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E. DON GIRONA

■Les diputacions de Girona i Bar-
celona van organitzar ahir un
grup de debat sobre les ocupa-
cions irregulars. L’objectiu princi-
pal de la trobada va ser posar en
comú quins casos d’ocupacions
irregulars hi ha als pobles i ciutats,
quines possibilitats d’actuació te-
nen els ajuntaments i quines són
les conseqüències tant per al mu-
nicipi com per a la població que
hi viu. A la sessió es va parlar de
les diferents actuacions a escala
local en casos d’ocupacions irre-
gulars reals, i també es va valorar
l’impacte en les polítiques locals
de les actuacions dutes a terme en
aquest àmbit.

La jornada va tenir lloc al Parc
Científic i Tecnològic de la UdG i
va ser inaugurada per Fermí San-
tamaria, vicepresident i diputat
d’Habitatge de la Diputació de Gi-
rona, i David Mongil, cap d’Habi-
tatge dels Serveis d’Habitatge, Ur-
banisme i Activitats de la Diputa-
ció de Barcelona. Hi van assistir
una trentena de persones, entre
ells personal tècnic, administratiu
i càrrecs electes d’ajuntaments i
consells comarcals.

Fermí Santamaria va explicar
que des del desembre de l’any
passat el Servei d’Habitatge de la
Diputació de Girona impulsa la
redacció del document «Actua-
cions davant l’ocupació irregular
d’immobles des d’una perspecti-
va local», el qual reuneix informa-
ció sobre com es pot actuar en ca-
sos d’ocupacions irregulars. «Vam

decidir crear un grup redactor
amb l’objectiu d’elaborar un do-
cument que fos fàcil, útil i viu per
als ajuntaments que volien treba-
llar els casos de les ocupacions
irregulars», va explicar el vicepre-
sident, que també va especificar
que «no és una guia que diu als
ajuntaments el que han de fer, ans
al contrari; el que fa és suggerir ac-
tuacions que les administracions
locals poden dur a terme davant
ocupacions irregulars». 

Una problemàtica creixent
En els darrers anys, la crisi econò-
mica i financera de llarga durada
ha afectat directament moltes fa-
mílies, que han perdut el seu ha-
bitatge i, en conseqüència, actual-
ment es troben amb moltes difi-

cultats per accedir a un habitatge
o mantenir-lo. Davant d’aquestes
circumstàncies, l’ocupació d’ha-
bitatges s’ha convertit en un fet
que es produeix a tot el territori.

D’aquesta manera, l’ocupació
irregular ha esdevingut un pro-
blema present a la gran majoria
dels municipis i una preocupació
per als ajuntaments i consells co-
marcals en relació amb l’orienta-
ció de l’acció pública en aquest
àmbit. Els ens locals es troben da-
vant d’un escenari complex, en
què es veuen obligats a entrar en
un joc de diversos aspectes: la
prohibició legal de l’ocupació, les
dificultats per garantir el dret a
l’habitatge o bé els problemes veï-
nals relacionats amb les situa-
cions d’ocupació.

Molts problemes i algunes
solucions per als ens locals
davant les ocupacions
Una trentena de persones van posar sobre la taula diferents possibilitats
d’actuació i van valorar quines serien les repercussions per als municipis

Fermí Santamaria durant la presentació. ANIOL RESCLOSA

ACN/DdG SILS

■ L’Audiència de Girona ha con-
demnat a  anys, sis mesos i un dia
de presó l’exboxejador que va
apallissar i amenaçar la seva pa-
rella a Sils. Els fets que ara s’han
sentenciat van tenir lloc a finals
d’abril del . El tribunal con-
clou que l’acusat va agredir la
dona després de mantenir-hi re-
lacions sexuals. La va agafar pel
coll, li va donar cops de puny per
tot el cos, la va fer anar per terra i

la va punxar amb un ganivet. La
sentència, però, no considera pro-
vat que l’acusat forcés la víctima a
anar-se’n al llit amb ell i que la
dona hi hagués accedit perquè li
tenia por. 

5 anys i mig d’allunyament
La sentència, de la qual ha estat
ponent el magistrat Francisco
Orti, sí que considera provats tota
la resta de delictes. És a dir, els de
maltractaments i amenaces en
l’àmbit de la violència de gènere i
el de lesions. A l’hora d’imposar la
pena, l’Audiència aplica a Miguel
Hernández dos agreujants: un de
reincidència (ja que té antece-
dents per violència de gènere) i el
de parentiu (perquè en el mo-

ment dels fets, ell i la víctima eren
parella). D’altra banda, però, la
sentència estima al processat dos
atenuants. Un de dilacions inde-
gudes (perquè el cas ha trigat anys
a arribar a judici) i un altre d’alte-
ració psíquica (perquè l’acusat
pateix depressió i deteriorament
cognitiu generat arran dels anys
de boxa i consum de tòxics).

El jutge també li imposa la pro-
hibició d’acostar-se a menys de
 metres de la víctima durant 
anys, sis mesos i un dia. En matè-
ria de responsabilitat civil, l’obliga
a indemnitzar la dona amb 
euros per les lesions. No li imposa,
però, com sol·licitava el fiscal, que
hagi de pagar . euros per
danys morals.

L’Audiència de Girona condemna a
dos anys i mig l’exboxejador de Sils
La sentència l’absol
d’un delicte d’abusos sexuals
ja que no considera provat
que ella accedís per por
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