CADA DIA 36 FAMÍLIES HAN
ESTAT EXPULSADES DE CASA EL
2017
SÍ QUE ES POT! Marta Afuera

CADA DIA 36 FAMÍLIES HAN ESTAT EXPULSADES
DE CASA EL 2017 SEGONS DADES DEL CGPJ
A COMARQUES GIRONINES EL 2017 HI HAN
HAGUT 2041 DESNONAMENTS
Com també ha informat el Diari de Girona, els jutjats han
executat 2.042 desnonaments a les comarques gironines durant
el 2017, un 5,8% més que l’any passat. Segons recull
l’estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ),
el drama d’aquells qui perden l’habitatge, de moment, no va a
la baixa. Entre gener i desembre, 823 famílies i particulars
de la demarcació van quedar-se sense sostre per no poder
afrontar les quotes de la hipoteca. Una situació que, en molts
casos, els porta aparellat un deute de per vida. Però al
costat d’aquests casos, les dades també mostren una altra crua
realitat: la que viuen aquells que no poden afrontar les
quotes del lloguer i veuen com els fan fora del pis. En un
any, a les comarques gironines, els jutjats han executat 1.161
desnonaments per aquest motiu.
El Diari Ara també ha publicat que:
CADA DIA 36 FAMÍLIES ES QUEDEN SENSE CASA A CATALUNYA SEGONS
LES ÚLTIMES DADES CORRESPONENTS AL 2017 PUBLICADES PEL CONSELL
GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Més de 13.300 famílies van quedar-se sense casa aquest 2017
perquè no podien pagar el lloguer o la hipoteca, segons les

últimes dades que ha fet públic el Consell General del Poder
Judicial (CGPJ). El degoteig continua sent constant: 36
famílies cada dia es queden sense casa, o el que es el mateix,
cada hora es produeixen entre un i dos desnonaments a
Catalunya.
Segons les dades, Catalunya lidera un any més el rànquing de
desnonaments, molt per sobre d’Andalusia i el País Valencià,
les comunitats autònomes que la segueixen. El tercer trimestre
de l’any, coincidint amb els mesos en què ja estava en vigor
la llei catalana antidesnonaments aprovada el desembre del
2016, va ser el moment en què menys se’n van produir. En
canvi, després de la suspensió del Tribunal Constitucional
d’octubre, els tribunals van executar 3.400 llançaments,
gairebé un miler més que durant el trimestre anterior.
Aquesta setmana al ‘Sí que es pot!’ hem repassat dels darreres
dades que ha fet públiques el Consell General del Poder
Judicial perquè quedi clar que el drama dels desnonaments
continua i que no veiem voluntat per a resoldre la greu
situació a l’entorn de la manca de Dret a l’Habitatge per part
dels partits polítics que governen.
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