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El passat divendres 4 de febrer la Fàtima i els seus quatre fills van ser desnonats del pis on han crescut 

i viscut des de fa onze anys. 

La Fàtima i els seus fills són part de la nostra comunitat educativa, de la qual estem molt orgulloses 

per la seva diversitat i per la pràctica constant de suport mutu entre famílies. Aquest suport, però, 

no és possible quan s'envia una família de l'escola a viure lluny del barri. 

Com a AFA Cavall Bernat, hem estat acompanyant la Fàtima en tot aquest procés i vam participar en 

la mobilizació per intentar aturar el desnonament. 

És per això que volem fer públiques tota una sèrie d’"irregularitats" de què hem estat testimonis 

aquests dies: 

-  El tracte rebut per part de Serveis Socials del Districte de Sants Montjuïc, que van recomanar a 

la Fàtima posar els seus fills en mans de famílies d'acollida. 

- La desproporcionalitat del dispositiu policial per efectuar el desnonament. 

- La mala gestió i l’engany del servei d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona: els seus 

representants, presents durant el desnonament, van enganyar la Fàtima dient-li que li donaven 

un apartament amb cuina a Gràcia, quan en realitat li van donar accés a una habitació en un pis 

compartit amb altres famílies. 

- Les condicions de l'habitació on l’han allotjat: una habitació per a una mare sola amb quatre fills 

d’edats compreses entre els 2 i els  7 anys amb una llitera (amb perill de caiguda), un bressol i un 

matalàs; un balcó sense protecció que els nens poden obrir fàcilment; sense bany propi; sense 

cuina, sense parcs a prop on les criatures puguin jugar a l’aire lliure, i lluny de l'escola, amb la qual 

cosa la Fàtima haurà de fer dos trajectes diaris en metro, sola, amb quatre criatures. 

Per tot això, DEMANEM: 

- Que el Districte de Sants Montjuïc, Serveis Socials i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona 

donin una explicació pública per la mala gestió del cas, i que ofereixin a la Fàtima un habitatge 

digne al barri, ajustat a les necessitats d'una mare sola amb quatre fills menors. 

- Que el Departament d'Interior faci públic el cost del dispositiu, totalment desproporcionat, així 

com la retirada de les sancions a les més de 60 persones identificades durant el desnonament. 

 

Per acabar, agraïm la implicació de l'escola, de les mestres que van estar presents durant el 

desnonament i, molt especialment, del GHAS (Grup Habitatge Sants), a qui agraïm la feina i el suport 

que dona a les famílies que passen per aquests processos tan violents com són els desnonaments. 

 

VOLEM QUE LA FÀTIMA TORNI AL BARRI. 


