
Aturem el desallotjament
Cap més família al carrer!

Des de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i la Crisi vam ocupar un edifici amb 
tres habitatges propietat de Catalunya Caixa al carrer Sant Vicenç Paül de Campoamor. 
Ho  vam  fer  amb  dos  objectius  molt  clars,  d'una  banda  denunciar  públicament  la 
perversa acumulació d'habitatges buits per part de les entitats financeres, culpables tant 
de la crisi sistèmica que estem patint com d'especular amb un dret social bàsic com el de 
l'habitatge, deixant al carrer a centenars de milers de famílies que no poden fer front al 
pagament  de les  quotes  hipotecàries  arreu  de l'estat  espanyol.  Les  mateixes  entitats 
financeres que es neguen a cedir aquests habitatges buits, a mercè de l'especulació i de 
l'obtenció  de  més  beneficis  privats,  a  les  administracions  locals  per  a  que  aquestes 
puguin augmentar el seu parc públic d'habitatges d'emergència i de lloguer social per tal 
de poder respondre més eficaçment a l'allau de famílies que s'estan quedant sense sostre. 
L'altre objectiu de l'ocupació és donar respostes habitacionals concretes a membres de la 
plataforma en risc  imminent  de quedar-se al  carrer  després d'haver  esgotat  totes les 
altres vies possibles, ja sigui la negociació d'un lloguer social amb el banc que les ha 
desnonat  o  l'adjudicació  d'un  habitatge  de  lloguer  social  per  part  de  l'Ajuntament. 
Actualment dues famílies amb criatures i sense recursos per accedir a un habitatge digne 
habiten l'edifici.

Catalunya Caixa ha iniciat un procés penal i demana al Jutjat d'Instrucció número 3 de 
Sabadell  que  prengui  mesures  cautelars  d'urgència  per  tal  de  desallotjar  de  forma 
express aquest edifici.  Des de la PAHC, davant la gravetat  d'aquesta situació volem 
recordar que l'edifici propietat de Catalunya Caixa va ser construït fa cinc anys i mai ha 
estat habitat, ja que no s'ha venut cap dels habitatges a conseqüència de l'elevat preu que 
se'n  demanava.  Així  mateix  també  cal  recordar  que  Catalunya  Caixa  és  una entitat 
actualment intervinguda en un 90% pel FROB, i que per tant, s'estan socialitzant les 
seves  pèrdues  amb  diner  públic.  D'altra  banda,  les  famílies  que  actualment  habiten 
l'edifici,  conjuntament  amb la PAHC han intentat  negociar el  pagament d'un lloguer 
social a l'entitat per viure a l'immoble, sense que de moment haguem obtingut cap mena 
de resposta. Per tant, des de la PAHC considerem del tot inacceptable la voluntat de 
Catalunya Caixa d'exigir aquestes mesures cautelars, que impliquen un desallotjament 
immediat  de  les  famílies  que  habiten  l'edifici,  per  una  suposada  raó  d'urgència.  La 
veritable  emergència és el  perill  que dues famílies  més de la ciutat  es quedin sense 
sostre i no la voluntat d'una entitat financera de seguir especulant amb un dret social 
bàsic  com  és  l'habitatge.  Ens  oposem  frontalment  a  un  possible  desallotjament  de 
l'edifici  i  que dues noves famílies passin a engrossir  la dramàtica realitat  social  que 
estem vivint a la ciutat, i més quan el propi Ajuntament ha fet pública la seva manca de 
recursos  en  forma  d'habitatges  d'emergència  i  de  lloguer  social  per  fer  front  a  la 
problemàtica. 

És per això que exigim que no s'aprovin aquestes mesures cautelars i demanem el suport 
explícit  de  tots  els  col·lectius,  entitats  i  ciutadania  sabadellenca  contra  el  possible 
desallotjament de l'edifici. Així mateix demanem a l'Ajuntament de Sabadell i a tots els 
partits polítics que van donar suport a la moció contra els desnonaments i d'ajuda a les 



persones afectades del passat mes d'octubre que es posicionin clarament contra aquestes 
mesures cautelars i demanin al Jutjat d'Instrucció número 3 de Sabadell que no es dictin 
aquestes mesures cautelars, i que per tant, no es produeixi el desallotjament.
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