
 
Mataró, 17 de setembre de 2020 

Comunicat de la PACC-Mataró  
INEFICÀCIA/INCOMPETÈNCIA DELS SERVEIS SOCIALS AL 

DESNONAMENT DEL CARRER SANT SIMÓ 
ACLARIMENT SOBRE ELS FETS OCORREGUTS AL CARRER SANT 
SIMÓ 
 
Amb relació a les últimes notícies publicades sobre el desallotjament de 
l’edifici del carrer Sant Simó de Mataró, el dilluns 14 de setembre, des de la 
PACC volem denunciar la inactivitat dels Serveis Socials per donar una 
alternativa habitacional a les famílies desnonades. Des de juliol, la nostra 
organització ha mediat entre la propietat i les famílies per resoldre la situació, 
davant la passivitat de l’Ajuntament de Mataró. 

Antecedents 
 
El passat mes de juliol de 2020, les dues famílies vulnerables residents a l’edifici 
fins ara ocupat al carrer Sant Simó van posar-se en contacte amb la PACC per 
buscar alguna sortida a la situació. Estaven vivint a un habitatge propietat de 
particulars i s’havia donat ordre judicial d’executar el desnonament. 
 
La Plataforma d’Afectats per la Crisi i el Capitalisme inicia llavors la mediació entre 
la propietària de l’immoble i les famílies residents. L’objectiu era poder fer una 
entrega voluntària i pacífica de les claus de l’immoble a la propietària, després de 
trobar una alternativa habitacional per a les dues famílies.   
 
El dia del desnonament, però, Serveis Socials no van fer acte de presència, en 
contra del requeriment judicial. Aleshores, es va pactar amb la propietat 
l’allargament de l’ocupació fins al 14 de setembre, per tal que les famílies afectades 
trobessin buscar una alternativa. Gràcies a la mediació, la propietària també va 
entrar a l’habitatge per verificar-ne l’estat. A més a més, com a gest de bona 
voluntat, la PACC es va oferir a tapiar l’entrada de la planta baixa, on sovint hi havia 



conflictes amb persones que hi entraven a les nits tot i no residir-hi de manera 
habitual. 
 
Finalment, aquest dilluns es va executar el desnonament de les famílies, tal i com 
s'havia previst. Fins a aquell dia, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró 
no van donar cap mena d’alternativa a les famílies (una d’elles, amb dos fills 
menors al seu càrrec). Un cop allà, tampoc van donar cap solució immediata a les 
famílies, sinó que les redirigien a les oficines sense saber si obtindrien cap sortida a 
la seva situació. 

Des de la PACC manifestem que: 
 

• Tant la comitiva judicial com la propietat i el cos dels Mossos d’Esquadra 
sabien per avançat que la PACC es presentaria al desnonament per 
acompanyar a les famílies afectades. En cap cas es volia impedir el 
desnonament, només garantir una alternativa habitacional per a les 
persones vulnerables. 

• Els aldarulls denunciats pels mitjans de comunicació van ser 
ocasionats per persones conflictives que ocupaven l’edifici, als quals la 
PACC no defensava, i que extorsionaven a la propietat exigint un pagament 
en metàlic per abandonar el bloc. 

• Les tres membres de la PACC que es van personar van patir agressions 
verbals i físiques per part d’aquestes persones. Una d’elles va haver d’anar 
a l’hospital de Mataró a causa de les lesions rebudes. 

• El paper de la PACC en aquest conflicte sempre ha estat de mediació. 
Entenem que han de ser les institucions competents les qui garanteixin un 
habitatge digne, no les veïnes de la ciutat. 

• L’alternativa que han ofert Serveis Socials a les famílies és de dues nits a 
un hostal, en el cas de la família amb menors, i una nit a un allotjament de 
Barcelona en el cas de l’altra parella desnonada. 

• Davant d’una solució clarament insuficient per part de l’Ajuntament de 
Mataró, la PACC s’ha fet càrrec de l’allotjament de les famílies mitjançant 
la caixa de resistència.  

 
Després de tot, ens preguntem: quina és l’alternativa per a les famílies vulnerables? 
Què estan fent les institucions per garantir un habitatge digne? Fins quan allargaran 
la inactivitat i donaran alternatives reals? 
 
Front les agressions del capital, defensem la vida i la dignitat de les persones. 
 

Plataforma d’Afectats per la Crisi i el Capitalisme (P.A.C.C.) 
 

 

	


