
 
28 de desembre de 2020 
Nota de premsa i convocatòria de roda de premsa  
de l’assemblea Veïnat en Perill d’Extinció 
 

Veïnat en Perill d’Extinció difon notícies falses en el dia dels Innocents 
per denunciar que la situació del veïnat de Ciutat Vella no és cap broma 

El col·lectiu denuncia que la problemàtica del barri queda reflectida en la situació de l’edifici 
del C/Caixers nº2, on el proper desnonament de 3 veïns deixarà sola una veïna de 85 anys.  

Ciutat Vella convertida en un parc temàtic; el riu navegable per a portar creuers a la porta de les 
Torres de Serrans; les Torres de Serrans convertides en un hotel boutique de luxe; i el barri ple 
de maniquins posats per l’Ajuntament per a dissimular que no hi ha habitants. Són alguns dels 
titulars que els veïns del districte de Ciutat Vella han trobat als carrers del barri este matí i que 
s’han difós a través de les xarxes socials amb el hashtag #NoÉsCapBroma #CaixersResisteix.  

Coincidint amb el Dia dels Innocents, Twitter, Instagram i Facebook han visibilitzat la denuncia 
del col·lectiu de veïns i veïnes “Veïnat en Perill d’Extinció” que han volgut denunciar que el 
model econòmic que s’està imposant, amb la complicitat de les administracions, està destruint 
el barri. Com a conseqüència, els locals i els comerços tradicionals o de barri han estat substituïts 
per franquícies i negocis exclusivament orientats als turistes, mentre que els preus de l’habitatge 
han esdevingut inassequibles, tot obligant molts veïns i veïnes a abandonar les seues cases. En 
alguns casos, fins i tot, el veïnat s’ha vist expulsat directament per grups inversors que compren 
finques senceres per convertir-les en apartaments turístics. Paral·lelament, els hotels proliferen 
en edificis que haurien de ser patrimoni dels ciutadans i ciutadanes. El barri ha deixat de ser 
barri per convertir-se en un aparador.  

La pandèmia ha posat en evidència els perills d’aquest model de ciutat: els negocis orientats 
exclusivament al turisme s’estan veient greument perjudicats, tot abocant gran part dels 
treballadors i treballadores –sovint precaris– a l’atur; mentre que els comerços de barri també 
estan patint perquè ja no queda veïnat. 

La situació de l’edifici Caixers nº2 exemplifica perfectament la problemàtica del barri. Fa més 
d’un any denunciàrem que un fons d’inversió, Good Capital Investment, després de comprar tot 
l’immoble volia expulsar els veïns i veïnes que hi vivien. L’alcalde Joan Ribó i la vicealcaldessa, 
Sandra Gómez, asseguraren que l’edifici no es convertiria en apartaments turístics, però no 
assumiren cap compromís amb els i les veïnes. Com a resultat, a data de hui, els dos comerços 
que hi havia estan tancats, mentre que dels set pisos habitats només en queden 4, i tres d’ells 
en perill de desnonament immediat. D’aquesta manera, si ningú no ho impedeix abans, Teresa, 
la veïna de 85 anys que té un lloguer de renda antiga, es quedarà sola a l’edifici després de 
quaranta anys.  

Per tot açò, des de Veïnat en Perill d’Extinció volem aprofitar el dia dels innocents per 
denunciar, de nou, que Ciutat  Vella i el seu veïnat requereixen una protecció immediata, si no 
volem que les fake news acaben sent realitat algun dia.   

Per això, diem que:  

• No ens fa cap gràcia la situació que estem vivint al barri amb locals tancats i cases 
buides, on abans hi havia veïnat i ara no hi ha ni veïnat ni turistes. 



 
• No ens fa riure que en plena pandèmia i amb l’evidència del fracàs del model 

econòmic dependent del turisme no s’hagen aturat efectivament els desnonaments 
i es continue fent fora el veïnat de les seues cases. 

• No ens fa cap gràcia que l’Ajuntament i la resta d’administracions continuen sense 
atendre les necessitats de Ciutat Vella i dels seus habitants per satisfer els interessos 
d’empresaris i especuladors.  

• No ens fa riure que, si els propòsits dels propietaris es compleixen, la comunitat de 
la finca de Caixers 2 desapareixerà definitivament, tot deixant Teresa, una veïna de 
85 anys que viu més de 40 a l’edifici, a soles enfront d’uns propietaris que ja han 
mostrat la falta d’escrúpols. 

Quan estem a punt d’encetar un nou any, més ple d’incerteses que mai, Veïnat en Perill 
d’Extinció volem denunciar que la situació difícil que estem travessant al barri té els orígens en 
les polítiques i/o en la inacció de l’administració. Fa anys que estem reclamant un canvi de rumb 
que garantisca el dret a l’habitatge i que frene el monocultiu turístic. Ara n’estem patint les 
conseqüències, i això no és cap broma.  

 

CONVOCATÒRIA RODA DE PREMSA: 

On: Carrera Caixers, nº2 
Hora: 18h 
Contacte: Hernan (interlocutor del col·lectiu “Veïnat en Perill d’Extinció”) 635148316 

 


