Nova victòria de la PAHC Bages
La Pahc Bages va arribar ahir a un acord amb Caixa Bank que donara solució a les 5 famílies que
viuen al Bloc que la Pahc va okupar el 27/06/2913.
Després de mesos amb les negociacions aturades entre la Pahc Bages i Caixa Banc i de que dues de
les cinc famílies que viuen al bloc van ser deuninciades i van anar a declarar al jutjat número 4 de
Manresa, ahir la Pahc Bages va conseguir una nova victòria fruit de la lluita al carrer, la
desobediència i d'anar novament per davant les institucions, l'acord de 3 punts importants no només
donara solució a les 5 famílies de la pahc bages, també augmentara el parc d'habitatge social a la
ciutat de Manresa, parc que no està a l'alçada de les demandes ciutadanes a una ciutat que te 9.000
pisos buits, és a dir un 24%
Primerament Caixa Bank va agafar el compromís de retirar la demanda judicial a les 5 famílies que
viuen al bloc okupat.
La Pahc Bages va deixar clar des de el primer moment que no volia que les famílies que van entrar
a viure al bloc tinguesin prioritat sobre famílies que fa mesos que porten fent cua als serveis socials
de Manresa, és per això que la demanda de la Pahc era; o ens quedem al bloc o Caixa Bank reallotja
a les famílies a pisos buits de la seva propietat. Caixa Bank va acceptar la condició i reallotjara a les
famílies a 5 pisos buits de l'entitat.
Veient la pasivitat i la incapacitat amb la que actua l'ajuntament de Manresa a l'hora de sumar pisos
buits a el parc d'habitatge social de Manresa, la pahc va demanar a Caixa Bank que com a part del
problema fos part de la solució, i fiques els pisos del bloc okupat el passat juliol a disposició dels
serveis socials de la ciutat per poder tenir més recursos. Caixa Bank va acceptar la proposta, es fara
càrrec d'arreglar els pisos i deixarlos en condicions per viure i els sumarà al parc d'habitatge social
de Manresa.
La Pahc Bages està plenament satisfeta de les negociacions i deixa clar amb la seva actitud que
busca una solució global per a totes les famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge
digne, a la vegada demana a l'ajuntament de Manresa que actui d'una vegada i que presioni a les
entitats financeres per així poder donar solució a les moltes famílies amb problemes d'habitatge a la
capital de la comarca del Bages.
Una vegada més doncs, la força de la gent, la solidaritat i les ganes de dibuixar un món just guanyen
a la pasivitat i poques ganes de fer política social de l'ajuntament de Manresa.
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