Hem convocat aquesta roda de premsa perquè volem denunciar una sèrie de situacions
amb les quals ens hem trobat com a PAHC i amb les quals es troben molts ciutadans i
ciutadanes de Sabadell.
A la ciutat el problema de d’habitatge no s’ha resolt en els últims anys; de fet per a moltes
persones la situació no ha deixat d’empitjorar. Els temes de moda als mitjans potser actuen
de manera cíclica, però la crisi econòmica a què els bancs ens van abocar segueix
duent-nos a situacions precàries. Dia rere dia, a l’assemblea s’hi acosten persones que han
sigut expulsades de casa seva, ja sigui per desnonament d’hipoteca, ocupació, per
impagament del lloguer o per finalització del contracte d’aquest. També famílies que
directament no tenen llar.
A més, sabem que en el moment actual fons voltor i grans tenidors sobrevolen el territori
per a comprar paquets de pisos, buits o no, per a treure’n benefici econòmic a costa de fer
fora les veïnes. Un exemple és la venda de tots els pisos de BBVA al fons voltor Cerberus,
que es va anunciar fa tan sols uns dies. Aquest fet no farà més que empitjorar la situació.
Així les coses, l’administració diu no té recursos per assumir l’emergència residencial que
viu la ciutat; No hi ha suficients habitatges d’emergència social, els allotjaments
d’emergència (hostals) estan desbordats i els protocols de serveis socials no funcionen
perquè no donen alternatives viables.
Avui ens acompanya la Helen què ens serveix d’exemple per a parlar de molts altres casos
que coneixem i que encara més segur que no arriben a passar per la PAH. El de la Helen é
s un cas que tot i doldre’ns especialment per la cruesa de la situació és, malauradament,
paradigmàtic. Té 3 fills, un d’ells de mesos i fins ahir no sabia on dormiria dilluns. De fet,
porta mesos amb el neguit de no saber si tindrà un lloc on passar la nit. També porta
mesos participant de la PAH i anant a serveis socials. Allà saben de sobres els pocs
recursos de què disposa.
Des d'allà se li ha estat pagant una habitació en un hostal i la solució que se li ha ofert és
que busqui compartir pis i que se l'ajudarà a pagar la part del lloguer que li correspongui.
Davant la impossibilitat de trobar aquest lloguer serveis socials li ha dit ja diverses vegades
que no li pagaria més la pensió. És per la contínua pressió de la PAH que es va ajornant
aquesta expulsió de l’hostal.
Així, les famílies es veuen abocades a una incertesa i vulnerabilitat que no es pot tolerar.
Vista la situació, la PAHC és la que acaba donant sortida a aquests casos: Primer, reclamant
la no expulsió de l’allotjament d’emergència abans de tenir la solució definitiva i, finalment,
mitjançant l’ocupació de pisos de grans tenidors portem a terme el re allotjament
d’aquestes famílies. Per això, en una ciutat plena de pisos buits, defensem l'ocupació
d’aquells habitatges propietat dels bancs i dels fons voltors.
Mentre serveis socials espera que nosaltres ocupem un pis per la companya que els
resolgui el problema nosaltres ens trobem amb portes blindades, criminalització i angoixa
al pit davant les amenaces constant que, potser dilluns, la Helen haurà de dormir al carrer.

Per tot això, ahir vam mantenir una reunió amb l’alcalde, la regidora d’Habitatge, el regidor
d’Acció Social i els caps de servei d’ambdós àmbits per a traslladar-los la nostra
preocupació i les nostres reclamacions:

●

Assumir que, ara per ara, no s’està donant alternativa viable a l’emergència
residencial que viu la ciutat, i a partir d’aquesta premissa fer es protocols
corresponents per a que la inestabilitat i la inseguretat d’aquestes famílies siguin les
mínimes.

●

El compromís que ni la Helen ni ningú més serà expulsat d’una solució d’últim
recurs, com és un hostal sense una altra solució per part de l’administració.

●

Una explicació de com es garantirà l’anterior punt. La situació d’emergència
residencial a la ciutat no ha disminuït, al contrari. L’ajuntament necessita ser-ne
conscient i actuar amb conseqüència. Cal un pla de xoc per a fer front a la situació.

●

Una explicació de la situació dels pisos i allotjaments d’emergència i el compromís
en posar-ne el màxim en ús en el menor temps possible.
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