
L’any 2010 es van portar a terme 200.000 desnonaments a tot l’Estat espanyol, deixant sense habitatge 
a mil·lers de famílies, víctimes d’un mercat immobiliari que ha obtingut tot el que ha volgut de les insti-
tucions i que, encara avui, vulnera amb total impunitat un dret de tots en nom del benefici d’uns pocs. 
El proper dimecres 6 de juliol sis veïnes del Raval, que per la seva situació de precarietat econòmica 
ocupen al número 12 del carrer Doctor Dou, seran desnonades, afegint-se a les conseqüències d’una 
crisi en la que només els seus culpables semblen merèixer salvament.

CONCENTRACIÓ: Dimecres 6 de juliol  
a les 8,30h del matí, al carrer Doctor Dou 12

Aturem el  desallotjament 
de  Doctor  Dou  12

AL RAVAL, DESNONAMENTS ZERO

AssEmblEA D’INDIgNATs DEl RAvAl
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