
SETMANA DE LLUITA CONTRA 
EL BBVA

QUÈ FAREM? QUÈ POTS FER TU? 
SUMA’T A LES ACTIVITATS!

Rutes informatives cada matí i una gran caravana informativa el proper 
divendres 21/03 que sortirà a les 17h des de l’oficina del BBVA

[1]

Demanarem a l’Ajuntament que es posicioni clarament en el conflicte 
entre la PAHC i el BBVA a favor de les famílies de la ciutat i que li 
demani a l’entitat que accepti les nostres condicions. Creiem, a més 
a més que des d’avui mateix, l’Ajuntament hauria de deixar d’operar 
amb aquest banc

[2]

Assenyalarem les diferents seus del BBVA de tots els barris de 
Sabadell i triarem un dia en el que, amb l’ajuda de totes les PAHs de 
l’estat i dels col·lectius de Sabadell, farem saber al BBVA que ‘si ens 
toquen a una, ens toquen a totes’

[3]

La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell (PAHC) estem 
ocupant l’oficina del BBVA del carrer Alfons XIII des del passat dimarts 4 de març.
L’objectiu d’aquesta acció és aconseguir que el BBVA retiri els avals dels contractes 
hipotecaris de 10 famílies que, com tantes altres, no poden fer front al pagament de 
la seva hipoteca. Ara, el BBVA pretén quedar-se amb els habitatges d’aquestes 10 
famílies i amb els dels seus avalistes, la majoria d’ells familiars que van signar amb 
enganys i falta d’informació per part del banc i dels notaris i que ara corren el perill 
de perdre les seves cases. 
El BBVA, per no establir un precedent que considera que seria perillós, no vol cedir 
en una negociació raonable i de mínims i en no voler fer-ho ha escollit el camí de 
la confrontació i de l’escalada del conflicte. Demostrarem al banc que ha escollit 
el camí equivocat i que per defensar els drets humans i socials més bàsics dels 
nostres companys i companyes estem disposades a fer el què faci falta.
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NOSALTRES NO CEDIREM,
NO MARXAREM

BBVA, RENDIU-VOS!

Recollirem informació dels membres de la comissió negociadora 
del BBVA per portar aquesta mobilització pacífica però determinada 
d’assenyalament que anomenem ‘escraches’ als seus domicilis.Que 
la misèria de les nostres llars de treballadors ressoni als seus barris 
acomodats aliens a la depauperació que els seus habitants generen.

[4]

Tallers, xerrades i activitats diàries a l’oficina ocupada per part 
d’entitats i organitzacions polítiques de la ciutat que ens han mostrat 
el seu suport i que desplaçaran les seves activitats setmanals a la seu 
del BBVA. Vine i participa!

[5]

A més, convidem a tots els clients del BBVA (molts a la ciutat per ser 
el banc que va absorbir l’antiga Caixa de Sabadell-Unnim) a treure els 
seus diners d’aquesta entitat.

[6]

MANIFESTACIÓ
25/03 19h Pl. Ajuntament

[7]

CONTACTE:
www.afectatscrisisabadell.cat
afectats.sabadell@gmail.com

www.facebook.com/PAH.Sabadell
twitter: @PAH_Sabadell
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