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Xurreria en Els veïns volen
perill a Sant que segueixi un
establiment
Gervasi
que porta 60
anys i perdrà
el permís

Barcelona
COL·LECTIUS

Desallotgen 69 persones d’una
vintena de cases a Sant Andreu
| Els habitatges, al recinte fabril de la Fabra i Coats, estaven ocupats majoritàriament per famílies sense
sostre | Hi vivien 21 menors i okupes de diverses nacionalitats | És el primer desallotjament del 2007
Mar Ferrando/Carles Sabaté
BARCELONA

Els Mossos d’Esquadra van
desallotjar ahir al matí 69
persones de vuit nacionalitats, 21 de les quals menors
d’entre dos i 14 anys, d’una
vintena de cases del carrer
Segre. Havien estat antigues residències dels treballadors del recinte fabril
Fabra i Coats, al barri de
Sant Andreu.
El desallotjament, que es
va fer en compliment de
dues ordres judicials dictades pels jutjats d’instrucció
número 2 i 3, va començar
a les 8.10 h i es va allargar
fins a les 11.45 h, moment
en què les màquines excavadores van començar a
enderrocar els habitatges
d’una o dues plantes, propietat de Renta Corporación, que estan situades en
un terreny adquirit fa un
any per l’Ajuntament de
Barcelona i qualificat de
zona verda.
Segons l’inspector Jordi
Rodón, cap de la comissaria
dels Mossos d’Esquadra a
Sant Andreu, es van identificar 27 dones i 42 homes,
dels quals 10 van ser enviats a la comissaria per comprovar les seves dades, i
una dona, detinguda perquè tenia pendent un requeriment judicial. Hi havia
56 espanyols, quatre italians, dos marroquins, tres
polonesos, un uruguaià, un
cubà, un romanès i un angoleny.
A les cases, ocupades des
de fa més de dos anys, hi
havia una quarantena de
joves okupes –considerats
violents pels veïns–, però
també famílies sense recursos. Els habitatges es trobaven en un estat de deterio-

Els Mossos custodiaven ahir les cases del carrer Segre mentre els ocupants il·legals, entre ells molts menors, recollien les seves pertinences ■ PERE VIRGILI

Les xifres

50

milions d’euros va pagar
l’Ajuntament a Renta Corporación per la Fabra i Coats
l’any 2005. La immobiliària
havia comprat el recinte fabril dos anys abans per 30.

118

desallotjaments es van fer
durant l’any 2006 a Barcelona. El d’ahir, amb un 48
adults i 21 menors desallotjats, va ser el primer que fan
els Mossos el 2007.

rament important, amb
brutícia i runa per tot arreu
i amb “greus problemes de
salubritat”, segons el cap
dels Mossos. Rodón va assegurar que, un cop identificats, el desnonament es
va fer sense problemes, i
donant temps als afectats
perquè recollissin les seves
coses. Les famílies amb
pocs recursos les van traslladar a un guardamobles
municipal.
Serveis socials
Durant el desallotjament,
en què van intervenir 16
agents de la policia, eren
presents els serveis socials
municipals, que van oferir
a les famílies amb pocs recursos una pensió per res-

guardar-se durant els primers dies, encara que
només una família nombrosa es va voler acollir a
l’oferiment. La resta, segons la regidora del districte de Ciutat Vella, Sara
Jaurrieta, van optar per
anar a casa de familiars o
buscar altres opcions pel
seu compte.
L’alcalde, Jordi Hereu, va
assegurar ahir en una entrevista a Ràdio 4 que “els
veïns estan encantats” amb
el desallotjament dels antics habitatges de l’antiga
fàbrica de Fabra i Coats,
perquè d’aquí a uns anys es
convertirà en “una zona
que es transformarà en un
dels pulmons d’equipaments” per al barri. ■

La zona verda del pla urbanístic
Les cases desallotjades de la
Fabra i Coats de Sant Andreu
haurien de convertir-se, un
cop enderrocades, en la zona
verda del pla de reforma de
l’antiga filatura. El recinte fabril afrontarà aquest any les
primeres reformes del pla
global per rehabilitar les
naus i reconvertir-les en diversos equipaments, com un
institut de secundària, un
casal de barri i edificis per a
joves i gent gran. Els percentatges d’ús de cada edifici encara no s’han decidit, ja que
el procés participatiu per demanar el parer als veïns encara no ha acabat.

En principi, aquests edificis aniran a terra i la zona
verda resultant es convertirà
en l’entrada al recinte industrial anglo-català del segle
XIX pel carrer Segre. La propietat, Renta Corporación, els
ha d’enderrocar, segons el
pacte de compra amb l’Ajuntament. Un cop a terra, el
consistori s’encarregarà de
fer-hi el parc. La primera activitat de reocupació de la
Fabra serà el centre d’acollida experimental de mercaderies pel al comerç del carrer
Gran, que intentarà descongestionar l’eix comercial andreuenc aquesta primavera.

