
PROPOSTA DE RETORN DEL ROMANENT ECONÒMIC A LA CIUTAT “REBEL”. 
Proposta de retorn d’ una part important d’ aquets diners a la PAPH de Figueres. 

Els sotasignats proposem fer donació d’ una part important d’ aquest diners a un dels 

col·lectius populars que més estan suportant el pes de les conseqüències de la bombolla 

immobiliària i de la crisi econòmica a la nostra ciutat. Proposem fer la donació d’ aquets diners a 

la PLATAFORMA D’ AFECTATS PER LA POBRESA i LES HIPOTEQUES DE FIGUERES. 

Considerem que es una molt bona manera de retornar a les classes populars més 
desafavorides de la ciutat uns diners, que si be no son molts, poden servir perquè aquest 
col·lectiu desenvolupi amb millors condicions la seva activitat de resistència i 

desobediència civil contra el poder bancari, 
alhora que representen un refugi de suport 

mutu social i d’ empoderament popular tan 

necessaris avui en dia. 

Aquesta aportació va destinada a recolzar la 
lluita social per l’ habitatge digne i s’ allunya 

de qualsevol tipus de col·laboració benèfica, 

doncs considerem que és un petit fons destinat 

a finançar la lluita de classes i l’ acció directa 

dels propis implicats. 

En l’ actualitat la PAPH subsisteix pràcticament sense cap ingrés i amb la solidaritat de 
persones amb coneixements jurídics i no professionals, cosa que l’ hi dona un valor afegit 

al col·lectiu, però pensem que per la magnitud del problema al qual s’ afronten necessiten més 

recursos econòmics.  

DESTINACIÓ ECONÒMICA I JUSTIFICACIÓ: 

- Es proposa a la PAPH destinar aquest diners a activitats pròpies de la Plataforma com la 

elaboració de propaganda, materials per l’ acció al carrer, finançament de despeses de 

desplaçament derivats de la pròpia organització segons les necessitats, assumir 

proporcionalment possibles multes, assessorament jurídic puntual, etc. 

- Es proposa a la PAPH fer una memòria aproximada de les seves accions i activitats a un 

any vista, per tal de justificar la aportació econòmica. 

La CUP de Figueres a més de la implicació dels seus militants i simpatitzants amb la lluita per 

dret efectiu a la vivenda te la oportunitat d’ ajudar de forma econòmica a aquest col·lectiu, els 

sota signants pensem que seria lloable i generós fer-ho. 
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