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Comunicat de Suport a la PAH de Lleida

COMUNICAT DE SUPORT A LA PAH DE LLEIDA

Els col·lectius i organitzacions sotasignants volem manifestar el nostre suport incondicional als companys i
companyes de la PAH Lleida davant els fets ocorreguts ahir al vespre, quan van ser desallotjats per la força d'una
oficina del banc de Santander, on estaven demanant una dació. Actuació que rebutgen i condemnem
contundentment.

Les companyes de la PAH van ocupar l'oficina bancària per donar suport a l'Alina i la seva família.

Una família sense recursos que viu en la precarietat, als quals, van executar el seu habitatge el 2010, i que des
d'aleshores lluiten per aconseguir la condonació total del deute que tenen amb el gegant financer arrel del préstec
hipotecari.

Durant l'acció es van veure situacions lamentables i abusos de poder com la prohibició d'utilitzar el lavabo durant el
tancament, no deixar entrar menjar i aigua per a les persones tancades, o l'agressió que un agent de seguretat de
privada, de Prosegur España, a un activista que va
provocar que s'hagués de trucar a una ambulància. Aquesta agressió no és un cas aïllat.

En ocupacions anteriors ja s'han produït fets similars, davant la passivitat dels cossos policials que van presenciar
els fets sense realitzar cap intervenció. Finalment també volem denunciar l'abús de poder que van patir les
companyes i companys tancats al ser desallotjats a la força contra la seva voluntat.

Las PAH són un exemple de solidaritat, lluita, dignitat i unitat popular, que lluita contra unes normes injustes que
prioritzen l'enriquiment dels bancs per sobre de les necessitats personals i col·lectives més bàsiques i elementals
com és una llar.

26 agents dels Mossos, 6 agents de la Guàrdia Urbana, 16 vehicles i centenars d'euros malgastats és la resposta
que el sistema dona per resposta davant les demandes d'habitatge digne i segur per sobre dels interessos privats
dels bancs. Aquesta és la tasca de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra?, Aquesta és la resposta que sap
donar la Paeria davant situacions com aquesta?, així es construeix la república catalana al servei de les persones
que tant predica el govern de la Generalitat?, aquí han de defensar els institucions públiques, a qui pateix les
conseqüències d'un sistema cruel o als que es beneficien de l'empobriment de la població?

Exigim solucions per que l'Alina i la seva família puguin viure tranquil·les i se'ls condoni el deute immediatament.
Demanem responsabilitats polítiques i policials davant la repressió exercida als membres de la PAH. I animem a la
PAH a continuar lluitant i defensant els drets i la dignitat de les persones amb la solidaritat i la dignitat com a arma.
SIGNEN:

ADSP (Assemblea en Defensa dels Serveis Públics), Ateneu La Baula, CGT Lleida, Marea blanca, Arran,
Casal de Joves, Assemblea Indignats de Cappont, Grup de dones de Lleida, Joves en Acció, Marea Lila,
Marea Groga, SEPC.

Lleida 4 de març de 2016
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