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Barcelona exigeix al TSJC que
avisi abans dels desnonaments
Laia Ortiz lamenta que
els serveis socials no
puguin actuar amb
prou temps per ajudar
famílies en processos
de desallotjament
ROSA M. BOSCH
Barcelona

La tinenta d’alcaldia de Drets So
cials de l’Ajuntament de Barce
lona, Laia Ortiz, va amenaçar ahir
de trencar el protocol de desno
naments si en el termini de dos
mesos el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) i les
altresinstitucionsimplicadesenla
comissió de seguiment del mateix
no es comprometen a plantejar so
lucions que permetin tenir amb
prou antelació la informació sobre
els processos de desallotjament de
famílies vulnerables. L’objectiu és
que els serveis socials puguin ac
tuar preventivament i no el mateix
dia que té lloc el desnonament, se
gons va explicar Ortiz, al final
d’una tensa reunió al TSJC.
A la comissió de seguiment d’a
quest protocol, impulsat el 2013,
ahir hi van anar representants dels
col∙legis, de l’Advocacia i de Pro
curadors de Tribunals de Barce
lona, de la Conselleria de Justícia i
de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, a més del president del
TSJC, Jesús María Barrientos i la

El TSJC respon que
“facilita les vies per fer
efectiva la protecció
de les persones
vulnerables”
mateixa Ortiz. Mentre que la ti
nenta d’alcaldia reclamava un
compromís perquè els jutges in
formin des del principi dels pro
cediments de desnonament, de
manera que els serveis socials tin
guin marge de maniobra, el TSJC
va indicar, en un comunicat pos
terior, que el protocol ja “facilita
lesviesperferefectivalaprotecció

El degà dels
procuradors també
reclama protegir
els drets dels
propietaris
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Fort desplegament policial per desallotjar per ordre judicial la finca del carrer Sant Salvador

Desallotjament d’una finca ocupada a Gràcia
]Els Mossos d’Esquadra van

desallotjar ahir a primera
hora del matí l’edifici cone
gut com l’Armadillo, al carrer
Sant Salvador del districte de
Gràcia, ocupat per una tren
tena de persones, entre les
quals hi havia cinc menors.
L’Ajuntament de Barcelona i
la propietat de la finca, el
fons d’inversió Cerberus, han
ofert solucions habitacionals
a les vuit unitats familiars
desallotjades, segons va ex
plicar després el portaveu del
districte, Robert Soro.
El districte va explicar que
havia reclamat més temps
per negociar una sortida per
als ocupants de l’immoble
però que els propietaris es
van negar a suspendre el
desnonament, que tenia data
oberta durant el febrer. Per

bé que la propietat no està
obligada legalment a ferho,
l’Ajuntament va precisar que
el fons d’inversió s’ha fet
corresponsable de la meitat
de les unitats familiars afec
tades facilitantlos quatre
habitatges, un extrem que
segons el portaveu munici
pal, tal com recull l’agència
ACN, s’està acabant de lligar.
De manera provisional, l’ad
ministració ha ofert guarda
mobles i pensions a les famí
lies per evitar que quedin al
carrer. Així, les vuit famílies
ja disposaven ahir a la tarda
d’alguna alternativa d’allotja
ment.
L’Ajuntament admet que
sabia la situació que es vivia a
l’edifici de Gràcia des del
2016. Fa un any i mig es van
activar els serveis socials i

La Fundació Endesa promou
la inserció laboral de 360 persones
FEDE CEDÓ
Barcelona

La pròxima edició del programa
Canviant Vides, de la Fundació
Endesa, facilitarà la inserció la
boral de 360 persones, de les
quals 120 a Barcelona. Ahir l’en
titat va presentar aquesta inicia
tiva de formació, dirigida a per
sones que estan en situació de
risc d’exclusió social, procedents
principalment de barris amb ele

de les persones més vulnerables
sense detriment del dret dels titu
lars dels immobles”.
Laia Ortiz va apuntar que dels
1.270 desnonaments en què va in
tervenir l’Ajuntament el 2018, no
més van poder actuar de manera
preventiva en un 20%. En aquest
sentit, va subratllar que el cost
d’una emergència social per la
pèrdua d’un habitatge és de 3.336
euros, mentre que si es pot treba
llar amb temps la inversió es redu
eix a 998 euros.
“No ha estat una reunió fàcil;
per això hem condicionat la pròr
roga del protocol al fet que hi hagi
una interpretació raonable de tots
els drets; lamentem una visió molt
restrictiva del president del TSJC,
molt centrat en la protecció de da
des”, va subratllar Ortiz, que va
afegir que si el 2017 es van fer vuit
desnonaments amb data oberta, el
2018 van augmentar fins als 55.
Per la seva banda, el degà del
Col∙legi de Procuradors, Ignacio
López Chocarro, va afirmar que

vats índexs de població vulnera
ble. L’objectiu és aconseguir que
almenys una tercera part dels
participants aconsegueixin ac
cedir a un lloc de treball.
Aquest projecte, que la Funda
ció Endesa va posar en marxa el
2016 en col∙laboració amb la
Fundació Integra, actualment es
desenvolupa a Barcelona, Sevilla
i Madrid i rep la participació de
treballadors de la companyia
Endesa que fan tasques de vo

luntariat. Ells són els encarre
gats d’impartir als beneficiaris
del projecte un programa es
pecífic de formació prelaboral
perquè puguin encarar un pro
cés de selecció amb èxit i accedir
a un lloc de treball. Des que va
començar, un total de 609 perso
nes s’han beneficiat del progra
ma, i més de la meitat, un total de
359, han trobat feina.
A Barcelona Canviant Vides va
tancar l’edició de l’any passat

d’habitatge per analitzar
cada cas, saber les possibles
situacions de vulnerabilitat
dels ocupants i la voluntat
que tenien d’accedir a recur
sos públics d’habitatge. El
desallotjament de la finca es
va dur a terme a partir de dos
quarts de set del matí, quan
els Mossos van fer efectiu el
requeriment del jutjat de
primera instància número 27
de Barcelona. Almenys vuit
furgonetes de la policia auto
nòmica es van desplaçar fins
a la finca del carrer Sant
Salvador, on es van anar
concentrant diverses perso
nes amb la intenció de frus
trar l’operació. Tot i això, el
desallotjament va tenir lloc
sense incidents remarcables
més enllà d’algunes escenes
de tensió.

amb 131 persones beneficiàries.
D’aquest total, 84 van trobar fei
na, cosa que suposa el compli
ment de l’objectiu d’inserció
laboral prefixat d’un 168% i que
va ser possible després de les ac
cions de formació impartides
per 18 treballadors de l’empresa
energètica de manera volun
tària.
Un total de 25 entitats socials
que treballen amb els diferents
col∙lectius que compleixen els
requisits per participar en el
programa, tant públiques com
privades, col∙laboren en la se
lecció dels beneficiaris. Aquestes
associacions
col∙laboradores
també s’encarreguen de la co
bertura de suport necessària

“quan s’arriba als llançaments
oberts és perquè hi ha hagut dos,
tres o quatre intents previs de dur
a terme el desnonament”, que
s’han hagut de suspendre a causa
“de les intervencions de platafor
mes que impedeixen l’execució
d’una resolució judicial”. López
Chocarro va advocar pels drets
dels propietaris dels habitatges.
El degà dels procuradors de tri
bunals va considerar que el proto
colésmillorable,que“poderacon
seguir les dades de persones en
risc des del principi del procés fa
cilitaria molt la feina dels serveis
socials, però que de moment la llei
de Protecció de Dades no permet
que es faciliti aquesta informació
si no es té el consentiment dels in
teressats”.
Una de les solucions planteja
desahirpelTSJCésimplantaruna
unitat de serveis socials a la Ciutat
de la Justícia per atendre com més
aviat millor el ciutadà afectat per
una resolució d’alçament.
Ortiztambévademanarajudaal
TSJC per actuar davant les ocupa
cions de pisos per part de persones
que fan activitats delictives i que
provoquen greus problemes de
convivència amb els veïns. Des de
narcotraficants fins a bandes que
compren i venen objectes robats.c

perquè les persones puguin
afrontar amb èxit els diferents
passos que condueixen a la inte
gració social i la inserció al mer
cat laboral.
En l’acte de presentació
d’aquesta nova edició del pro
grama, que ahir va tenir lloc a
la seu d’Endesa a Barcelona, hi
van participar el director general
de la Fundació Endesa, Carlos
GómezMúgica; la directora de
projectes de l’entitat, Glòria
Juste; la directora general de la
Fundació Integra, Ana Muñoz
de Dios, i la directora general
d’Endesa a Catalunya, Isabel Bu
esa, que van estar acompanyats
per voluntaris i beneficiaris del
programa.c

