens fan fora de casa 46 x 40 cm
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