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Comunicat de premsa 
 
 
COMUNICAT DE SUPORT A LA CONCENTRACIÓ PROU DESNONAMENTS! 
PER UN HABITATGE DIGNE! 
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vic valorem positivament que la moció 
presentada per la CUP en el  ple de gener hagi estat escoltada i que la família desnonada 
el passat dimecres 9 de febrer hagi pogut ser reallotjada temporalment. 
 
Esperem, al mateix temps, que es faci un seguiment, assessorament i mediació en futurs 
casos de desnonaments a la nostra ciutat, per tal d’evitar que es repeteixin situacions 
tant injustes i vergonyoses com les viscudes. 
 
Malgrat que els bancs i caixes són els principals responsables de la crisi econòmica 
continuen actuant despòticament amb tants i tants clients estafats per unes hipoteques 
escandalosament abusives. Creiem que ha arribat l’hora de dir prou a aquesta perversió. 
És surrealista que les persones desnonades no només perdin el pis sinó que hagin de 
continuar pagant el deute anys i anys. Cal canviar la legislació actual perquè les 
persones afectades s’alliberin del deute un cop retornen el pis a l’entitat bancària.  
 
Des de la CUP volem  anar més enllà i solucionar els greus problemes d’habitatge que 
existeixen a la nostra ciutat. L’habitatge s’ha convertit en els darrers anys en una 
mercaderia, en una forma d’especular i fer fortuna fàcil. Hem vist com, per interessos 
privats, ens aixafaven el territori, mentre pisos antics i buits quedaven oblidats. Les 
taules de participació per a l’elaboració del POUM ja van deixar clar que els vigatans i 
vigatanes no volien créixer més i que calia apostar per la rehabilitació dels pisos buits. 
Nosaltres així ho vam fer arribar a l’equip de govern a través de les al·legacions 
pertinents. Vam demanar la necessitat de fer un cens de pisos buits i l’aplicació d’un 
recàrrec en l’IBI dels immobles desocupats. L’equip de govern però, no se n’ha 
preocupat mai, malgrat es calcula que Vic disposa de gairebé un 25% d’habitatges buits. 
Una xifra desorbitant, tenint en compte que centenars de persones a la nostra ciutat no 
poden gaudir d’un dret tan fonamental com és el d’un habitatge digne.  
 
Per sort, Vic compta amb un teixit associatiu capaç d’organitzar-se i mobilitzar-se 
contra les injustícies. És el cas, per exemple, de la Plataforma pel Dret a l’Habitatge 
d’Osona o la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques que porten més d’un any 
treballant i denunciant  una problemàtica que molts no han volgut veure.  Tan sols és 
qüestió de temps,  començar a veure saludats, amics i familiars amb aquesta situació tan 
dramàtica. Des de fa temps ho pateixen els col·lectius més vulnerables de la societat i 
molts de nosaltres hem mirat cap un altre costat perquè no ens tocava de prop.  Però ara, 
ja ha començat a patir-ho l’anomenada classe mitja i molts dels que abans criticaven 
aquestes iniciatives se n’han adonat que res està assegurat i que el risc ha passat a ser 
una constant de la nostra vida.  



 
Cal fer visible aquesta situació i començar a treballar des de ja per a l’elaboració d’un 
Pla Local d’Habitatge participatiu que solucioni aquestes problemàtiques. 
 
Per això, des de la CUP donem ple suport a la concentració PROU DESNONAMENTS! 
PER UN HABITATGE DIGNE!, convocada per  la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i la Plataforma per al Dret a l’Habitatge d’Osona, que es portarà a terme el 
proper dissabte, 26 de febrer de 2011 a les 7 de la tarda, a la Plaça del Pes de Vic. 
 
 
Vic, a 22 de febrer de 2011. 


