
L’assemblea d’indignades 15M torna a passar a 
l’acció amb la reapropiació social d’un 

habitatge al C/Hostafrancs, 3

Les dificultats d’accés a l’habitatge, els desnonaments, l’atur i la precarietat laboral han 
motivat una nova acció de repropiació social de l’habitatge per part de l’assemblea 15M 
d’indignats i indignades, que aposta per respostes socials i autoorganitzades a aquestes 
problemàtiques.   Entorn  de  1000  persones  es  van  concentrar  divendres  18  a  plaça 
Catalunya i han marxat en manifestació fins al barri de Sants reivindicant el dret a sostre 
per a tothom.

La manifestació  ha  finalitzat  amb la  reapropiació 
social  d’un habitatge  al  carrer  d’Hostafrancs,  que 
porta  dos  anys  abandonat  sense  haver  finalitzat 
l’obra,  i  que pertany a La Caixa de  Balears  “SA 
NOSTRA”. Segons informacions de què disposem, 
la promotora d’aquests immobles, Nyala 2006 SL, 
es troba endeutada per diferents causes des de l’any 
2007, motiu pel qual suposem que van ser adquirits 
per “SA NOSTRA” -Caixa de Balears- com a forma 
de  compensar  el  seu  deute.  L’edifici  és  un  clar 
exemple de producte de la bombolla immobiliària 
que ha quedat buit amb l’arribada de la crisi i que 
no està fent una funció social, sinó especulativa.

Durant el cap de setmana s’acondicionarà 
l’edifici perquè pugui acollir a diverses famílies i 
persones que han estat desnonades dels seus 
habitatges o que tenen els seus membres en atur.

T’HI ESPEREM!!
Més informació: http://habitatge18n.wordpress.com

DISSABTE 19

13:30 Conferència: 
“Persones sense llar i dret a 
l'habitatge”

19:00 Assemblea

►A Catalunya i a la resta de l’Estat s’està vivint una situació d’emergència en matèria d’habitatge, 
més de 300.000 famílies han perdut la casa en aquest últims 3 anys. 

►Catalunya encapçala aquest trist rànquing amb més de 50.000 casos. Durant el 2011, a la 
província de Barcelona, s’estan produint 19 desnonaments diaris i s’inicien 24 execucions 
hipotecàries. 

►L’habitatge de lloguer social només arriba a l’1% tot i que Barcelona disposa de 
80.000 pisos buits. 

►Àmplies capes de la població no poden accedir a una vivenda ja que la taxa d’atur entre la 
població és del 22% que, en el cas de la joventut, arriba fins al 45%.

http://habitatge18n.wordpress.com/
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