
El consistori ultima un protocol per evitar les ocupacions dels pisos després de desnonaments

Canovelles detecta uns 50 
pisos ocupats il·legalment
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El carrer Sèquia, a Canovelles, és una de les zones on s’ha detectat un major nombre d’ocupacions de pisos

Canovelles

EL 9 NOU

La Policia Local de 
Canovelles té detectats 
una cinquantena de pisos 
que han estat ocupats 
il·legalment per famílies des-
prés de quedar buits per un 
desnonament. La majoria es 
concentren entre els carrers 
Sèquia i Balmes, a la Barriada 
Nova. Fins i tot, hi ha algun 
edifici on el 80% dels habi-
tatges estan ocupats.

La majoria de les ocupaci-
ons il·legals de pisos arriben 
després d’un procés de des-
nonament de les famílies que 
hi viuen. En la majoria de 
casos, són pisos de poc valor 
que són difícils de llogar o de 
vendre. Això fa que l’habi-
tatge quedi buit i abandonat 
perquè ningú se’n fa càrrec. 
La Policia Local també es 
queixa que molt sovint és 
difícil arribar a saber quina 
entitat financera és la pro-
pietària d’un immoble per 
poder-hi parlar.

En la meitat de les ocupa-
cions detectades, la policia té 
registrat que es produeixen 
problemes de convivència 
amb la resta de la comunitat. 
Deixen de pagar les quotes 
per al manteniment de l’es-
cala i sovint els ocupants 
punxen la xarxa elèctrica 
per poder tenir llum a casa o 
acaben cuinant directament 
a terra si no tenen gas. “El 
pis es deteriora molt més i la 
comunitat on estan, també”, 
comenta el cap de la Policia 
Local, Josep Balmes. “Afecta 
la resta de veïns”, afegeix.

El procés per desallotjar 
un pis ocupat és força llarg i 
costós perquè ha de seguir el 
tràmit judicial. S’hi afegeix 
el fet que les entitats finan-

ceres no són gaire actives a 
l’hora de promoure’ls, segons 
Balmes. Si s’acaba desallot-
jant o els okupes acaben 
marxant sovint s’emporten 
el cable de coure i altres ele-
ments metàl·lics per reven-
dre’ls i aconseguir alguns 
diners. “Hi ha pisos que no 
els compraries ni per 1.000 
euros”, assegura el cap de la 
Policia Local. 

Les ocupacions de pisos 
buits les protagonitzen tant 
persones immigrants com 
autòctones. En algun cas, 
les mateixes famílies que hi 
vivien són els qui l’ocupen. 
Segons Balmes, els proble-
mes amb la comunitat són 
més reduïts si l’ocupació la 
fa la mateixa família que 
hi vivia. També hi ha més 
respecte pel propi habitatge. 
“En aquests casos, els blocs 
no es degraden tant”, afirma.

Aquest problema fa uns 
anys que es dóna però darre-

rament s’ha accentuat amb 
un cert efecte crida arran de 
les mesures que han adop-
tat ajuntaments com els de 
Badalona i Santa Coloma de 
Gramanet. Ara l’Ajuntament 
de Canovelles té a punt un 
protocol d’actuació per evi-
tar les ocupacions dels pisos 
que queden buits. Aquest 
document, que es presentarà 
dilluns de la setmana que ve, 
preveu establir mecanismes 
de coordinació entre els ser-
veis socials i urbanístics de 
l’Ajuntament, la policia i els 
bancs que són propietaris 
dels habitatges. Es treballa 
amb l’objectiu d’aconseguir 
trobar llogaters perquè vis-
quin als pisos buits. Això 
ha d’evitar que s’ocupin i, 
per tant, que es degradin. 
En aquells casos on no sigui 
possible, es pretén establir 
mesures de protecció físi-
ques dels immobles per evi-
tar que s’hi pugui accedir.

Divendres, 5 d’octubre de 2012

NOU9 POLÍTICA I SOCIETAT EL 5

Mobilització 
dilluns per evitar 
un desnonament  
al carrer Centelles
Canovelles

La Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca de 
Granollers ha convocat 
una concentració dilluns 
que ve a partir de les 8 del 
matí per evitar el desno-
nament d’un veí del carrer 
Centelles, a Canovelles. 
L’afectat tenia una hipote-
ca amb el BBVA a la qual 
ara no pot fer front perquè 
s’ha quedat a l’atur. Segons 
la PAH, s’ha intentat nego-
ciar un lloguer social amb 
el banc per no arribar al 
desnonament però no s’ha 
aconseguit cap mena de 
resposta. Es dóna el fet 
que l’home viu en un pis 
adaptat perquè té proble-
mes de mobilitat.

Roben cablejat de 

coure d’un parc 

de Granollers i el 

camp de futbol 

de Canovelles

Granollers / Canovelles

EL 9 NOU

Uns desconeguts van robar 
el cap de setmana passat 
diversos trams de cable de 
coure de la instal·lació elèc-
trica del parc del Lledoner, 
a Granollers. És el tercer 
robatori d’aquestes carac-
terístiques que s’ha produït 
en aquest parc en els darrers 
tres mesos. El robatori més 
important va deixar sense 
llum 17 fanals.

L’Ajuntament encara no 
ha reparat les instal·lacions 
afectades pels robatoris a 
l’espera de trobar una fór-
mula que asseguri que no 
se’n tornin a produir. Sí que 
es van soldar algunes tapes 
de fanals i s’ha reforçat la 
presència policial a la zona. 
La reparació pot costar entre 
7.000 i 9.000 euros.

D’altra banda, a Canovelles 
uns desconeguts van robar 
aquest dimarts a la nit cable-
jat de coure i altres materials 
elèctrics del camp de futbol 
i del nou complex espor-
tiu Thalassa, que va poder 
seguir funcionant amb nor-
malitat.

Tres detinguts per 
un robatori a la 
deixalleria de Parets

Parets del Vallès

La Policia Local de Parets 
va detenir aquest dimecres 
al migdia tres persones acu-
sades de robar materials de 
la deixalleria del municipi. 
Una patrulla de la policia els 
va sorprendre mentre treien 
materials de la deixalleria i 
els carregaven a un vehicle. 
Estan acusats d’un delicte de 
robatori amb força.

Sant Celoni no cobrarà la plusvàlua 
als afectats per desnonaments
Sant Celoni

EL 9 NOU

El ple de Sant Celoni va apro-
var suspendre cautelarment 
el pagament de les plusvàlu-
es a les persones que estan 
afectades per processos de 
desnonament d’habitatges 
de primera residència. La 
decisió es va fer amb el vot 
favorable de tots els partits 
(PSC, al govern, CiU, CUP i 
ICV-EUiA, a l’oposició).

La moció aprovada afirma 
que “és evident que les famí-
lies que perden la residència 
perquè no poden fer front a 
les obligacions econòmiques, 
siguin quines siguin, cons-
titueixen un dels principals 
col·lectius que poden situar-
se en risc d’exclusió social”. 
També es recorda que “en la 
majoria dels casos aquestes 
liquidacions seran objecte 
d’impagament, acumulació 
de sancions i interessos i 

acabaran, molt probablement 
rebent la qualificació final 
d’insolvència amb la qual 
cosa es consignen uns ingres-
sos que no es cobraran i s’in-
corre en despeses de gestió”. 
Per als grups municipals de 
Sant Celoni, “resulta inaccep-
table liquidar l’impost sobre 
l’increment de valor dels ter-
renys de naturalesa urbana a 
les famílies que han perdut 
un habitatge per raons eco-
nòmiques”.


