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Una radiografia feminista en 
l’accés a l’habitatge

Tot i que el dret a un habi-
tatge digne està reconegut 
a l’article 25 de la Declara-

ció Universal dels Drets Humans 
o a l’article 47 de la constitució 
espanyola, actualment gran part 
de la població es veu privada 
d’aquest dret. Si analitzem l’ac-
cés a l’habitatge des d’una pers-
pectiva feminista, no trigarem 
gaire a advertir que les dones 
grans, les dones migrades, mo-
nomarentals, treballadores de la 
llar, a temps parcial, amb salaris 
baixos i les dones en situació de 
violència masclista són les que 
ens trobem més exposades a la 
precarietat residencial. Per què? 
Doncs perquè la desigualtat de 
gènere, en el marc capitalista, 
és un fenomen estructural que 
sotmet la vida de moltes dones 
a una precarització constant. 

La població femenina par-
ticipa de forma desigual en el 
mercat de treball, conseqüèn-
cia, entre d’altres, de la càrrega 
excessiva que ha d’assumir al 
voltant de les tasques domès-
tiques i de cura de les persones 
(la taxa de contractes parcials 
en dones, en el 2021, va ser de 
18,75% vers el 6,54% dels homes). 
Aquest fet, produeix que tinguin 
menys capacitat adquisitiva en 
comparació als homes (el 2022 
la bretxa salarial s’ha situat en 
un 20,64%) i si ho mirem en edat 
de jubilació la diferència d’in-
gressos entre homes i dones 
s’amplia fins a un 41%. Si parem 
atenció als ingressos propis de 
les dones, sense tenir en compte 

els del conjunt de la unitat fami-
liar, s’assenyala que un 49% es 
troben en risc de pobresa. El fet 
de no poder assumir el cost de 
la vida en solitari (lloguer, men-
jar…) propicia que moltes dones 
es vegin forçades a romandre 
en estructures familiars opres-
sores i relacions travessades per 
les violències masclistes. Però, 
a més, la precarietat habitacio-
nal s’agreuja en aquelles dones 
que han viscut processos mi-
gratoris i que han de fer front a 
la llei d’estrangeria. L’adminis-
tració, que hauria de garantir el 
seu dret a una vida digna, és la 
mateixa que impossibilitat que 
moltes d’elles puguin accedir a 
un contracte laboral, aquell que 
els hi permetria tenir més possi-
bilitats de llogar un habitatge en 
condicions dignes i justes.

A més, se li ha de sumar que 
moltes dones, tant si han vis-
cut processos migratoris com si 
són filles de persones migrants, 
han de fer front al racisme im-
mobiliari que limita els seus 
drets residencials i les aboca a 
continus abusos immobiliaris. 
L’assetjament immobiliari tam-
bé és una realitat a la qual han 
de fer front moltes dones grans 
que viuen soles. La pressió per-

què marxin dels seus habitatges 
de rendes baixes fa que sigui un 
dels col·lectius més afectats per 
la precarietat habitacional. 

No podem ignorar que la 
crisi econòmica que estem tra-
vessant (que no ha fet més que 
aprofundir les desigualtats que 
ja venien donades per la darrera 
crisi del 2008) no farà més que 
agreujar les desigualtats estruc-
turals i socials amb les quals 
hem de fer front les dones per 
poder accedir a un habitatge 
digne. Cal que estiguem juntes 
i fortes. De la mateixa mane-
ra que les dones estem sobre-
representades entre els grups 
més afectats per la precarietat 
residencial, també som els que 
encapçalem el moviment pel 
dret a l’habitatge. Cal pressionar 
a les institucions perquè garan-
teixin el que marca la normativa 
internacional. Catalunya per po-
der fer front a l’emergència habi-
tacional (7000 desnonaments el 
2021) només compta amb un 2% 
de parc públic de lloguer social 
(fruit de les seves polítiques que 
han privilegiat l’accés en règim 
de propietat privada).

A la vegada, és imprescindi-
ble que ens autoorganitzem en-
tre nosaltres, amb les veïnes dels 
barris, ciutats i pobles. Promou-
re la creació de xarxes de suport 
mutu, saber que no estem soles 
i que davant el patiment indivi-
dual que provoca les situacions 
d’emergència habitacional està 
la resposta col·lectiva del movi-
ment per l’habitatge.

La desigualtat de 
gènere en el marc 
capitalista és un 

fenomen estructural 
que sotmet la vida de 
moltes dones a una 

precarització constant.

EditorialEditorial
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Veus intergeneracionals
Experiències i reflexions de les dones del Sindicat en Experiències i reflexions de les dones del Sindicat en 

clau intergeneracionalclau intergeneracional

Vivència d’una jove militant

Quan tenia 20 anys em vaig 
ajuntar amb unes ami-
gues per compartir casa. 

Gràcies als avals i l’ajuda econò-
mica dels nostres pares vam 
aconseguir llogar un pis al Casc 
Antic de Barcelona. Dos anys 
més tard vaig acabar la carrera 
de Dret, uns estudis que em van 
generar tantes contradiccions i 
frustracions que tenia una gran 
necessitat de compensar-les. 
Volia sentir que, tot i que Dret no 
sigui sinònim de justícia, el po-
dem utilitzar en el nostre favor. 
Així, la meva entrada al Sindicat 
de Llogateres de Barcelona va 
ser conseqüència d’unes inquie-
tuds que m’havien acompanyat 
durant anys, no tant d’una ne-
cessitat material per un conflic-
te concret.

Ràpidament, em vaig sentir 
acceptada i validada, en part 
també pel reconeixement que 
s’atorga als coneixements legals 
que havia adquirit. Ara puc dir 
que ha valgut la pena: he pogut 
aportar el meu granet de sorra 
al Sindicat de Llogateres. Però 

sobretot he crescut a nivell per-
sonal gràcies al coneixement 
comunitari, teixit a base d’expe-
riències individuals que estem 
encarant de manera col·lectiva. 
En aquest trajecte he coincidit 
amb moltes dones, la majoria 
d’una altra generació. Tot i que 
tenim edats diferents, em re-
conec en elles i veig que elles 
també en mi. Al final, ens uneix 
un fil invisible entrellaçat per 
vivències compartides dins de 
dinàmiques patriarcals que, tot i 
que les defugim, encara són pre-
sents en la nostra manera de re-
lacionar-nos amb el món. Però 
hem trobat un camí per trencar 
la por i l’aïllament sobre el qual 
avancem amb fermesa. 

Noia de la Secció de Barcelona, 23 anys 

El Sindicat ens empodera i 
ens fa valentes

Vaig entrar al Sindicat per-
què el nostre arrendador, 
Blackstone, un dels més 

grans fons d’inversió, no ens vo-
lia renovar el contracte. Ens ofe-
rien una renovació amb lloguer 

social però amb reubicació. Ens 
vam negar i gràcies al Sindicat 
hem aconseguit un contracte 
de 7 anys al mateix habitatge, a 
un preu assequible per la nostra 
economia, i la condonació del 
deute que ens van deixar amb la 
dació de pagament de la nostra 
hipoteca: una gran VICTÒRIA. 

Com a mare i esposa amb 
dues filles, una amb discapaci-
tat del 77% i una menor d’edat, 
puc afirmar que el Sindicat m’ha 
empoderat. M’ha donat les ei-
nes, la valentia i els coneixe-
ments necessaris per a enfortir 
l’estat emocional de la meva fa-
mília i millorar la nostra quali-
tat de vida. M’ha ajudat a perdre 
la por i, sobretot, m’ha donat la 
seguretat per encarar moments 
difícils i lluitar contra les injus-
tícies. Ens ha donat les forces 
per continuar endavant i en els 
moments de major debilitat, et 
fa gran.

Actualment el meu marit, 
les meves dues filles i jo podem 
respirar i deixar enrere aquella 
incertesa del “què passarà”. Ens 
a donat la força i la valentia per 
seguir lluitant per un habitat-
ge digne. NO PARAREM fins fer 
fora els especuladores dels nos-
tres barris i de les nostres vides. 
Tot a sigut possible, gràcies a la 
constancia i a la força col·lectiva 
del Sindicat de Llogateres.

Dona de la Secció de Barcelona, 50 anys
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La veu de les seccions
Les lluites que es despleguen arreu del territoriLes lluites que es despleguen arreu del territori

El preu dels habitatges de 
lloguer continua a l’alça a 
les comarques gironines 

i actualment som l’única sec-
ció en aquest territori. Aquests 
preus desorbitats sempre venen 
acompanyats d’abusos per part 
d’immobiliàries i persones pro-
pietàries.

Tant al correu electrònic com 
a l’assemblea mensual que té 
lloc al Centre Cívic Pla de Palau 
arriben persones d’arreu de la 
comarca, però les problemàti-
ques acostumen a ser molt si-
milars. Ens trobem davant de 

molts casos relacionats amb 
clàusules abusives o mala praxi 
com el no retorn de fiances o pu-
jades il·legals de l’IPC. Però tam-
bé arriben persones que viuen 
situacions insostenibles amb un 
clar risc de vulneració del dret a 
l’habitatge, a punt de ser desno-
nades o en situacions de molta 
precarietat residencial.

Molts d’aquests abusos fla-
grants es donen cap a persones 
racialitzades. Per aquest motiu, 
des del sindicat vam contribuir 
a un estudi on es posava de ma-
nifest l’existència d’un biaix ra-
cista en el procés de selecció 
de candidats a llogar un pis per 
part de les immobiliàries.

És en aquest context on va 
néixer la XAI (Xarxa d’Antiabusos 
Immobiliaris) on participem 
juntament amb companyes 
d’altres entitats com +Barri, el 
Sindicat d’Habitatge de Salt o 
la PAH. Des del Sindicat donem 

suport a totes les lluites pel dret 
a l’habitatge digne, i sempre 
estem al costat d’aquelles 
reivindicacions, entitats i 
xarxes de base comunitària, 
antiracistes, anticapitalistes 
i feministes. Una d’aquestes 
lluites transversals que afecta 
veïnes de Girona i Banyoles és 
la campanya contra l’estafa de 
l’obra social de La Caixa, que 
pretén fer fora de les seves llars 
a centenars de famílies. 

Com a organització feminis-
ta creiem en el suport mutu i 
l’autoorganització com a eina 
per construir un futur més dig-
ne, totes les que hi formem part 
juguem un paper essencial en 
el manteniment i visibilització 
de la secció del Sindicat, però 
sobretot en l’acompanyament i 
suport de totes les persones im-
plicades.

GIRONA

Com a organització 
feminista creiem 

en el suport mutu i 
l’autoorganització com 
a eina per construir un 

futur més digne.
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Accions 8M al territori
CERDANYA
8 de març
• Dinar de germanor i taller pancartes i 

mocadors (14h, Local Social d’All)
• Marxa pels carrers de Puigcerdà (18:30h)
• Concentració (19:30h, Pl. Ajuntament de 

Puigcerdà)

VILANOVA I LA GELTRÚ
7 de març
• Marxa de torxes (19.30h, Pl. dels Alumnes 

Obrers)
• Projecció documental i sopar popular  (21h, 

Ateneu Vilanoví, C/ Manuel de Cabanyes, 16)
8 de març
• Esmorzar popular i taller de pancartes (8h, Pl. 

del Mercat)
• Piquets informatius (10h, Pl. del Mercat)
• Manifestació (12h, Pl. de les Neus)

• Bloc vilanoví (16.30h, Estació de trens)

SITGES
8 de març
• Taller de pancartes i 

Manifestació (18h, Pl. 
de l’Ajuntament)

GIRONA
8 de març
• Manifestació (18h, 

Pl. 1 d’Octubre, 
Girona)

MATARÓ
8 de març
• Piquets informatius (9h, 

Jutjats de Mataró)
• Manifestació (18h, Pl. 

Granollers)

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
8 de març
• Taller de pancartes i micro obert 

(11h, Pl. de la Vila)
• Manifestació pel moviment 

estudiantil (12h, Pl. de la Vila)
• Dinar popular de carmanyola 

(14h, Pl. de la Vila)
• Manifestació unitària (18:30h, Pl. 

de Santa Maria) BARCELONA
7 de març
• Manifestació Nocturna (19h, Metro Maria 

Cristina <L3>)
8 de març
• Piquet central informatiu (9h, Jardinets de 

Gràcia)
• Vine a fer vaga amb el Sindicat (10h, Local 

del Sindicat, Villarroel, 10)
• Manifestació unitària (18:30h, Pl. 

Universitat)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
8 de març
• Manifestació amb dinar col·lectiu 

(11h, Pomezia, C/ Pins, 10)

CASTELLDEFELS
7 de març
• Manifestació Nocturna (19:30h, Pl. 

de l’Església)

TERRASSA
7 de març
• Manifestació 

Nocturna i acte polític 
(19h, Pl. Nova - Estació 
FGC, Rubí)

SABADELL
8 de març
• Manifestació 

(18:30h, Pl. De la 
Creu de Barberà)

SANT CUGAT
8 de març
• Manifestació (Pl. Lluís 

Millet, 18h)
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Entrevista a 
Mari Pueyo

Coneix més a una de les Coneix més a una de les 
coordinadores del Grup de coordinadores del Grup de 

Dones del SindicatDones del Sindicat

Què és el que et porta a 
afiliar-te al Sindicat de 
Llogateres? 

Com moltes de les dones del 
Sindicat, vaig arribar amb un 
problema amb el meu habitatge. 
Aviat, però, em va picar el cuquet 
de l’activisme i ja porto quatre 
anys aprenent i donant guerra.

Com descobreixes el Grup de 
Dones del Sindicat i per què 
decideixes entrar?
Com a totes les companyes mili-
tants, se’m va convidar a formar 
part quan portava uns mesos 
militant. No m’ho vaig pensar 
gaire, la veritat. Era un espai on 
sentia que podia ser útil, fer co-
ses de les quals sabia una mica.

Què és per tu el Grup de 
Dones?
És un espai de lluita, per des-
comptat, però també un espai de 
sororitat i cura, un espai on po-
der aprendre a militar i a empo-
derar-se. A vegades la vergonya 
o la sensació que no en saps prou 
pot ser molt paralitzant en un 
espai mixt quan una comença, 

perquè primer hem de silenciar 
les veus que el patriarcat ens ha 
ficat al cap i que ens diuen que 
no en sabem prou. Entre com-
panyes, sembla que és més fàcil.

Has començat una sèrie 
d’il·lustracions sobre dones 
que han lluitat pels drets 
socials.
Dibuixar em relaxa molt, però a 
vegades, sense objectiu, és difícil 
trobar-hi el moment. Fer aques-
tes il·lustracions no només em 
serveix per dibuixar a diària-
ment, sinó que, a més, m’obliga 
a descobrir històries amagades 
de dones que han estat allà, però 
no sempre se’n parla. Visibilit-
zar-les.

Sabem que t’agrada el cinema. 
Aprofitant que és 8M, quina 
pel·lícula ens recomanaries?
Doncs, si he de triar una, crec 
que em quedo amb Tomàquets 
Verds Fregits. Una pel·lícula 
sobre l’amistat femenina, sobre 
ser dona de mitjana edat, sobre 
l’amor, l’antiracisme i el poder 
de la comunitat. Per riure, plorar 

i agafar moltes ganes de cuinar 
coses bones.
Col·labores a un pòdcast 
sobre cultura friki en el qual 
també parles de llibres. Quin 
ens recomanes?
Sempre hem viscut al Castell, de 
Shirley Jackson. És una història 
opressiva i estranya, a estones 
un misteri, a estones una his-
tòria de fantasmes, però que en 
realitat és una història sobre la 
massa i l’individu, sobre el pa-
triarcat i el món femení, amb 
metàfores subtils i brutals. Això 
sí, llegiu amb una til·la.

Per acabar, hi ha alguna sèrie 
que creguis que no ens hem 
de perdre?
Sens dubte, Derry Girls. Ambien-
tada a la Irlanda del Nord dels 
anys 90, un grup de noies viuen 
la seva vida entre la serietat po-
lítica de l’ambient, monges ca-
tòliques fartes de la seva vida 
i l’explosió de l’adolescència. 
És molt gamberra, però alhora 
t’arriba fort al cor.
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Tendències entre les dones i 
dissidents de gènere al Sindicat!
Sí, sí… Ja sabem que al Sindicat som diverses i inclusives, però ens feia gràcia saber què és el que 

marca tendència entre les dones i les persones dissidents d’identitat de gènere i vam fer una en-
questa intranscendent i un pèl canalla. Ha quedat clar:  vestides de fosc i amb una birra a la mà! 

El menjar vegetarià no és per nosaltres, ens encanta la xocolata i passem olímpicament de les calories! 
Ens fascina llegir més enllà del Telegram, això sí, de les coses de la vida que ens fan tocar de peus a 
terra i, per descomptat, en paper, a lo tradicional! D’esport no en fem massa, no!, però posades a triar, que 
sigui tranquil i a l’aire lliure!

De marxa amb les col·legues...
Birres

Xupitos Tranquil·les a casa amb conversa profunda

Acabar mirant la sortida del sol

Posar la canalla a dormir i sofà amb peli

Cap a casa a dormir

79%

21%

53%

47%

68%

32%

Vegetarià / vegà

Carns i peix Gelat de maduixa

Gelat de xocolata

Passo de les calories!

Mentre sigui baix en calories m’està bé!

79%

74%

26%

21%

79%

Per menjar...

21%

68%

Per llegir...

En paper, lo tradicional!

En tauleta o xarxes d’Internet Novel·la històrica

Ciència ficció

M’ho llegeixo tot!

No sé què és llegir més enllà del Telegram!

11%

16%

84%

32%89%

58%

Per vestir...

Colors foscos

Plena de coloraines! Botes i sabates guai!

Bambes i xancles

M’agrada vestir-me guai

Agafo el primer que pillo

26%

53%

47%

42%74%

37%

Per fer esport...

Ioga i estiraments

Salt de pont i ala delta Aire lliure

Gimnàs

Mínim 2 cops a la setmana

Fa segles que no faig esport!

11%

37%

63%

63%89%
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El Sindicat de Llogateres de Catalu-
nya som una organització feminista i 
antiracista que lluita per fer efectiu el 
dret a l’habitatge i ens dotem d’eines 
i d’espais per poder aconseguir-ho. 
Per això, perquè sabem que vivim 
dins un sistema capitalista patriarcal 
que travessa totes les esferes de la 
nostra vida, vam crear el Grup de Do-
nes del Sindicat de Llogateres. 

Des d’aquest espais només de do-
nes, creat per analitzar i tractar situa-
cions de dominació, d’explotació i de 
discriminació, pensem estratègies i 
teixim aliances que ens ajuden a sub-
vertir-les i afrontar-les juntes, enfor-
tint-nos des de la comunitat d’efectes 
que som. Des de l’enuig que creen 
les desigualtats, però també des de 
l’esperança i l’amor.

www.sindicatdellogateres.org
dones.sindicat@sindicatdellogateres.org

sindicat@sindicatdellogateres.org

Victòries de les 
dones llogateres

La llogatera - especial 8m
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Afilia’t i lluitem 
juntes!

@SindicatLloguer

L’aliança entre el Sindicat i Mujeres Pa’lante
Des de fa anys el Sindicat de Llogateres compartim lloguer 
i espai amb les companyes del Mujeres Pa’lante.  Són un 
grup de dones provinents de diferents països que van 
decidir un dia crear un espai de solidaritat, on trobar-se i 
acompanyar-se en les diverses lluites que han d’encarar a 

la nostra societat les dones migrants.

Amb aquesta missió, des del seu espai donen suport 
i informació per poder realitzar tràmits com arreglar 
els papers d’estrangeria, buscar feina o emprendre per 
aconseguir major autonomia laboral, continuar els estudis 
o participar en els diferents tallers que organitzen per 

intercanviar experiències, idees i projectes de futur.

Si voleu col·laborar amb elles o necessiteu de la seva 
ajuda, les podreu trobar al local del carrer Villarroel núm. 
10, matins i tardes, sempre disposades i al peu del canó!

La Fàtima vivia en un local sense cèdula d’habitabilitat. Ha acon-
seguit el reallotjament i ara viu en un pis de la borsa de lloguer 
social!

La Melissa estava en novació fraudulenta de 3 anys i li cobraven 
honoraris que no li pertocaven. Ara té un nou contracte de 7 anys, 
amb baixada de preu de lloguer i actualitzacions anuals en base 
a l’IGC!

L’Anna portava temps reclamant la devolució de la fiança. 
Finalment, ha pogut recuperar els seus diners!

La Dolores reclamava diverses reformes des de feina mesos. Ara, 
totes les reformes i reparacions ja estan fetes!

Totes les dones d’un bloc propietat de Finques Teixidor patien 
l’amenaça d’haver de marxar perquè no les renovaven els con-
tractes. Després de d’organitzar la lluita conjunta amb la resta de 
veïns, ara totes tenen un nou contracte i es queden a casa seva!


