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La PAH «ocupa» l'oficina de la
Caixa al Raval de Montserrat
L'entitat reclama aturar un desnonament previst per dilluns i reallotjar a Terrassa
una veïna a qui li ofereixen un pis social a Igualada
Una vintena de membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Terrassa han
ocupat aquest dijous al matí el vestíbul de "La Caixa" al Raval de Montserrat. Es tracta d'una acció
"pacífica", segons expliquen a aquest mitjà, però anuncien "accions més contundents" si no es
troba una solució per a dos casos, com encartellades o "protestes més sorolloses".
Tal com expliquen a LaTorre fonts de l'entitat, l'acció busca arribar a un acord per a dos dels seus
usuaris que viuen en pisos propietat de Coral Homes i d'ImmoCaixa (Fundació ?la Caixa). En
primer lloc, demanen aturar el desnonament, previst pel pròxim dilluns, d'en David, qui viu en un
pis amb els seus fills de 18 i 22 anys després de pagar la corresponent hipoteca durant 15 anys.

?? Hem ocupat la oficina del Raval de @infoCaixa
(https://twitter.com/infoCaixa?ref_src=twsrc%5Etfw) @Servihabitat
(https://twitter.com/Servihabitat?ref_src=twsrc%5Etfw) i no marxarem fins que:
1? Aturin el desnonament del Daniel del proper dilluns.
2? Ofereixin un lloguer social a la Mina a #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i no a #Igualada
(https://twitter.com/hashtag/Igualada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , despré d'intentar-la
desnonar 3 cops.#Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #SiSePuede
(https://twitter.com/hashtag/SiSePuede?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/vovoelVK3z (https://t.co/vovoelVK3z)
? PAH Terrassa (@PAH_Trs) March 18, 2021
(https://twitter.com/PAH_Trs/status/1372486907867889664?ref_src=twsrc%5Etfw)
D'altra banda, reclamen una solució per a la Mina, una veïna de Terrassa a qui només li ofereixen
un lloguer social a Igualada després de dos reallotjaments fallits als carrers de Sant Cosme i
Guadalhorce en habitatges que estaven ocupats. Amb la pressió exercida, han aconseguit
contactar amb els mediadors, amb qui negociaran els dos casos, dels que esperen tenir notícies
pròximament.
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