
ACTA COMISSIÓ D’HABITATGE ASSAMBLEA D’INDIGNATS DE SANT ANDREU 
Dimarts 20 de juny de 2011 
 
Des de l’ajuntament del districte, la plataforma d’afectats per la hipoteca i gent de la mateixa 
assemblea s’ha valorat que durant el desnonament del Matias s‘havien fet algunes accions que 
podien ser contraproduents (es va escopir als secretaris judicials), això pot fer que enlloc de 
deixar reposar una mica la situació vulguin tornar a fer un desallotjament en pocs dies. Es 
valora que el que cal fer a un desnonament és: situar-se tots davant la porta tant aviat arribem 
(no cal esperar a la PAH) i fer nosa. La negociació la deixem a la plataforma i altres.. 
 
Pel tema del Matias s’ha enviat un burofax a Madrid per intentar aturar el desnonament mentre 
es valora si pot accedir a un pis de protecció oficial. 
 
Des de De cap a peus ens demanen un resum del que fem a la comissió. El jordi se 
n’encarrega. L’envia pq donem el vist-i-plau. Després la Núria proposa enviar el resum a Tota 
la sagrera. 
 
Intentem enfocar les accions que volem fer des de la comissió: 
 
Punt d’informació itinerant 
Plantegem començar per recollir informació de les entitats existents per a partir d’això mirar 
com volem informar. Ens repartim algunes per intentar anar aquesta setmana: 

- Caritas: Jordi, truca i avisa Núria i a la comissió d’ajuda mútua. 
- 500x20. Núria, truca i avis Adrià 
- Plataforma d’afectats per la hipoteca: Blai, també pregunta si coneixen una entitat a 

nivell espanyol que treballa amb la gent que encara pot pagar la hipoteca però ja estan 
al límit. 

- Oficina municipal d’habitatge: Montse. 
 
Mapa pisos buits 
El Xavier munta el plànol.  
La Núria envia capa amb noms de carrers i números. 
Decidim, de moment cenyir-nos a Sant Andreu i La sagrera, àmbit que també ens sembla 
important pel tema d’analitzar el PGM. Així que ja podem tallar el plànol per a què sigui més 
manejable. 
 
Proposem canviar el dia de reunió, ja que al fer-la a la mateixa hora que la intercomisions no 
podem ser-hi. La setmana vinent serà el dijous dia 30 de juny a les 19:00 a Orfila i discutim, 
quan hi siguem tots quin dia ens va millor. 


