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Granada

Cada un de nosaltres viu en el seu món i dins d'aquest món
quan mirem una mica més a fora trobem què hi ha altres
submóns. És així que quan anem de lloc en lloc, per sort,
la nostra curiositat es dispara, i volem fer una mirada a
què hi ha més enllà, i per lo general, també cal dir que
de cop i volta ens apropem a històries a les que tot just
havíem prestat atenció però n’hi ha prou amb una espurna
per apropar-nos i entendre que els infortunis com els
especuladors estan a tot arreu i l'avarícia que corromp
tots els racons del planeta està a l'aguait.
En la presentació d'aquest llibre a les passades jornades
de la Fira del Llibre anarquista de Sevilla, vam entendre
perfectament que a l’ Albaicín Granada hi ha també
problemes d'especulació sobretot des de que l’ UNESCO
(UNASCO) va declarar el barri d'interès cultural per a l’
humanitat. A partir d'aquest moment els voltors que
regenten les immobiliàries i els fons d'inversió ataquen
sense desmesura, la qüestió és especular i expulsar els
veïns i destrossar tota vida.
El llibre en la seva introducció realitzat col·lectivament
diu: som un grup de veïnes i veïns que vam decidir
organitzar-nos davant de l'amenaça de les nostres cases,
derruir l'edifici i construir apartaments de luxe, per a
“guiris” i el senyoritísme.
El resultat és una història de més de deu anys de lluita en
la que hi va haver pujades i baixades d'ànim; de derrotes
i victòries sempre compartides l’ important era no sentirse sol,
i ara els companys de "La Casa de l'Aire" de
l'Albaicín han trobat un caliu i un respir per poder
transmetre'ns la seva història en forma de llibre, que
gairebé, podem considerar com un manual d'okupació, però
també tenint en compte les formes de desenvolupar les
trobades
amb
l'administració,
les
immobiliàries
especuladores i, quan arriba el moment, davant dels

tribunals, on sens dubte cal saber desenvolupar-se, i res
millor que tenir referències que ens ajudin a caminar amb
una mica més de seguretat, però també de com utilitzar les
nostres eines en les diferents àrees de treballs en què es
van organitzar els resistents de l’ Albaicín, en qualsevol
aspecte dels necessaris del dia a dia d'una resistència
enfront de l'avarícia dels especuladors.

Comença la lluita, Aturem la plaga immobiliària!
Cal tindre clar que s’han què prendré decisions i aquestes
tenen que ser
meditades i consensuades,
per això
es
necessari dividir-se en àrees: organització interna,
objectius i estratègies, ocupació, manteniment de la casa,
materials difusió i denúncia pública, gestió econòmica,
relació amb altres col·lectius, via administrativa, via
judicial.
En definitiva és una història a tenir molt present com
altres que ens afecten una mica més de prop i igual de
violentes
en
els
últims
anys
amb
els
“pelotazos”
immobiliaris, la desmesurada construcció sense sentit en
aquest país i la seva política del totxo com a motor d'un
estrany progrés que només facilita la vida de l'especulador
i la incertesa dels pobles i les persones normals, que amb
el seu salari veuen que no poden fer front als lloguers
altíssims i un símbol d’expulsió de l'entorn on s'ha
desenvolupat la seva vida des de l’ infància en moltes
ocasions.
"Aquest llibre narra en primera persona l’ història d'un
grup de persones que des de fa més d'una dècada lluita
contra les immobiliàries, en defensa de la Casa de l'Aire i
de l'Albaicín".
De fàcil lectura i comprensió perquè altres puguin entendre
de les experiències recents, si tens oportunitat de llegir
aquest llibre,
no deixis passar l’ocasió
i assabentat
d’aquesta història que sens dubte et donarà elements per
respondré a l’especulador de tort del teu entorn.
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