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34 dies de resistència

Membres de la PAH de Rubí estan acampats davant d’una oficina de CatalunyaCaixa de Sant
Cugat des del passat 23 de setembre per exigir solucions per a 19 famílies
Ariadna Cortés | @newt_valles
Vallès Occidental

A

vui es compleixen
34 dies des que uns
quants membres de la
Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) de Rubí
van acampar davant d’una oficina de CatalunyaCaixa de Sant
Cugat. Reclamen solucions per
a 19 famílies rubinenques que
tenen hipoteques signades amb
aquesta entitat i estan afectades
per processos de desnonament.
“De moment som 19, però se’ns
estan unint més famílies”, explica
la Marta, portaveu de la PAH de
Rubí.
D’aquests 19 casos n’hi ha set
que són més “problemàtics” perquè l’entitat bancària va vendre
els seus contractes al fons voltor
Blackstone dins d’un gran paquet
de les anomenades hipoteques tòxiques. “Nosaltres no podem negociar amb Blackstone perquè no
hi ha manera d’accedir a aquesta
mena de fons, per això exigim a
CatalunyaCaixa que recuperi les
hipoteques que va vendre”, detalla la Marta. El dia que complien
un mes d’acampada, dijous passat, l’entitat els va comunicar que
tornen a tenir el control de dues
d’aquestes hipoteques. Ara, per
tant, podran començar a negociar
alguna solució per a aquests casos.
Quant a la resta, durant aquestes setmanes també han aconseguit dues dacions en pagament,
però sense lloguer social, una de
les seves demandes bàsiques. “De
moment no hi ha res signat, però
anem avançant”, diu la portaveu. CatalunyaCaixa també els
ha ofert una dació en pagament
per un altre cas, sempre i quan la
part del deute que quedi per pagar
l’assumeixi l’avalador, el germà de
l’afectat, una condició que no han
acceptat.

Per què, a Sant Cugat?
Les 19 hipoteques a què estan
buscant solució afecten immobles de Rubí i només una d’elles
està signada a l’oficina davant la
qual estan acampats, però des de
la PAH expliquen que van decidir portar la protesta a Sant Cugat “de manera simbòlica”. “A la

L’acampada de la PAH de Rubí bloqueja l’entrada de l’oficina de CatalunyaCaixa del carrer Villà de Sant Cugat. Foto: A. C.

banca li molesta especialment que
aturem l’activitat d’una oficina
d’aquesta ciutat”, afirma la Marta, que afegeix que “no estem aquí

L’entitat financera,
rescatada amb diners
públics, va vendre un
paquet d’hipoteques al fons
voltor Blackstone
només per solucionar aquests casos sinó per dir-los a les entitats
que deixin de vendre les hipoteques a fons voltors”.
Des de la plataforma consideren una “vergonya” que entitats
financeres rescatades amb diners
públics hagin venut hipoteques
a uns fons “als quals no pots reclamar res perquè és impossible
contactar-hi”. CatalunyaCaixa, en
concret, va rebre més de 12.000

milions d’euros de diners públics,
una xifra que va convertir el seu
rescat en el segon més important
del sistema financer espanyol.
Un temps després l’entitat va ser
comprada pel BBVA per una mica
menys de 1.200 milions d’euros.
“CatalunyaCaixa no és una entitat
privada perquè ha rebut diners de
tots nosaltres”, opina la Marta.

El paper dels ajuntaments
Tant el govern municipal de Rubí
com el de Sant Cugat han intentat exercir de mediadors entre els
afectats i l’entitat bancària. Així,
l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, va reunir-se amb els
acampats pocs dies després que
aquests aturessin l’activitat de
l’oficina per demanar-los que facilitessin a l’Ajuntament informació
sobre tots els possibles casos de
desnonament que afectin perso-

nes del municipi i que controli
la PAH. Els 19 casos pels quals
estan lluitant amb aquesta acció,
però, afecten la ciutat veïna. Amb
tot, des de la PAH trenquen una
llança en favor de Conesa: “Cada

CatalunyaCaixa exigeix
a la PAH que aixeiqui
l’acampada per a seguir
negociant, una condició que
la plataforma no accepta
dia ens vénen a demanar les dades
però no ens han desallotjat, cosa
que podrien haver fet”, explica la
Marta. “L’alcaldessa té un compromís amb nosaltres”, afirma.
L’Ajuntament de Rubí, per la
seva part, va emetre dilluns passat
un comunicat en què s’oferia com
a mediador. “No s’ha ofert, li hem

demanat nosaltres”, matisen des
de la plataforma. “De totes maneres l’alcaldessa no està compromesa amb nosaltres perquè d’entrada ja ens va dir que no pot fer
res”, explica la Marta referint-se
a la reunió que havien mantingut amb Carme García uns dies
abans.

Acampada indefinida
Les dues alcaldesses han demanat
als membres de la PAH que aixequin l’acampada, una reclamació
que també els ha fet l’entitat com
a condició per a seguir negociant.
La plataforma, però, reitera que
l’acampada és indefinida i que de
moment no tenen pensat marxar.
“Som realistes i sabem que és molt
difícil que es puguin solucionar els
19 casos”, admet la portaveu, que
afegeix que no es cansaran de lluitar. “De moment, no ens movem”.

