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El petit Gorka, que
ha après a caminar
a l’hotel, als braços
de la seva mare.
del desallotjament, vam exposar a
l’ajuntament que no ens servia de
res un hotel, que el que necessitàvem era una residència», apunta la
seva filla. El municipi va escoltar la
seva petició i des d’aleshores Juana

L’estrès causat
pel desallotjament
i la incertesa ha
afectat la salut
d’alguns dels veïns
està en un centre públic, però la seva
filla pateix per la provisionalitat de
la plaça. «En principi era només per
sis mesos i ja en fa quatre. ¿Després,
què?», s’angoixa la dona. H

La família Diaz,
a l’habitació d’hotel
en què viu des
de l’octubre.

un edifici apuntalat

Afectats pel pla del Carmel
La finca, autoconstruïda el 1953
com tantes a la muntanyosa zona,
va ser apuntalada a l’estiu, quan,
després d’un escapament d’aigua,
van quedar al descobert les deficients bigues. Des d’aquell dia, els veïns van avisar reiteradament el districte dels problemes de la finca, de
titularitat privada però afectada per
un pla urbanístic, fins que el 17 d’octubre un veí va trencar un sostre fals
per demostrar la precarietat de la situació. N’hi va haver prou per desencadenar el desallotjament.

Els afectats van passar la primera
nit en un centre d’emergències socials del Poblenou, però, després de
queixar-se, van ser reallotjats en un
hotel, on segueixen a l’espera d’una
solució. Al cap de poc temps, tots els
grups de l’ajuntament van aprovar
l’expropiació de la finca, que està
afectada pel pla del Carmel, elaborat amb l’ensurt de l’esvoranc del
metro. Aquesta solució, l’expropiació, era una de les reivindicacions
dels veïns per assegurar-se una solució definitiva. Tenien pànic que els

fessin tornar a les seves precàries vivendes, però no sabien que els tràmits s’allargarien tant. Des d’aleshores, negocien les indemnitzacions i
els reallotjaments.
El municipi insisteix que la indemnització que s’ofereix als afectats es fixa segons un procediment
reglat per llei, i que s’estan proposant «solucions individualitzades
per a cada afectat, atenent a la situació de cadascun respecte a la finca
expropiada [si són propietaris o arrendataris, si tenen dret a reallotja-

ment, la seva edat, la seva situació
econòmica...].
Les lluites primer per l’expropiació –que, malgrat l’afectació urbanística, no estava en els plans
municipals– i ara per les condicions en què es fa no són les úniques
que han portat a terme aquests veïns. Després de la primera setmana
del desallotjament, el municipi va
retirar la policia local que vigilava
la finca, llavors encara amb totes
les seves pertinences dins, de dia
i de nit. Van començar llavors una
guàrdia per protegir les seves propietats, i per fer pressió sobre l’alcaldia perquè tornés la seguretat,
cosa que van aconseguir.

