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RESUM DEL PROJECTE
(finalitat, objectius, resultats esperats etc.)

La nostra associació 500x20 lluita pel dret que té tothom a l’accés a l’habitatge des de l’any 2008 i ens vam
convertir en associació l’any 2010. L’any 2011 vam entrar a formar part de la Coordinadora d’Entitats de Nou Barris.
Aquest any hem entrat a formar part de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca.
Mitjançant assemblees setmanals obertes de suport mutu, intercanvi d’experiències i solidaritat entre les
persones afectades, accions diverses com l’aturada de desnonaments, denuncia davant dels ents públics i financers
i la coordinació amb altres col·lectius com les PAH, associacions de veïns, Stop desnonaments, 15 M, etc. empenyem
cap a una societat mes justa on cap persona estigui sense sostre.
Una de les principals tasques que fem és la d’assessorament jurídic gratuït i d’acompanyament de les famílies en
totes les fases del seu procés, intentant que continuïn col·laborant un cop resolt el seu problema.
Cal dir en aquest aspecte que el 90% de les famílies que ens arriben son immigrants, el que comporta un gran esforç,
doncs a la seva precària situació es suma el seu parcial coneixement de la llengua, la manca de suport familiar i el
desconeixement dels seus drets, així com la falta d’informació del funcionament dels engranatges administratius,

judicials i financers. També en aquest aspecte hem de fer pedagogia i plantar cara davant d’algunes actituds
xenòfobes degudes al populisme polític davant la crisi. Davant l’acumulació de feina hem obert una oficina d’acollida
i orientació a la AAVV de Ciutat Meridiana, la qual s’ha implicat totalment i amb la que col·laborem estretament.
Com a eina d’assessorament tenim una pagina web amb noticies d’actualitat, informació general i molta
documentació pràctica sobre vivenda. També estem presentes a les xarxes socials donant difusió a totes les activitats
relacionades i especialment a convocatòries per desnonaments.
Encara que el nostre principal àmbit d’actuació es Nou Barris, tractem la problemàtica a nivell nacional participant
en trobades a Nivell estatal i promocionant campanyes nacionals com ara la ILP per la dació en pagament. També
participem en xerrades, debats i manifestacions pels drets socials.
La nostra associació es financia només amb les quotes dels socis i alguna aportació puntual, doncs no acceptem
subvencions regularitzades per tal de resguardar la nostra independència política.
ELS NOSTRES OBJECTIUS PRINCIPALS SON:
Visualització i sensibilització de la problemàtica de l’habitatge.
Promoure la solidaritat i la implicació social tant dels afectats com de la ciutadania en general com a eina de
transformació social.
Conscienciar a la societat en tots els estaments, tan polítics com ciutadans de que la solució a questa problemàtica
pasa per entendre que l’habitatge és un dret i no una mercaderia.

