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La PAH fa seu un bloc poc
abans de 7 desallotjaments
Set famílies del Raval
s’arrisquen a quedarse
al carrer perquè la
immobiliària va
desaparèixer i va deixar
de cobrar els lloguers
D. MARCHENA Barcelona

La Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) ha recuperat per
a ús social un bloc d’habitatges
que era gairebé buit a Gràcia. Es
tracta de la segona acció d’aques
tes característiques a Barcelona,
després de la protagonitzada a
l’edifici de la Bordeta. Aquest im
moble, al districte de Sants, va re
bre aquest estiu un vistiplau judi
cial quan un jutjat en va absoldre
els ocupants i va negar que fossin
autors d’un delicte d’usurpació
perquè feia anys que l’edifici esta
va desocupat. “La possessió pro
tegida en l’ordre penal –va dir en
aquella ocasió la interlocutòria de
la jutgessa– és la que es gaudeix
de forma efectiva”.
Aquest podria ser també el cas
del nou bloc, al número 156 de
travessera de Gràcia i que ha estat
batejat amb el nom de Jahnela (fi
nestra, en portuguès). Els activis

tes antidesallotjaments van des
cobrir la situació en què es troba
va la finca, propietat del fons dels
Estats Units Goldman Sachs,
quan van ajudar a paralitzar el
desallotjament d’una família,
l’única que quedava al bloc. Actu
alment hi viuen tres famílies, amb
un total de cinc persones, una
d’elles una menor. Com va passar
amb l’immoble de la Bordeta, les
assemblees de la PAH decidiran
quines famílies vulnerables po
den ocupar la resta d’habitatges.
Es tracta de l’edifici número 49
que integra la denominada Obra

La regidora Gala Pin
denuncia que la Sareb
vol deixar sense casa
famílies víctimes
d’un “frau immobiliari”
Social de la PAH a Catalunya. Se
gons els responsables de la cam
panya Stop Desnonaments, els in
versors immobiliaris compren
quatre de cada deu pisos a la ven
da a Barcelona, i cinc de cada deu
a Gràcia. Els informes de l’Inca
sòl, dependent de la Generalitat,
revelen que els lloguers s’han dis

parat el 16% a Gràcia. En aquest
barri va néixer precisament el
germen d’un sindicat d’inquilins
per lluitar contra els preus abu
sius i la mala praxi dels propieta
ris. L’Aliança contra la Pobresa
Energètica patrocina aquesta as
sociació, que ja ha fet les seves
primeres passes.
L’última acció de la PAH es
produeix en vigílies d’una macro
operació de desallotjaments. Si
ningú no ho impedeix, set famíli
es del carrer Hospital, 116, al Ra
val, avui es veuran obligades a
abandonar les seves cases per una
actuació iniciada per la Sareb. La
regidora de Ciutat Vella, Gala Pin,
va denunciar ahir la “despietada
negativa” del banc dolent, que ha
rebutjat negociar amb l’Ajunta
ment, el qual vol comprar l’immo
ble. Les famílies, assegura la regi
dora, són víctimes d’una manio
bra fraudulenta, ja que “pagaven
el lloguer a una immobiliària que
un bon dia va desaparèixer. Voli
en continuar ingressant els 300
euros dels rebuts, però no tenien
cap interlocutor per ferho”. Ara
el banc al∙lega els impagaments
per instar les ordres de desallotja
ment i la regidora torna al seu
perfil d’activista social per mirar
d’impedir i denunciar “aquest as
setjament immobiliari”.c

Els participants van penjar els seus desitjos i drets

FUNDESPLAI

Més de 300 nens reivindiquen el carrer
com a zona de lleure i jocs
SANT ANDREU DE LA BARCA wAmb motiu de la celebració ahir del
dia internacional dels Drets dels Nens, la Fundació Fundesplai va
organitzar durant tot el cap de setmana diferents accions per rei
vindicar el valor de l’educació en el lleure que va mobilitzar en total
10.500 nens. Ahir, més de 300 nens de l’esplai Pingüí de Sant An
dreu de la Barca van tallar durant unes hores l’avinguda de la Cons
titució per reivindicar el carrer com la seva zona de jocs. En total
s’han mobilitzat 10.500 nens. / Redacció

Un taxista torna un maletí amb
10.000 euros oblidat al seu cotxe
BARCELONA wUn taxista de Barcelona va lliurar aquest dissabte
als Mossos d’Esquadra un maletí amb 10.000 euros que un turista
canadenc s’havia deixat al seu vehicle. Els fets van tenir lloc
aquella tarda: el taxista va deixar el seu client al passeig de Gràcia,
i després es va adonar que s’havia oblidat el maletí. El va lliurar,
pel que sembla sense obrirlo, a una comissaria. Els Mossos van
trobar els diners i també un passaport. Després, van localitzar
ràpidament el despistat canadenc. / Redacció

