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«Continuarem a les portes fins que
Caixa Catalunya retorni a l'oferta
inicial»
Els membres de la PAH han passat la segona nit acampats davant l'oficina de
l'entitat a l'Ametlla del Vallès pel cas Joana Montero
Activistes de la PAH, plantats a les portes de Catalunya Caixa a l'Ametlla
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/18980)

Segona nit consecutiva de protesta de la PAH a les portes de l'oficina de CX a l'Ametlla Foto: PAH

Aquesta ha estat la segona nit que un grup d'activistes de la PAH han dormit a les portes de
l'oficina de Catalunya Caixa a l'Ametlla del Vallès en protesta pel cas de Joana Montero, clienta
d'aquesta entitat. Un dels membres de la PAH de Granollers, Xosé Lombao, ha explicat en
aquest diari que seran persistents amb el cas. ?Continuarem a les portes de Catalunya Caixa de
l'Ametlla fins que l'entitat retorni a l'oferta inicial?. De fet, aquesta nit tornaran a acampar davant
l'entitat bancària.
Cal recordar que Joana Montero havia acceptat fa un parell de mesos una oferta verbal de
Catalunya Caixa per la qual ella lliurava l'habitatge en dació en pagament i acceptava un deute de
27.000 euros a pagar en 30 anys com a préstec personal. Però l'entitat va canviar les condicions
de l'oferta i ara demanava que el deute resultant sigui de 47.000 euros i com a préstec hipotecari
sobre l'habitatge dels pares de Montero.
Més accions de suport
Lambao ha manifestat que ?estem decidits a continuar endavant amb la protesta?. De fet aquest
matí, cap a les 10.30 hores, les PAH de Vall del Tenes i Granollers decidiran quines accions de
suport a Montero es duen a terme en les properes hores i dies, ha explicat l'activista de la
plataforma. En aquest sentit, ?no descartem ocupar alguna altra oficina propera a l'Ametlla?.
L'oficina de l'Ametlla continua tancada
De moment, una de les accions que ja s'han dutes a terme ha estat ocupar, aquest dimarts,
l'oficina de Catalunya Caixa de la plaça Maluquer i Salvador a Granollers, entitat que va estar
tancada fins al final de la jornada i que avui es preveu que obri amb normalitat, segons ha indicat
Lambao. Mentre que l'oficina de Catalunya Caixa a l'Ametlla del Vallès continua tancada al
públic des daquest dilluns.
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