Una Gran Victòria: BBVA no
farà fora Scarlett fins a
obtenir pis d’emergència de
l’Ajuntament de Barcelona
El passat dijous 31 de maig del 2018 va haver un intent de
desnonament a Sant Andreu, a prop del Pont del Dragó. Era
Scarlett, que amb els seus fills de 11 i 8 fan una familia
monoparental. Va haver gent solidària que es va apropar pel
cridament a la solidaritat que va fer la família davant el
quart desnonament. Gent de la nostra Associació, del Banc
d’Aliments Obrer de Sant Andreu -BOSA, del Sindicat de
Llogaters de Sant Andreu i particulars.
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porta

vivia en un pis de lloguer fins que no va poder pagar el
i va tenir que anar-se’n a un pis buit del BBVA que
al barri. Com molta gent va practicar la patada a la
abans de quedar-se sense sostre.

Per sort ha rebut la confirmació que ha estat acceptada per a
un pis d’emergència de l’Ajuntament de Barcelona. Acomplia les
condicions. Però l’espera ara és molt llarga…. fins a un any.
Hi ha una llarga llista de més de 300 famílies. L’Ajuntament
de la ciutat comtal exigeix solucions al Govern central davant
l’allau de desnonaments per precari.
La Comissió judicial i el BBVA va acceptar un acord
excepcional perquè Scarlett i els seus dos fills podran estar
a l’habitatge provisional fins que en uns mesos rebin les
claus de l’habitatge d’emergència que els serveis municipals
buscant.
Segons informa els activistes de 500×20 que han porat el cas
des de fa mesos, el BBVA es va negar a concedir un lloguer
social. Però la presió social ha fet un miracle del que
Scarlett estava molt agraïda.

dissabte 26-12h- Concentració
recolzament familia amenaçada
desnonament x Ajuntament BCN
El pare ha mort aquest dijous a l’Hospital de la Vall d’Hebron
Més que mai exigim el dret a l’habitatge de la mare i el fill
menor.
El Patronat (PMHB) ha exigit a la família que abandoni el pis
ocupat
Mayte Fandos, tinent alcalde de BCN, s’ha compromès a buscar
una solució en una reunió amb la nostra Asc. 500×20.

CONCENTRACIÓ SUPORT A LA FAMILIA
DISSABTE 26 JULIOL 12h
psg. Santa Coloma 55 edifici H
Convoca: la familia, As. veïnat del Titanic, Avv’s Sant
Andreu, Asc. 500×20 i els partits de l’oposició (Icv-EUiA,
ERC, PSC, CUP)
…. amb el suport de la FAVB
cita prèvia: 11’30 hores metro Torres i Bages
…..
Aquest mati davant Antoni Sorolla, delegat Habitage BCN i
Angel Miret, Gerent de l’àrea de Qualitat de vida, Igualtat i
Esports, la tinent d’alcalde Maite FANDOS ha assegurat al
membres de la nostra Associació que no hauria desnonament de
la família, donada la seva precària situació. A la tarda

mentre celebràvem l’assemblea de famílies de 500×20 hem sabut
la mort de Jordi, el pare, després que un càncer terminal ha
acabat en la seva vida.
La família, en atur feia temps, mai va rebre cap ajut dels
Serveis Socials ni tant sols punts per poder anar al Banc
d’Aliments. En la seva precària situació i després d’un
desnonament per manca impagament del lloguer, van decidir
ocupar un pis al Titanic (268 habitatges propietat del PMHB).
En aquells moments hi havia més de 40 habitatges buits.
Amb el pare malalt terminal, sense ajuts ni cures pal ·
liatives per suportar el dolor intens, la família va decidir
ocupar un pis. Un cas més dels milers d’injustícies que viu
aquest país que nega el dret a l’habitatge i retalla en
sanitat i qualitat de vida pels seus ciutadans. A la primera
assemblea de 500×20 que van venir van rebre el suport i la
solidaritat de tothom fins avui lluitant pels seus drets. Eli,
la mare, ens ha ajudat a aturar desenes de desnonaments.
Especialment l’Associació del Veïnat del Titanic (Vores del
Cinturó) ha estat en primera línia de foc per ajudar la
família. Per contra la Regidoria de Sant Andreu mai ha donat
una sola paraula de suport per una família treballadora que
estava patint un dels pitjors tràngols. Raimond BLASI, Alcalde
de Districte, ha estat insensible i ha negat cap ajuda a una
família que ocupa pisos de propietat municipal.

EN RECORD DEL JORDI
PERQUÈ MAI MÉS HI HAGI TANTA
INJUSTÍCIA

PROU DE DESNONAMENTS
T’ESPEREM !!!

Okupat edifici x 5 families:
Acció Oficina Habitatge de
Badalona
Aquest dijous 500×20 fem una acció juntament amb la PAH de
Badalona y Agora BDN que requereix el máxim de gent possible
per fer una “performance activa”
Us esperem

Aquest mati activistes de
500×20, Pah i Agora de Badalona han ocupat un edifici del
BBVA que estava buit des de feia 4 anys i han allotjat a 5
famílies demostrant que si es pot llu.itar contra la Banca.
Aquest edifici acull aquestes 5 famílies de Badalona pendents
de desnonament i a les que l’administració local del PP no
dona cap sortida. Demanen suport sobretot pels primers díes.
L’adreça es Isaac Peral, 21. metro Gorg. Un cop més: SÍ SE
PUEDE.

Traslladem les assemblees de
mitjans de mes al centre
cívic Can Verdaguer
Aquesta entrada és orientativa perquè sabeu anar
al nou espai on farem les Assemblees d’Habitatge
de Nou Barris.
A la columna de la dreta (PARTICIPA/CONTACTA)
explica on ens pots trobar en cada moment.

– LOCALITZACIÓ GOOGLE
MAPS –

concentració amb
dimarts 9 a 16h.

sorpresa

DEMÀ DIMARTS dia 9 octubre

CONCENTRACIÓ AMB
SORPRESA

CONTRA ELS DESNONAMENTS
16hores PLAÇA ROJA
VillaDesahucio (abans
Ciutat Meridiana)
Nou Barris Cabrejada amb els
Desnonaments diu Prou !!

9 OCTUBRE //
9BARRIS
MOBILITZAT

500X20 S’AFEGEIX A LES
MOBILITZACIONS DEL BARRI

