
La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell, 
a la societat sabadellenca i a la resta del país:

Avui hem alliberat un bloc d'habitatges a la nostra ciutat que té en venda Catalunya 
Caixa  al  carrer Sant  Vicenç  de  Paül,  38.  Podríem haver-ho  fet  de  qualsevol  de  les  entitats 
financeres que han deixat o deixaran en breu al carrer a les famílies -cada cop més i més- que  
engreixen les files del nostre col·lectiu. Volem donar a conèixer algunes dades sobre aquesta entitat 
que ens poden ser d'interès, però vagi per davant que hem triat aquest bloc a l'atzar però podríem 
utilitzar argument similars o pitjors d'altres entitats bancàries:

• És  una  caixa  nacionalitzada  que  ha  rebut  2.968  milions  d'euros  de  diners  públics. 
Actualment es troba en procés de subhasta. Adolf Todó, el seu president executiu, va cobrar 
el 2011 1,5 milions d'euros i la seva assegurança de jubilació està valorat en 3,46 milions 
d'euros. El seu director general, Jaume Masana, va cobrar 860.000 euros l'any passat. I com 
totes les entitas, acumulen centenars de pisos buits.

• A la nostra assemblea comptem amb una desena de casos d'afectats de Catalunya Caixa, 
molts d'ells en una situació complicada i amb negatives constants de dació en pagament o 
condonació. En un dels casos, en el que quatre nuclis de la mateixa família estan lligats en 
una cadena d'avals, Catalunya Caixa va obligar a signar un document,  a dos dels quatre 
nuclis familiars, en el que renunciàven a la possibilitat de deunciar mai a l'entitat en un futur. 
Això  ens  constata  que  aquesta  entitat  bancària  va  cedir  hipoteques  inassumibles 
sumant-se al frau hipotecari generalitzat.

• En  un  altre  dels  casos,  a  destacar,  Catalunya  Caixa  va  obligar  a  una  parella 
llatinoamericana a presentar els bitllets de viatge conforme marxaven del país com a 
condició per a tramitar-los la dació i assegurant que aquest era l'últim pas per una dació ja 
assignada. Aquesta família va gastar molts diners en els bitllets, esperançats per a liquidar el 
deute i poder començar de zero, però l'entitat va canviar el director de zona i quan la família 
va presentar els bitllets d'avió, el nou director va assegurar que l'expedient s'havia perdut. 

En aquests anys de lluita ens hem encarregat que sabéssiu que molta gent era expulsada de casa  
seva per no pagar la hipoteca i que, a més, se li reclamava un deute repugnant durant tota la seva 
vida.  El  què  potser  no  sabeu  és  que  fins  i  tot  quan  a  través  de  la  mobilització  i  la  pressió 
aconseguim la dació en pagament, és a dir, entregar l'habitatge i quedar sense deute, moltes famílies 
han d'abandonar-la en qüestió de dies i no troben cap alternativa. No la troben perquè fins i tot  
l'Ajuntament  de  Sabadell  ha  manifestat  que  no té  prou pisos  d'emergència  o  d'habitatge 
públic en general per cobrir les necessitats de cada cop més gent estafada pels bancs . Hem 
forçat l'Ajuntament a que digui públicament que o bé els bancs deixen quedar les famílies amb 
lloguers socials o cedeixen part dels seus pisos al parc de lloguer públic. Les entitats financeres, les 
que ens han deixat a milers de persones al carrer i segueixen apilant pisos i cases buides, diuen que 
ho estan valorant però es mostren reticents a aquesta proposta, que recordem, és la nostra proposta. 
Doncs bé, això és un toc d'atenció i no serà l'últim. Fins i tot al marge de la negociació i la pressió,  
no ens podem permetre que famílies de la nostra ciutat quedin desemparades i xoquin una vegada i 
una altra amb uns Serveis Socials incapaços de fer front i apedaçar aquesta injustícia social. No ens 
ho volem permetre. No fer-ho ens faria caure la cara de vergonya. I per això estem aquí. 

Ara més que mai, i cada cop amb més convenciment, farem nostre un lema que fa anys que 
cridem i que ara pren més rellevància que mai: “Gent sense casa i cases sense gent? no s'entén.” 
Sobretot si les cases sense gent van quedar en mans d'un sistema financer que ens ha portat on som i  
que no sembla disposat a assumir-ne la responsabilitat. 



A les properes hores algunes famílies que estan a punt de perdre el seu habitatge o que 
han hagut d'entregar-lo per quedar sense deute aniran allotjant-se en aquest bloc. Valorarem 
col·lectivament, com fem sempre, quines són les prioritats i les urgències més clares. 

Volem assegurar  deixar  clar  als  veïns  que  només serem aquí  al  carrer,  davant  de l'edifici, 
aquests primers dies, per assegurar i resistir una possible actuació policial.  I que us convidem a 
conèixer la nostra lluita. No hem vingut a molestar, hem vingut a rescatar persones en un sistema 
que només es preocupa per rescatar bancs. 

Ja no és que hagi vessat el got, és que estem a punt d'ofegar-nos i no ho consentirem. Sabem el 
risc que correm, sabem que ens intentaran treure d'aquí i sabem que ens ho voldran fer pagar. Però 
tenen un problema, cada cop som més gent no tenim res a perdre. 

Mai més soles! Mai més sols! 
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