#LourdesEsQueda: concentració
de suport davant el domicili
del
subhaster
Konstantin
Toporkov

Primer intent de desnonament al 2016 a la Sagrera

La llar de la família García-Yubero
ha
entrat
en
unes
setmanes
decisives davant un desnonament
obert des del 9 de juliol
No cal explicar l’angoixa que es pot viure quan et volem
desnonar de la llar on has viscut més de 20 anys, han crescut

els fills i la vida familiar. L’empresari d’origen rus
Konstantin Toporkov, nacionalitzat espanyol, gràcies a la llei
del Partit Popular que permet a qualsevol ric tenir
nacionalitat posant diners sobre la taula, els vols desnonar
perquè ha comprat casa seva en una subhasta de Catalunya Caixa
al 2016 per 91.000 euros, a través de una de les 40 societats
de les que ha estat administrador: Kontur Grup Company 3000
SL. El sr. Konstantin Toporkov, és un subhaster que viu de
pul·lular pels Jutjats de la “Ciutat de la Justícia” i quedarse pisos que ofereixen els Bancs al remat de famílies ofegades
per aquesta crisis permanent nascuda al 2007.
Ha
tingut
càrrecs a més
de 40 empreses
creades amb un
capital social
de 3000 € i,
que
paraules

en
de

Lourdes
García–
activista
nostra,després revèn
a
altres
inversors que
volen ampliar
el negoci i no hi ha cap declaració de societats. Totes són
del negoci immobiliari i tot fa sospitar que el origen del seu
negoci immobiliari principal està a la “Ciutat de la Justícia”
concretament a les subhastes de les entitats financeres. Els
bancs venen els pisos a subhasters nacionalitzats espanyols.
Quin patriotisme financer!. Els bancs tenen un gran apreci per
aquesta altra classe de voltors. Al comprar al remat els
habitatges els deslliuren que cap responsabilitat social com
el lloguer social o la moratòria Guindos de desnonaments fins
al 2020. Han trobat els sistema perfecte de saltar-se les

poques lleis que encara alleugeraven
són voltors, però hi ha categories.
o Botín, aquests altres voltors
tindrien els negoci de les engrunes

les seves malifetes. Tots
Sense els Fainé, González
de segona categoria no
immobiliàries.

Però hi ha altres actors imprescindibles en aquest terrorisme
financer. Són els jutges, els magistrats i els registradors de
la propietat. Sense la figura del fedatari públic que
certifica la pantomima de com una hipoteca que al 2012 només
li quedava 28.00 euros per pagar pot passar a un desnonament
obert al 2018. L’execució hipotecaria de la família ha estat
un cúmul d’escàndols judicials. que podeu llegir en deteniment
aquí>>>.
tot fa sospitar que el origen del seu negoci immobiliari
principal està a la “Ciutat de la Justícia” concretament a
les subhastes de les entitats financeres. Els bancs venen els
pisos a subhasters nacionalitzats espanyols. Quin patriotisme
financer!
En resum, el Jutjat de Primera Instància 55 de Barcelona els
ha negat l’oposició a la execució perquè Catalunya Caixa no
era propietària del crèdit perquè se l’havia venut a un altre
actor: GAT.sgft, extinta societat de titulització de CX.
Perquè en el moment de la subhasta Catalunya Caixa ja havia
cobrat amb escreix el crèdit de la família i va obtenir a més
90.000 euros del subhater K.Toporkov i la família encara té un
petit deute a pagar per cobrir interessos, costes, etc. Els
registradors de la propietat tenen una responsabilitat fent
còpies executives a entitats que no són les mateixes que van
concedir el crèdit- no és el mateix Catalunya Caixa que
Catalunya Bank- però els bancs tenen una patent de corsari que
no s’aplica a la resta dels mortals. El jutjat de Primera
Instància 55 té una responsabilitat perquè no va acceptar el
recurs de la Lourdes perquè el Banc ja no era el seu creditor.
L’Audiència provincial, on va recórrer, va certificar que això
de vendre els crèdits no era un problema encara que CX no fos

el propietari del deute. I retornant finalment al Jutjat 55 de
Barcelona que sistemàticament, saltant-se totes les lleis
espanyoles i sentències del TJUE, ha negat la paralització de
tots els procediments per clàusules abusives. I aquí no ha
passat res!

Esperem
un
últim
gest
l’Ajuntament de Barcelona.

de

Finalment, l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sant
Andreu, que al 2016 ja va iniciar actuacions per concedir un
habitatge d’emergència a la família no sap com aplicar la seva
normativa de concessió d’habitatges socials perquè no els cap
al cap, valgui la redundància, que una família hagi volgut
defensar la seva llar contra gegants, i no està clar que acabi
castigant també a la família sense cap ajuda, en la
incapacitat de lligar la reslitat del carrer en l’estúpida
normativa de concessió de drets Encara esperem que l’últim
recurs de justícia que es troba en l’administració més propera
a la ciutadania doni un pas endavant entomant aquest
desagradable afer.
Quan tot està perdut cal tocar a la porta de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Barcelona pot fer un toc d’atenció com
institució a la “Justicia” per les males maneres de com s’ha
portat tot i que li toca menjar-se ara el marron. Alleugeraria
la llarga cua d’espera d’habitatges d’emergència d’un any.
L’Ajuntament de Barcelona, podria posar en
marxa, la resolució aprovada al Consistori de
la nostre ciutat, al novembre del 2016 en
contra de la titulització hipotecària dels
crèdits de les famílies, de la que
l’Asc.500×20 som un dels responsables. Moltes
comunitats autònomes i ciutats de tot l’estat
han aprovat resolucions i lleis per denunciar aquesta pràctica
usurera de la Banca sense cap transparència que es un negoci

multimilionari de les entitats financeres. No entenem perquè
l’administració local no ha implementat totes les mesures
perquè aquest tema de la titulització arribi a cada Oficina
d’habitatge i el sol ressò hagues fet despertar algun
magistrat de l’Audiència provincial del somni de signar
qualsevol barbaritat que li posa davant un banc>>>.

Aturem
el
desnonament
#LourdesEsQueda

obert:

Independentment de tot, ara toca a l’Ajuntament de Barcelona
fer l’últim pas. Que #LourdesEsQueda vol dir que ella, el seu
marit malalt dels ensurts de la vida i els seus 3 fills menors
no es quedin al carrer i que el voltor Konstantin TOPORKOV no
es surti amb la seva. Catalunya Bank serà tema d’altra. A la
gent solidària de la ciutat ajudar a la Lourdes que es una
activista del dret a l’Habitatge de la nostra Associació i del
Sindicat de Llogateres. Us esperem a tothom a la porta de casa
de Lourdes donant suport aquest dies fins el 20 de juliol tots
els matins fins a una solució justa.
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Ahir Lourdes, amb el suport del Sindicat de llogateres i de la
nostra Associació i moltes solidàries de la ciutat, va fer una
concentració de protesta davant el domicili del subhaster
K.Toporkov, al carrer Sicília amb Aragó, on va comptar amb el
suport de més de 50 persones solidàries.

