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PAH Gironès emetem aquest comunicat per tal d’informar a la premsa, a les institucions i 
als moviments socials del següent: 
 
PAH Gironès volem convidar-vos a l’obertura de l’Assemblea d’afectades, el proper dia 5 de 
setembre a les 19:30h. al local del Centre Cívic de Can Gibert del Pla, al carrer Taga, 2 de 
Girona a la qual us esperem per tal de poder celebrar-la conjuntament. 
 
PAH Gironès ha nascut amb la finalitat de treballar per les necessitats que tenen les persones 
afectades per les hipoteques i per l’habitatge en general, atès que a Girona i comarca hi havia 
un buit.  
Les persones que conformem PAH Gironès som membres de la coordinació de l’antiga PAH-
Girona (o PAH-Girona-Salt) i ens avala la feina feta durant tots aquests anys amb la Plataforma 
a Girona. Vam haver de plegar per múltiples motius, en bloc. Una decisió presa després 
d’infinitat d’intents de solucionar els problemes interns. 
 
Animats per LA PAH i la seva coordinació catalana, vam iniciar aquest camí que s’arrodoneix el 
dia de la celebració de la primera assemblea.(*) (**) 
 
En l'acta de constitució PAH Gironès expressem la voluntat de treballar a la ciutat de Girona i a 
tota  la comarca del Gironès amb tot un col·lectiu que té serioses dificultats habitacionals. 
Treballarem conjuntament amb les persones que avui dia estan sotmeses al risc d’exclusió per 
l’estafa financera a la que ens han dut els governs i els seus representants polítics i que no hi 
posen solucions a l’abast per aconseguir resoldre els problemes i fer-ne denúncia.(***) 
 
Des de mitjans de maig hem atès només els casos urgents de les persones que han demanat 
suport a la PAH. Els hem acompanyat als diversos serveis on ha calgut i els hem assessorat en 
els casos urgents en primera instància. Ens hem reunit amb elles al despatx que ens ha cedit 
l’Ajuntament de Girona -local que cal recordar que ja utilitzàvem quan érem membres de PAH 
Girona i que es va haver de deixar per incompatibilitat d’un membre amb els diversos tècnics i 
representants politics de l’Ajuntament de Girona. 
Per poder treballar tal i com fa falta, estem restablint tots els canals de relació amb les 
institucions, administracions i serveis corresponents, amb la finalitat i d’obrir les portes que 
s’havien tancat. 
Volem treballar en assegurar el compromís d’aquestes per tal de facilitar al màxim les possibles 
solucions als afectats. Exigim i exigirem seriositat en el treball conjunt i reclamarem 
contundentment a qui correspongui les responsabilitats i les solucions per als afectats, cosa 
que PAH Gironès creu que no està renyida amb el diàleg. 
Per això, també ens asseurem altre cop a les meses d’habitatge i podrem negociar les 
solucions que facin falta segons les necessitats dels afectats i promourem la presa del 
compromís de les administracions envers les problemàtiques dels afectats per l’estafa 
financera  i la pobresa a la qual hem arribat socialment: pisos de lloguer social, abastiment de 
serveis a la gent que no tenen recursos i altres temes bàsics per viure dignament.  
 
En aquesta línia els resultats avalen la feina feta fins ara des del passat mes de maig. 
Només de manera urgent i per tancar casos importants que ens han arribat i en els quals s’ha 
hagut d’intervenir i que no podien esperar al mes de setembre, estem contentes de poder dir 
que hem pogut aconseguir: 

- 21 dacions amb lloguer social 
- 4 dacions sense lloguer social 
- 5 condonacions de deute 
- S’han signat 3 hipoteques sostenibles 
- Hem aturat 5 desnonaments 
- 11 famílies han aconseguit un lloguer especial 
-       Hem atès, en cas d’urgència, un total de 90 famílies que tenien temes diversos  en 
referència a l’habitatge 
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La mitjana setmanal d’atenció de casos urgents i acompanyaments dels dimarts ha sigut d’unes  
20 famílies. 
 
Però la feina bàsica de tota PAH començarà el proper setembre quan ja disposarem d’un espai 
cedit per l’Ajuntament de Girona i on s’establiran les assemblees setmanals d’assessorament 
col·lectiu i d’apoderament per poder seguir aprenent i compartint coneixement entre totes les 
persones que la conformin.  
 
Volem treballar de manera absolutament democràtica, assembleària i transparent. L’assemblea 
serà sobirana i les comissions de treball estaran composades per afectats i activistes que 
vulguin participar en elles. En les comissions s’hauran de engendrar les accions i es  
traspassaran les informacions a l’assemblea que haurà d’aprovar les actuacions de PAH 
Gironès.  
 
Seguirem la forma de treball que es consensua a La PAH. Participarem alhora de les accions 
proposades a PAHs Catalanes i PAHs Estatals, de les quals estem contentes de formar-ne 
part. No hem fet ni farem cap acció fins que l’assemblea ho decideixi.  
Només resta dir que els portaveus de PAH Gironès seran els que designi l’assemblea, segons 
les necessitats.  
 
Us convidem doncs a participar el proper dia 5 de setembre a l’obertura de l’Assemblea  de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Girona i comarca del Gironès 
.  
Sabem que la lluita serà dura i per això us convidem a donar suport a la PAH i ens agradaria 
que participéssiu de la nostra assemblea i de les accions que se’n derivin. 
 
Només juntes podem aconseguir la transformació d’aquesta societat en una de més justa. 
 
 
Sí que es pot! 
 
 
 
 
PAH Gironès, 
 
Girona, 12 d’agost de 2014 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*(Adjuntem document de dimissió de la coordinació de PAH Girona) 
**(Adjuntem document de PAHs Catalanes conforme l’antiga PAH-Girona ja no representa la PAH) 
***(Adjuntem document de constitució de PAH Gironès) 


