
LA PAHC DE SABADELL OCUPA EL SEU SISÈ BLOC A LA CIUTAT,
PROPIETAT DEL BBVA

Ens trobem avui aquí, totes juntes un cop més, combatent al monstre del capital; al que
tantes vegades hem fet front amb les nostres armes: suport mutu, lluita col·lectiva i
solidaritat. Eines que ens han servit a nivell estatal per aconseguir victòries legislatives,
aturar desnonaments quan ens deien que no es podIa i ser prou fortes com per que la sola
aparició de les samarretes verdes faci tancar les portes dels bancs més poderosos.

Avui estem aquí perquè després de 10 anys seguim en aquesta batalla perquè es
continuen executant una mitja de 15 desnonaments al dia només a Catalunya, perquè
s’han produït 10.961 desnonaments durant el primer trimestre de 2021, tot i dir que s’han
prorrogat tres mesos els llançaments, i perquè les administracions no son capaces de donar
solució eficaç a aquesta pandèmia on els drets humans son vulnerats constantment.
Realment ens hem de creure que això es soluciona amb una prórroga de tres mesos? On
aniran després totes aquelles persones que no tenen solució habitacional?

En aquest context ens trobem amb que les persones migrades són les que més pateixen
el capitalisme ferotge, que agermanat amb el racisme institucional, no ofereix treva a les
nostres companyes nascudes al sud global. Persones que van migrar buscant una millor
vida per elles i les seves famílies i es troben de front amb una muralla administrativa que
només fa que posar traves a la seva existència.

Tot i així, ens trobem dia rere dia el discurs d’odi que ens criminalitza per demanar un dret
tan bàsic com un sostre mentre deixen sense sou i sense feina a milers de treballadores, i
esperen que paguem l’habitatge amb un somriure. Mentre es permet que els bancs,
especuladors i fons voltor es rescatin amb diners públics i continuïn fent fora a famílies de
les seves cases, deixen blocs sencers buits, en desús i fent-se malbé.

Avui assenyalem i ataquem directament al BBVA, propietari d’aquest bloc i de gran
part dels habitatges de les famílies que venen a les nostres assemblees i responsable
directe de dos de cada tres desnonaments a la nostra ciutat. A més, ignoren
deliberadament les peticions de lloguers socials de les persones més vulnerables mentres
per altra banda juguen amb molts altres negocis en els que participen activament: des de
sanitat privada fins a la fabricació armamentística utilitzada a les guerres.



Això no és una crisi. Això és una guerra contra els pobres i nosaltres hem de prendre part:
Tenim molt clar d’on venim i en quin lloc de la història volem ser-hi. Per això, avui us
presentem el nostre sisé bloc ocupat dins la campanya de l’Obra Social: El Bloc
Masachs.

Un homenatge a dues germanes de la nostra ciutat que durant la segona guerra mundial,
buscant una vida millor, van migrar a Oradour, França, juntament amb moltes altres famílies
de l’estat. Allà van començar de nou, però malauradament les seves vides van acabar de
manera dramàtica al ser descobertes pels nazis: aquells que es creien superiors i que no
toleraven a aquelles que no havien fet més mal que sobreviure.

Aquest és el nostre humil homenatge a l’antifeixisme, l’antiracisme i a totes aquelles
persones que es juguen la vida per aconseguir una vida millor.

Mentres l’Administració ens criminalitza, els bancs i entitats financeres especulen i es
beneficien amb els nostres drets bàsics i les campanyes d’estiu contra les ocupacions
tornen a la càrrega, nosaltres un cop més demostrarem que estem juntes i més fortes que
mai. No passaran!

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell

#Bloc6PAHCSbd #BlocMasachs


