
NECROLÒGIQUES
SaNt GERvaSI
Manel Raventós Espona, de 88 anys, a les 10.00 
hores. Ninín Gili de Heredia, de 100 anys, a les 
13.00 hores.

SaNCHO dE ávILa
Maria Cristina Llevat i Cavallé, de 97 anys, a les 
9.10 hores. Fermín Garcés Puyuelo, de 75 anys, 
a les 9.25 hores. María López Espinosa, de 97 

anys, a les 10.05 hores. Balbina Lamas Carballo, 
de 93 anys, a les 10.30 hores. Joaquim Peraire i 
Ramoneda, de 83 anys, a les 10.45 hores. Antoni 
Sánchez Hellín, de 82 anys, a les 11.10 hores. En-
carnación de Cara Ruiz, de 92 anys, a les 11.25 ho-
res. Josep Maria Monfà i Bergadà, de 70 anys, a les 
11.50 hores. Consuelo Romea anento, de 98 anys, 
a les 12.05 hores. Carmen albanieve Ponce, de 84 
anys, a les 12.30 hores. Teresa Redón Mengot, de 
92 anys, a les 12.45 hores. Rosa Roca Carbonell, 
de 80 anys, a les 13.25 hores. Pepita arumí Pinet, 
de 84 anys, a les 15.15 hores. Felipe vela Franco, 
de 78 anys, a les 15.30 hores. Vicenç tribó Cebrià, 
de 81 anys, a les 16.00 hores. Víctor González tor-
res, de 90 anys, a les 16.10 hores. 

LES CORtS
María Martínez González, de 90 anys, a les 9.00 
hores. Miquel Sagués i Bargalló, de 75 anys, a les 
9.15 hores. Ana Paredes Pérez, de 86 anys, a les 
9.45 hores. Joan Soliva Montagut, de 85 anys, a 
les 10.00 hores. Antonio Fernández Guardiola, de 
75 anys, a les 10.30 hores. José Luis Baena alon- 
so, de 60 anys, a les 11.00 hores. Rafel Zarago-
za Isanta, de 76 anys, a les 11.30 hores. Francisco 
ventura Benavides, de 91 anys, a les 12.00 hores. 
Amadeu vallvé i Pons, de 87 anys, a les 12.30 ho-
res. Martí torrent Blanchart, de 99 anys, a les 13.00 
hores. Montserrat Paco abadía, de 54 anys, a les 
15.00 hores. Francisco Llinares Lloret, de 79 anys, 
a les 15.15 hores. Dolors Marimón, de 85 anys, a 
les 15.45 hores. 

COLLSEROLa
Pablo Bescós Leal, de 71 anys, a les 10.15 hores. 

Serveis Funeraris de Barcelona: 902.076.902.

INICIATIVA PER EVITAR L’EXCLUSIÓ SOCIAL

BCN sabrà els desnonaments 
per endavant a partir del maig

EL PERIÓdICO
BARCELONA

L’
ajuntament establirà un 
protocol amb el Col·legi 
de Procuradors perquè 
els desnonaments si-

guin comunicats als serveis socials 
amb antelació amb l’objectiu d’ac-
tuar amb previsió en tots els casos en 
què es vegin afectades famílies amb 
una situació greu de vulnerabilitat, 
segons va anunciar ahir el municipi 
en un comunicat. La rúbrica del pro-
tocol es farà previsiblement a finals 
d’aquest mes, i entrarà en vigor de 
forma immediata. D’aquesta mane-
ra es podrà posar en marxa al maig, 
segons van apuntar a Europa Press 
fonts municipals, un dia abans que 
la iniciativa es presenti en forma de 
mesura de govern a la Comissió de 
Cultura, Coneixement, Creativitat 
i Innovació. 
 El consistori, que promou el pro-
tocol a través de l’Àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports, persegueix 
d’aquesta manera actuar preventi-
vament quan hi hagi perill de des-
nonament de famílies d’avis, famí-
lies en les quals hi hagi algun mem-
bre amb alguna discapacitat o que 
tinguin menors al seu càrrec. La co-
municació dels procuradors perme-
trà conèixer la situació familiar de 
les persones que estiguin a punt de 
ser desnonades, i pretén facilitar la 
tasca dels serveis socials per preveu-
re si s’ha de buscar allotjament, ma-
gatzem de mobiliari o altres serveis 
«per contribuir a disminuir el seu es-

très», segons apunta la citada nota 
municipal. 
 Els desnonaments per falta de pa-
gament de les rendes de lloguer són 
processos judicials ràpids que poden 
durar de tres a quatre mesos des de 
la interposició de la demanda, men-
tre que les execucions hipotecàries 
són processos més llargs i comple-
xos que poden arribar a durar de dos 
a tres anys, va recordar ahir l’ajunta-
ment al mateix comunicat. 
 Amb l’imminent conveni, els pro-
curadors es comprometen a comu-
nicar la diligència del desnonament 
amb l’objectiu que les dades dels 
afectats, amb prèvia autorització se-
va, arribin a la Direcció de Família i 
Serveis Socials de l’ajuntament, que 
serà l’organisme que coordinarà les 
actuacions. 

 El col·legi comptarà amb un en-
llaç a la seva pàgina web on el profes-
sional podrà omplir una fitxa amb el 
nom d’Informe per a serveis socials rela-
tiu a un procediment de desnonament de 
vivenda per falta de pagament, una in-
formació que només arribarà al per-
sonal municipal que estigui deguda-
ment autoritzat. 

BatERIa dE MESURES / La iniciativa mu-
nicipal forma part d’una bateria de 
mesures de l’Àrea de Qualitat de Vi-
da, que inclouen el treball amb els 
cossos de seguretat per garantir la 
presència de serveis socials en els 
desnonaments de famílies vulnera-
bles; amb organismes judicials per 
tenir estadística, i la constitució 
d’una comissió mixta sobre desno-
naments. H

Els procuradors 
els comunicaran 
als serveis socials 
perquè puguin actuar

33 Protesta contra els desnonaments a Barcelona, el gener del 2011.
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Francesc Gurri Serra
Creu de Sant Jordi

El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol


