
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOSSIER DE PREMSA 

 

0. INTRODUCCIÓ: 

En els darrers mesos, la PAH de Lleida ha realitzat diverses accions de protesta a les entitats 

bancàries IBERCAJA atès la manca de voluntat de gestionar situacions de famílies en situació 

de vulnerabilitat i en tant que pretenia deixar aquestes famílies sense habitatge i amb deute, 

concretament s’ha treballat sobre els següents casos: 

 

1. CASOS EN ELS QUE IBERCAJA INTERVÉ 

SITUACIÓ 1: S’ha aturat la negociació sobre una família a la que s’havia efectuat estudi de 

dació en pagament, i el banc pretenia acceptar el pis en concepte de dació en pagament però 

deixant deute. Dues persones afectades. 

SITUACIÓ 2: Ibecaja s’ha desentès completament del banc, manifestant que s’havien venut el 

deute a una empresa de recobrament, i que els era completament irrellevant les pràctiques 

d’aquesta empresa. Una persona afectada. 

SITUACIÓ 3: Ibercaja ha aturat la negociació. Prèviament el banc ha subhastat la casa i per si no 

fos suficient, segueix embargant diners de l’executat mitjançant un procediment judicial. 

SITUACIÓ 4: Ibercaja s’ha negat a paralitzar el desnonament i a efectuar lloguer social. 

 

Alhora aprofitem l’avinentesa per recordar que el parlament de Catalunya, el Parlament de 

Catalunya ha aprovat la llei 24/2015 i el Decret Llei 17/2019 que va estar convalidat la setmana 

passada al parlament de Catalunya, que obliga als grans tenidors a efectuar contractes de 

lloguers socials a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat de forma prèvia per 

poder prosseguir amb les execucions hipotecàries o les reclamacions d’impagaments 

d’arrendaments. 

 

 

 

 

 



 

2. LA RESPOSTA D’IBERCAJA 

La resposta d’IBERCAJA no només ha sigut fer cas omís de les situacions de les famílies 

demandants; sinó que a més s’ha dedicat a perseguir penalment totes i cadascuna de les 

accions efectuades per la PAH. 

Concretament donant lloc als següents procediments penals: 

1) JUDICI DE DELICTES LLEUS: Celebrat i pendent de sentència 

 

2) JUDICI PENAL: Celebrat el passat 30/10/2019. S’imposen multes de 10 euros per 

delicte lleus de coaccions i violació del domicili de la persona jurídica. Així com 

indemnitzar l’entitat bancària a raó de 533.-€ 

 

3) JUDICI DE DELICTE LLEUS per ENCARTELLAR: Fixat per aquest dijous 

 

4) JUDICI DE DELICTE LLEUS: Pendent fixar data de judici. 

 

Veiem doncs com la RESPOSTA de l’entitat bancària lluny de buscar una solució als problemes 

que afecten al conjunt de ciutadans en situació de vulnerabilitat, passa per utilitzar el dret 

penal, com a mecanisme de repressió, per implantar la por i evitar que se segueixi denunciant 

públicament les actuacions d’aquesta entitat bancària; el cas més greu de tot això és el judici 

que se celebrarà aquest dijous en el qual es denuncia un activista de la PAH per penjar cartells. 

Davant d’aquesta situació els moviments socials de la ciutat no podem quedar-nos de braços 

creuats i hem sortit novament en defensa de la PAH, del dret a l’habitatge, del dret a la 

manifestació i a la protesta, per això avui 24 col·lectius de la ciutat presentem el següent 

manifest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANIFEST DE SUPORT A LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA (PAH) DE LLEIDA I 

EN DEFENSA DELS DRETS FONAMENTALS DE LA SOCIETAT CIVIL LLEIDATANA 

El proper 13 de febrer es vol fer seure a la banqueta a la PAH de Lleida a resultes d’una 

denúncia d’IBERCAJA que busca criminalitzar les persones i famílies vulnerables que no tenen 

garantit el seu dret a l’habitatge -víctimes de tota mena d’abusos mentre les institucions que 

havien de rescatar els seus drets s’han ocupat més aviat de rescatar els interessos de la banca-, 

així com criminalitzar als ciutadans i ciutadanes activistes pel dret a l’habitatge que de forma 

totalment altruista han esmerçat el seu temps i esforços en plantar cara a aquesta situació 

d’injustícia social. 

Aquest cop el company de la PAH a qui es pretén castigar mitjançant denúncies i falsos 

testimonis se’l acusa d’haver encartellat l’exterior de l’entitat bancària per protestar per la 

situació de famílies vulnerables. I en aquesta ocasió han sonat totes les alarmes quan, per 

denunciar a un activista per empegar cartells, no es dubta en utilitzar les maniobres més 

barroeres i mafioses com citar de testimoni a un personatge prèviament infiltrat en les 

assemblees de la PAH per després assenyalar als activistes pel dret a l’habitatge digne. 

Així es busca coartar el dret de protesta pacífica que molts cops és la última cosa que ens 

queda en una lluita pels drets fonamentals tan desigual, de David contra Goliat, on la banca 

imposa sense escrúpols tota la seva estructura i tota la seva maquinària sense que els clients, 

persones de a peu, puguin pràcticament ni obrir la boca per defensar els seus drets, i menys 

encara de forma col·lectiva amb un espai de suport mutu com la PAH, que arriba allà on totes 

les administracions han fallat per rescatar famílies de la pobresa i l’exclusió. 

Per tot això, les entitats sotasignades denunciem aquestes males pràctiques, inèdites a la 

nostra ciutat, com a contràries al drets fonamentals de reunió i de manifestació, que avui 

s’apliquen a la PAH i demà poden afectar-nos a qualsevol de les nostres organitzacions i espais, 

per la qual cosa: 

- Mostrem tot el nostre suport a la PAH de Lleida, a qui acompanyem avui i sempre en la 

defensa del dret a l’habitatge i de l’elemental dret a la protesta. 

- Condemnem l’actuació contrària al dret de reunió que ha posat en marxa IBERCAJA, a 

qui reclamem que retiri la denúncia aconseguida per aquests il·lícits mitjans. 

- Emplacem a la ciutadania a seguir exercint els nostres drets de reunió i de 

manifestació, protestant de tantes injustícies socials com creguem fermament que cal 

eradicar per la igualtat i la justícia social.  

A Lleida, l’11 de febrer de 2020. 

 

 

 



 

 

COL·LECTIUS ADHERITS: 

- ADVOCACIA PER LA DEMOCRÀCIA DEMARCACIÓ DE LLEIDA;  

- ANC LLEIDA;  

- ARRAN LLEIDA;  

- BATZAC JUVENTUTS LLIBERTÀRIES LLEIDA;  

- BIBLIOTECA MARIA RIUS;  

- CASAL POPULAR DE JOVES;  

- CDRS LLEIDA;  

- CGT LLEIDA;  

- CNT LLEIDA;  

- ENDAVANT PONENT;  

- GRUP DE DONES DE LLEIDA;  

- INTERSINDICAL-CSC LLEIDA;  

- JERC LLEIDA;  

- LA BAULA ATENEU POPULAR DE LLEIDA;  

- MAREES BLANCA PONENT I PIRINEUS 

- LA FORJA LLEIDA;  

- OFNI;  

- ÒMNIUM CULTURAL LLEIDA;  

- PLATAFORMA D’ENTITATS LLEIDA SOCIAL;  

- PLATAFORMA LLIBERTAT PABLO HASEL; 

- POBLE LLIURE 

- RESISTEIX; 

- SEPC SECUNDÀRIA;  

- SEPC UDL. 

  

 

 


