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A Catalunya hi ha 50 desnonaments cada dia, a les ja més de 110.000
execucions hipotecàries iniciades des de 2008, cal sumar-hi la creixent
problemàtica dels desnonaments per impagament de lloguer. Així mateix,
més de 320.000 famílies pateixen pobresa energètica, perquè no
poden mantenir les seves llars a temperatura adequada, o ja han patit talls
de subministrament.
Davant d’aquesta realitat cada vegada més alarmant, la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i
l’Observatori DESC estem impulsant conjuntament una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) perquè el Parlament aprovi noves polítiques
d'habitatge i pobresa energètica que facin front a aquesta emergència
social.

Què volem?
Una segona oportunitat per a les famílies sobreendeutades.
Lloguer social per a famílies en règim de lloguer
en risc de desnonament.
Cap desnonament d'hipoteca:
lloguer forçós per part de les entitats financeres.
Creació d'un parc públic de lloguer amb els pisos buits
de bancs i grans immobiliàries.
Subministraments bàsics garantits.
Cap tall de llum, aigua o gas.

Com es pot participar?
Pots participar de vàries maneres: signant a favor de la ILP, organitzant
xerrades o debats, fent difusió via xarxes socials, editant i compartint
vídeos explicatius, explicant-ho als teus amics i veïns, donant suport
econòmic a la campanya, etc.
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