La PAH: lluita i virtut cívica
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca és una de les entitats més conegudes
per la seva lluita per a l’habitatge digne, i per representar i estar al costat de les
persones que més pateixen els abusos de les entitats bancàries i de la gent qui
té moltes dificultats per viure en un habitatge digne.
A Mollet tenim la sort de comptar amb una PAH lluitadora i honrada, que treballa
al costat dels afectats ajudant-los i orientant-los al davant dels bancs, apretant el
Govern de l’Ajuntament, però també els grups de l’oposició, com és el nostre
cas. A més, fa la feina colze a colze amb l’APE (l’Aliança contra la Pobresa
Energètica), ja que també la incapacitat de pagar les sovint desorbitades factures
de l’energia o l’aigua crea situacions inacceptables de persones sense els
serveis bàsics que hauria de garantir tota societat.
Va ser gràcies sobretot a la nostra feina com a grup municipal que es va constituir
ara fa un any la Taula d’Habitatge i Pobresa Energètica, on hi som representats
Govern, grups de l’oposició, la PAH i l’APE, associacions de veïns, entre d’altres.
Aquesta Taula -que s’havia de reunir cada 2 mesos- serveix de poc si, com
aquest darrer any, s’endarrereix 8 mesos. Està clar que el Govern de la ciutat té
la màxima responsabilitat i fa la tasca principal, però no és menys important que
la informació flueixi i que la resta també treballin per al bé comú.
Sembla que la col·laboració i la cooperació no són massa ben rebudes pel
govern de Mollet si van acompanyades de certa crítica. I a més, sembla que els
agradi l’enfrontament. Acusar la PAH de Mollet de falsedats és, a part d’una
manca de respecte, un error molt greu.
Cal entendre que entitats com la PAH fan una feina altruista; de vegades hi
podem estar més o menys d’acord, però ho fan sense demanar res a canvi, i
ajuden a què les situacions límit de moltes famílies no es perpetuïn. Estarem
sempre al seu costat i treballarem amb tothom per abolir aquest esclavatge del
segle XXI que les entitats financeres i les elèctriques imposen.

