
Ainhoa Ruiz, en la seva condició de consellera del Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona  

al districte de Sant Martí , actuant en el seu nom i representació exposa la següent: 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A  
LES VEÏNES QUE LLUITEN PEL DRET A L’HABITATGE 

 

El consell plenari del Districte de Sant Martí DECLARA: 

El 25 de Juliol de l’any 2011 diverses activistes anti-desnonaments van intentar aturar un 

desnonament al carrer Andrade al barri del Clot-Camp de l’Arpa que un operatiu dels Mossos 

d’Esquadra va anar a executar. 

La família desnonada es va quedar sense llar i sense opció d’habitatge, i ara la Generalitat 

demana a la família i a tres de les activistes, fins a 5 anys de presó sota l'acusació d'un 

presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat.  La Fiscalia, considera que només es tracta de 

una falta per la que demana la imposició d’una multa. 

La Generalitat va aprovar una Iniciativa Legislativa Popular per combatre la emergència 

habitacional i la pobresa energètica al Juliol del 2015 (Llei 24/2015), que va ser aprovada per 

unanimitat al Parlament. 

No es poden aprovar lleis a la vegada que es busca condemnar a aquelles persones que lluiten 

pel dret a l’habitatge intentant aturar que les nostres veïnes siguin desnonades de casa seva. 

S’ha de protegir a les que lluiten contra aquests abusos perquè l’habitatge no hauria de ser una 

mercaderia. 

 

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Instar a la Generalitat a retirar l’acusació d'anys de presó per a les nostres veïnes del 

barri del Clot desnonades i per a la resta d’activistes que van intentar aturar el desnonament 

del carrer Andrade. 

 

Segon.- Expressar el suport per part del Consell Plenari del Districte de Sant Martí envers les 

nostres veïnes del barri del Clot que van intentar aturar el desnonament al carrer Andrade el 

25 de juliol de 2011. 

 

 



Tercer.-Donar suport a la Generalitat de Catalunya perquè desobeeixi el Tribunal 

Constitucional i apliqui en la seva totalitat la Llei 24/2015 contra l'emergència habitacional i la 

pobresa energètica. 

 

Barcelona, 1 de Desembre de 2016 
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