
L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA COMENÇA 

L'EXPULSIÓ DEL VEÏNAT DEL CABANYAL 

Des de l'Espai Veïnal del Cabanyal volem denunciar les actuacions de l'Ajuntament de València 
(liderat per Joan Ribó) que, juntament amb el Pla Cabanyal-Canyamelar i Iberdrola han 
començat processos judicials per a expulsar a veïnes del barri que viuen en cases okupades (ja 

hi ha ordres de desallotjament en curs). 

Manifestem que aquesta persecució de població veïnal i diferenciar entre “veïnes de tota la vida”, 

propietàries, okupes en exclusió social i okupes amb k (segons declaracions aparegudes en 

premsa de la regidora de Protecció Ciutadana Sandra Gómez) estableix veïnes de diferents 

categories. Defensem que totes aquelles persones que viuen en el Cabanyal són igual de veïnes 
i per tant tenen dret a quedar-se. Diferenciar entre veïnes segons la seua forma de residència 

(okupada o no), la seua ètnia o la seua classe social augmenta la desigualtat social i la fractura del 

teixit veïnal.   

Ens consta que algunes veïnes han rebut una carta amb l’ordre de desallotjament: EXPULSAR A 
VEÏNES IMPEDEIX LA CONSTRUCCIÓ D'UN BARRI DIGNE. Al Cabanyal, l'Ajuntament posseeix més 
de 250 habitatges buits (d'un total de 368 de propietat pública) i ens sembla totalment inhumà 

que la prioritat siga expulsar a persones de les cases okupades: 

Una part del veïnat s’ha vist obligat a okupar i a punxar la llum i/o l'aigua. Algunes d'aquestes 

persones no tenen papers i fomentar el desallotjament d'aquestes cases és fomentar que moltes 

acaben a un CIE o amb problemes legals importants. L'actual ajuntament s'ha mostrat contrari a 

l'existència dels CIEs i de la pobresa energètica, demanem que siga conseqüent i que ature la 

criminalització de la pobresa. Altra part del veïnat començaren a recuperar cases buides de 
l'Ajuntament per a denunciar políticament l’especulació econòmica que s’ha fet i se’n fa 
d'aquestes i com a reivindicació del DRET A L’HABITATGE. 

No és una casualitat que les cases que han estat okupades i habitades es troben en millors 

condicions que aquelles que han romanat tapiades i buides, perquè qui les habita s’ha preocupat 

per rehabilitar i prendre cura de la seua casa. Aquest fet no es pot negar ni tampoc que els 

diferents col·lectius que han okupat al barri s’han preocupat per la situació del Cabanyal i per 

solucionar les possibles errades comeses. 

EXIGIM A L'AJUNTAMENT, PER JUSTÍCIA I SOLIDARITAT, QUE PRIORITZE LA SEUA ACTUACIÓ EN 
ELS MÉS DE 250 HABITATGES BUITS QUE POSSEEIX EN EL BARRI, QUE FRENE L'EXPULSIÓ DE 
VEÏNES I QUE PARALITZE ELS SEUS PROCESSOS JUDICIALS CONTRA LES PERSONES QUE VIUEN 
OKUPANT CASES DE PROPIETAT PÚBLICA. Així com que ajude en la interlocució davant les 

propietats privades per a què totes les famílies i persones es puguen quedar al barri. 

No són prioritàries les cases okupades, sinó aquelles que estan deshabitades i tapiades i que 
cal recuperar immediatament per a tot el veïnat i no per al turisme elitista o per a una nova 
població adinerada. 

El dret a l'habitatge i el dret a la ciutat són drets inamovibles i inqüestionables i per açò exigim 

que en la construcció del futur Cabanyal siguen les persones la prioritat principal. 

Demanem a totes les veïnes replantejar-nos la nostra posició i preguntar-nos si les nostres 
demandes i actuacions són justes per a TOTA la població del barri. 

VOLEM UN BARRI PER A TOTES LES VEÏNES SENSE DISTINCIÓ 
      

        Espai Veïnal del Cabanyal, Gener 2016 


