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què se n’anessin de casa seva i po-
guessinbuscarunaaltracosa. Sem-
blava fàcil, la dona va acceptar el
tracteimmediatament.Dimartsala
tardahoanavenaferefectiuilaNú-
ria teniapensat quedar-se adormir
en la quehavia estat la seva llar du-
rant uns anys per assegurar-se que

nohi entrava ningúmés fins que es
formalitzés el contracte de venda.
Però quan va arribar allà es va tro-
barunhomequedemoltmalesma-
neres li va dir queno volien aquells
diners, que tenienunanenapetita i
nopensavenanar-se’n,queelshau-
rien de fer fora a puntades de peu

comjavanserexpulsatsdel’anteri-
or habitatge ocupa on van habitar
durantunsmesosaBadalona...
La Núria es va esfondrar. Havia

viatjat fins a Barcelona amb els di-
nersprestatsd’unsamicsperpoder
resoldre el problema i aconseguir
saldar els deutes que no la deixen
dormirper lesnits.El2006esvahi-
potecar per adquirir l’habitatge en
elqualvapassaralgundelsseusmi-
llorsmoments però tambédels pit-
jors.Allàvaresidirdurantelsmesos
que va estar rebent tractament per
superaruntumorcerebral, jacurat.
La il·lusióde lasevavida,explica,

seria tornar algun dia a Barcelona
però hi ha renunciat. “La Barcelo-
neta se’ls ha escapat de les mans,
tincunsentimentdedesencantcap
a una ciutat que sempre he esti-
mat”, lamenta aquesta filla d’unca-
nari iunamanresanaquevacréixer
acavallde lesdues terres.
La desesperació per aconseguir

uns diners que necessita i el temor
de no poder fer front a res i que el

pis acabés en mans del banc la va
portar a malvendre ahir el pis amb
lafamíliaocupadins.Elcomprador
ha aprofitat la circumstància per
obtenir una rebaixa tan gran que
cap de les parts implicades no
s’atreveixa fer-lapública.
El gerentde laCambrade laPro-

pietat Urbana, Òscar Gorgues, de-
manasolucionscontundentsa l’ad-
ministració. “No es pot privar una
personadel seuhabitatgeperquè la
família que l’ocupa estiguimolt ne-
cessitada”,diuGorgues,queapunta
la falta d’habitatge públic per a ca-
sos vulnerables com un dels grans
problemesde laciutat.
Si el noupropietari segueix la via

legal no podrà entrar a l’habitatge
que acaba d’adquirir fins d’aquí un
any, comamínim.LaNúria va aga-
far un vol ahir a la tarda cap a les
illes Canàries amb la tranquil·litat
depoderfrenarelsdeutesquel’ofe-
guen però amb el mal gust de boca
denohaverpogutacomiadar-sedel
seupis.

Una donamalvèn el seu pis
ocupat perquè no pot recuperar-lo
i es veu ofegada pels deutes

Ocupació a la
Barceloneta
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No tot són pisos turís-
tics a la Barceloneta
ni lloguers desorbi-
tats a l’abast de no-
més uns pocs. Núria

González llogavael seuquartdeca-
sa rehabilitat per400eurosper co-
brir les despeses de la hipoteca
mentre vivia a Las Palmas de Gran
Canaria permotius laborals. El llo-
gater anterior era bon pagador...
fins que va deixar de complirmen-
sualment. Al cap d’un temps d’im-
pagaments se’nvaanar.
Elpisvaquedarbuit i lapropietà-

ria necessitava una important
quantitat de diners per fer front als
deutes acumulats pel seu exmarit,
quevaavalarenelseumoment.Per
això,acontracor,afinalsdemaigva
decidir posar el pis a la venda. La
Cambra de la Propietat Urbana de
Barcelona va assumir l’encàrrec de
la gestió. Pocs dies després, quan
van anar a revisar que tot estava en
ordreperensenyar-loaunpossible
interessatesvantrobarelpanycan-
viat i sorolls dins de l’immoble. Es-
tavaocupat.
Semblava que l’anterior llogater

se n’havia anat a les bones, però
d’algunamaneralessevesclausvan
acabarenmansd’unade lesbandes
organitzades que ocupen pisos i
posteriormentenrevenenlesclaus.
Per 1.000 euros, un talMohamed li
va oferir a un pescador i la seva fa-
mílial’accésalpisde35metresqua-
dratsenundelscarrersde laBarce-
lonetamésautèntica.
La gran majoria d’habitatges

ocupats a Catalunya pertanyen a
bancs.Lesentitatsestanacostuma-
desatractaraquestscasosambl’ad-
ministracióperòquanésunpropie-
tari particular el que es troba el seu
pis ocupat ho té més difícil. El pri-
mer que va fer la Núria va ser de-
nunciar-hoalsMossosd’Esquadra.
Lavia judicial li portaria, comamí-
nim, un any. Hi havia un compra-
dor interessat i ella necessitava els
diners, així que va decidir prendre
la justíciaper la sevamà. “Enelbon
sentitde laparaula”, apunta.
Esvapresentara la finca ivapar-

lar amb la dona que li va obrir la
porta. Li va oferir 3.000 euros per-

EL PROBLEMA HABITACIONAL
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Núria González a la porta de la propietat ocupada en un dels carrers del barri mariner

Lesdues caresde l’habitatge

Lloguers que pugen, ocupacions, pisos
turístics il·legals, desnonaments... i
també vendesmilionàries. Barcelona
té un greu problema d’habitatge. Els

barcelonins consideren que l’accés a
l’habitatge és un dels principals
problemes de la ciutat, el quart, segons
el baròmetremunicipal.Mentrestant

el preu dels pisos es recupera després
del fre de la crisi sense que la ciutat
tingui un parc d’habitatge públic per
apaivagar aquesta situació.

Venutunpis de luxedel passeig
deGràciaper 10milionsd’euros
BARCELONA Redacció

L’habitatge de luxe es recupera a
Barcelona. La immobiliària
Coldwell Banker Prestige ha ve-
nut per 10 milions d’euros el que
ja és un dels pisos més cars de la
ciutat. Es tracta d’una residència,
ubicada al passeig de Gràcia, de
450metres quadrats i una terras-
sa de 250metres més, amb servei

de conselleria 24 hores i cinc pla-
cesd’aparcament situat.La trans-
acció situa el preu del metre qua-
drat en els 16.500 euros. Lamitja-
na al districte de l’Eixample,
segons les estadístiques munici-
palsde l’anypassat, esva situaren
els4.610euros/m2,mentrequeen
el primer trimestre d’aquest 2017
vaaugmentar fins als4.998euros.
Aquesta xifra és sensiblement

inferior al preu final, també as-
tronòmic, que es va pagar en els
inicis de la crisi i l’esclat de la
bombolla immobiliària per un al-
tre habitatge situat al número 16
del passeig deGràcia. Era el 2008
quan la immobiliària Restaura va
vendre un àtic que va acollir l’an-
tigaTerrazaMartini, la cocteleria
de moda a la Barcelona dels anys
seixanta i setanta, per 10,58 mili-

ons d’euros. Preus que fins aquell
moment només assolien les tor-
res de l’exclusiva avinguda Pear-
son, a Pedralbes.
François Carriere, soci funda-

dor de Coldwell Banker Prestige
Barcelona, va considerar ahir en
un comunicat que aquest preu es
deu fonamentalment “al fet de
tractar-se d’una finca única ubi-
cada a la zona més exclusiva de
Barcelona, que ha estat redecora-
da de nou i totalment moblada”.
Insisteix en el fet que “una venda
per aquest import no suposa una
revalorització generalitzada dels
preus en aquest carrer”, que se si-
tuen al voltant dels 12.000 euros

per metre quadrat –mitjana per
alspisos–oenels 15.000, enel cas
dels àtics o plantes baixes amb
jardí.
En aquest sentit, Carriere asse-

nyala que malgrat la xifra astro-
nòmica per la qual s’ha venut
l’habitatge, no es poden compa-
rar encara els preus de Barcelona
amb altres capitals europees. Po-
sa com a exemple Londres, on
aquest pis podria haver assolit un
preu de 25.000 euros per metre
quadrat. Amb tot, explica que la
venda reflecteix que el sector de
l’habitatge de luxe ja ha recupe-
rat els seus valors anteriors a la
crisi.

Canvis en la llei
per lluitar contra

lesmàfies

EldegàdelCol·legid’Ad-
vocatsdeMataró,Julio
Naveira,vaserundels
ponentsde laComissióde
JustíciaalCongrésdels
DiputatsaMadridper
defensar lamodificacióde
laLlei 1/2000,de7dege-
ner,d’enjudiciamentcivil.
Vaposarcomaexempleel
casde lacapitaldelMares-
meper instaraestablir
normesqueajudinels
jutgesa imposarmesures
cautelars immediatesper
desallotjar lesmàfiesorga-
nitzadesqueocupenpisos
queels serveis socials in-
tentendestinara famílies
enriscd’exclusió.Mataró
tambéreclamaques’activi
el jutjatnúmero9,queestà
aprovatperòpendent
d’instaurarperagilitzarels
tràmits. /FedeCedó


