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Aquest mes de setembre, Des de Càritas ens volem fer ressò de la

important tasca que duu a terme la Plataforma d’afectats per 

la hipoteca (PAHC) 

              La PAHC, una família en lluita

La majoria dels membres de la PAHC

persona ve molt trista, angoixada i preocupada, amb 

problemes de salut per 

perdre casa teva. 

 

Quan arriben estan amb por a les assemblees...

ser-hi, la persona acompanya altres a serveis socials o a aturar 

un desnonament... Amb la PAHC estàs en una família en 

lluita, una xarxa comunitària.

Molts cops destaquem els desnonaments aturats, i és molt important el canvi en 

l’estat anímic de les persones: 

comunitat. 

 

Ara la majoria dels casos no són d’hipoteques sinó de problemes de lloguers 

de persones que no poden anar a un pis ni per la via del lloguer perquè no 

tenen feina, cal un contracte fix, pagar elevades fiances o els apliquen pujades 

de preu o no renovacions.

 

Aconseguir el dret a l’habitatge vol dir lluitar per un escenari d’eman

i de canvi radical. 

 
Bernat Sorinas Giménez, membre de la PAHC Bages. 
El Punt Avui (13-07-20) 
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