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L’Ajuntament de Barcelo-
na va fer repàs ahir de tota
la tasca desenvolupada
durant el 2017 per fer
front a la problemàtica
dels desnonaments i, com
en tot balanç, les dades es
presten a lectures més
complaents o menys.
D’aquesta manera, durant
l’any passat es va reduir
un 22% l’execució de llan-
çaments hipotecaris a la
ciutat. Una bona nova. Per
altra banda, però, es van
incrementar un 50% els
casos de risc de pèrdua de
l’habitatge que van ser
tractats per la Unitat Con-
tra l’Exclusió Residencial
(UCER), el servei que cen-
tralitza i coordina totes les
polítiques i dispositius
d’actuació en la matèria.
Per ser exactes, de 1.574
unitats de convivència
ateses el 2016, es va pas-
sar a 2.351 el 2017. En
persones això es tradueix
en 7.760 noms i cognoms,
dels quals 2.377 eren de
menors d’edat. Pel govern
d’Ada Colau, aquest incre-
ment es deu al fet que ara

s’està més a sobre de més
situacions que poden aca-
bar derivant en un desno-
nament, i no únicament
d’aquelles en què l’expe-
dient ja està en la fase d’ex-
ecució judicial.

Les estadístiques tam-
bé confirmen la tendència
que Barcelona té un pro-
blema, i greu, amb el llo-

guer. Ho corrobora el fet
que un 51% dels casos que
van arribar a mans de
l’UCER corresponien a fa-
mílies que vivien en un ha-
bitatge d’aquest règim i te-
nien dificultats per pagar
la mensualitat. Hi ha un al-
tre 36% que correspon a
situacions de tinença tipi-
ficades com a precari.

Aquí s’hi inclouen des
d’aquells que estan en un
pis ocupat, als que n’han
llogat sense contracte. Un
7% eren propietaris.

A l’hora de passar revis-
ta a la tasca de l’UCER, i al
marge dels 2.251 expe-
dients que es van incoar
durant el 2017, s’ha de fi-
xar la mirada en 1.362 que

es van aconseguir tancar
al llarg de l’any passat. En
un 58% d’aquests casos, la
solució trobada va ser con-
cedir un ajut municipal
per ajudar a pagar un pis
que no era propietat del
consistori. De fet, des del
govern de Colau s’insisteix
que una de les seves priori-
tats és intentar que la fa-
mília o inquilí pugui conti-
nuar a l’habitatge d’on se’l
vol foragitar, tot i que el
2017 només es va aconse-
guir en un 16% d’afectats.
Si això no és possible, ja cal
pensar en mesures com
accedir a un estatge prote-
git o temporal com ara
pensions. Ara bé, el gerent
d’Habitatge de l’Ajunta-
ment, Javier Burón, va ad-
metre ahir que ara mateix
tenen dificultats per tro-
bar aquests allotjaments
alternatius, tot i tenir els
recursos per pagar-los, per
la situació d’un mercat
amb poca oferta.

A tot això, la presenta-
ció ahir d’aquest balanç va
coincidir amb la discussió
al Congrés dels Diputats
de la reforma de la llei d’en-
judiciament civil 1/2000
per accelerar els desnona-
ments d’habitatges ocu-
pats, impulsada pel PP, Cs
i PDeCAT. I això va fer cla-
mar a l’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau: “És
molt fàcil anar legislant a
favor del desnonament i
que després totes les con-
seqüències les hagin de
gestionar els ajunta-
ments”, va criticar, alhora
que va afirmar que porta-
rà la qüestió al ministre de
Foment. ■

a En un 16% dels casos on va intervenir l’Ajuntament el 2017, els inquilins afectats van poder seguir
vivint al seu pis a Colau esclata per l’aprovació pel Congrés dels Diputats dels llançaments ‘exprés’
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Barcelona atén en un any un
50% més de desnonaments

 Casos de risc de desnonament atesos per l’Ajuntament de Barcelona el 2017
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Unitats de convivència ateses per districte

Ciutat Vella 373 15,87% 40.692 0,92%

Eixample 217 9,23% 112.558 0,19%

Sants-Montjuïc 389 16,55% 73.887 0,53%

Les Corts 46 1,96% 33.004 0,14%

Sarrià-St. Gervasi 53 2,25% 56.344 0,09%

Gràcia 100 4,25% 52.621 0,19%

Horta-Guinardó 276 11,74% 69.388 0,40%

Nou Barris 390 16,59% 66.312 0,59%

Sant Andreu 256 10,89% 59.174 0,43%

Sant Martí 251 10,68% 94.395 0,27%

BARCELONA 2.351 100,00% 658.375 0,36%

Casos
% sobre el

total
Llars

districte

% sobre
el total
de llars

Evolució dels casos atesos 2014-2017

Règim de tinença
dels habitatges afectats

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2014 2015 2016 2017

679
1.020

1.574

2.351

Lloguers
51%

Sense informació 6%

Precaris
36%

Propietat
7%

“Si el PP vol facilitar
els desnonaments,
haurem de fer que
aquests arribin a la
porta del ministre”
Ada Colau
ALCALDESSA DE BARCELONA
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La frase

El Ministeri d’Agricultura
ha concedit, segons recull
l’Agència ACN, dotze lli-
cències per pescar corall
vermell en aigües exte-
riors entre Arenys de Mar,
al litoral del Maresme, i les
costes davant la població
baix-empordanesa de Be-
gur, just a tocar de l’àmbit
inclòs a la moratòria de la

Generalitat. El Departa-
ment d’Agricultura va
anunciar la mesura l’any
passat i va fer públic que es
començaria a aplicar
aquest 2018 i fins al 2027,
amb la suspensió dels per-
misos que es donaven en
aigües interiors –sota la
seva competència– del
cap de Begur fins a la fron-
tera francesa. La limitació
volia evitar que Catalunya
perdi les darreres colònies
que té d’aquesta espècie.

La mesura es va adop-
tar després d’encarregar
un informe a un grup de
científics, que va conclou-
re que un 90% de les pobla-

cions en aigües catalanes
tenen un estat de conser-
vació “crític”. La Generali-
tat va comunicar al minis-
teri la seva intenció.I l’Es-
tat es va comprometre a
través d’una ordre minis-
terial a aplicar la mesura
en aquest tram, però no hi
va incloure les aigües exte-
riors properes, on ara han
concedit els permisos.

El director general de
Pesca, Sergi Tudela, quali-
fica d’“absurda” la situació
i alerta que pot complicar
no només la sobreexplota-
ció de l’espècie sinó també
el control sobre les zones
protegides. Segons el res-

ponsable de Pesca, el mi-
nisteri considera que les
restriccions només s’ha-
vien d’aplicar a les aigües
exteriors immediatament
properes a l’àmbit restrin-
git. En canvi, la Generali-
tat creu que s’havia d’es-
tendre a les zones prope-
res. Tudela assegura que,
precisament, en aquesta
zona hi queda molt poc co-
rall i “gairebé tot el que hi

ha està per sota de la talla
de captura reglamentà-
ria”. Tudela va enviar una
carta per demanar que re-
consideressin la decisió
però assegura que no ha
obtingut resposta.

La concessió de les lli-
cències ha deixat “perple-
xos” diferents moviments
de protecció del territori
afectat. El president de
l’Associació d’Amics de les

Illes Formigues, Jordi Sis-
tach, considera que els
permisos per extreure co-
rall són “nefastos” i creu
que el govern espanyol va
“en contra de les decisions
autonòmiques i de les de la
Unió Europea”. L’associa-
ció ha començat a “treba-
llar en xarxa” amb altres
entitats per tal de fer “tots
els possibles” per evitar
l’extracció del corall. ■

a El ministeri aplica
la veda al nord del cap
de Begur, però atorga
llicències cap al sud
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L’Estat autoritza a pescar
corall a tocar d’àrees que
la Generalitat preserva

Un fragment de corall vermell extret a la Costa Brava l’estiu passat ■ L. CASADEMONT (ACN)


