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3 FERNÁNDEZ DÍAZ

Tots els desallotjats del Carmel
volen els 30.000z per dany moral

ALBERT OLLÉS
BARCELONA

L
a bola de neu en què s’ha
convertit la crisi del barri
del Carmel des que es van
pactar les primeres indem-

nitzacions per als desallotjats es va
fer ahir una mica més grossa, coinci-
dint amb la manifestació de suport
als afectats que va recórrer el centre
de la ciutat.

La marxa, que va congregar més
de 3.000 persones, va tenir com a
principal reivindicació la unificació
per als 1.089 desallotjats dels paga-
ments per danys morals, fet que su-
posaria que cada un d’ells cobrés per
aquest concepte els 30.000 euros
(cinc milions de pessetes) que la Ge-
neralitat va acordar entregar a les 34
famílies que perden el seu pis, en
lloc dels 6.000 euros per unitat fami-

liar (més el que concedeixi el Govern
central) que els han promès.

«Danys morals, per a tots iguals»
es va convertir en el lema més core-
jat de la manifestació, en què Fer-
nando González, president de l’Asso-
ciació de Veïns del Carmel, va anun-
ciar que «boicotejaran» els treballs
d’apuntalament de les seves cases
com a mesura de pressió per aconse-
guir que la Generalitat accepti les se-
ves demandes.

TURÓ DE LA PEIRA / «Demano a tots
els veïns que no deixin entrar a
ningú a casa seva fins que hi hagi
un compromís de la Generalitat so-
bre els danys morals», va dir Gon-
zález, que va exigir que es quantifi-
qui la pèrdua de valor de les viven-
des perquè els abonin la diferència.

Eva Fernández, presidenta de la

Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB), va anar més enllà
al demanar indemnitzacions per als
desallotjats per l’aluminosi al Turó
de la Peira. Fernández va denunciar
l’existència d’un «greuge compara-
tiu» entre aquest cas i el del Carmel.
La dirigent veïnal va demanar que
les indemnitzacions que es pactin
en aquesta crisi es facin extensives a
qualsevol altre cas similar –present
o futur– en altres barris de Barcelo-
na i Catalunya.

La manifestació, que va transcór-
rer sense incidents, va servir, segons
Fernández, per demostrar que, des-
prés de les divergències inicials, «les
diferents entitats i plataformes im-
plicades en la crisi estan unides i for-
men un front comú davant les admi-
nistracions».

Aquestes paraules van ser corro-

borades amb la participació en la
marxa, a més de les entitats veïnals,
de desallotjats i representants de
l’Associació de Damnificats del Car-
mel i de l’Associació de Comerciants
Carmel Centre.

CRÍTIQUES ALS POLÍTICS / Les crítiques
als polítics també van protagonitzar
la concentració, si bé sense capitalit-
zar-la, amb lemes com «Metro sí, cor-
rupció no» o «Més ciment i menys
3%». L’únic punt de discrepància
amb la marxa el van protagonitzar
un centenar d’habitants del Carmel,
que van preferir manifestar-se al seu
barri, tal com fan des de fa uns
quants dissabtes al no sentir-se re-
presentats per l’associació de veïns.

Els evacuats boicotejaran l’apuntalament de les
cases fins que el Govern equipari els pagaments

Més de 3.000 persones es manifesten pel centre
de Barcelona en solidaritat amb els afectats

Pàgines 40 a 42 888Les conseqüències de l’esvoranc 3 La protesta

33 Els manifestants, a la Via Laietana, ahir. A la dreta, una de les pancartes de la marxa, que mostra la imatge d’una esquerda amb testimonis de guix d’una vivenda afectada.

FERRAN NADEU

Passa a la pàgina següent

el suport
UNIÓ AMB
ALTRES BARRIS

< La manifestació va reunir més
de 70 associacions veïnals i
entitats, entre les quals van
destacar les de barris que també
pateixen problemes
d’esquerdes, com la Teixonera,
el Poblenou, el Coll i el Turó de la
Peira; i d’altres municipis
catalans, com Tarragona i
Sallent. Tampoc hi van faltar els
veïns que demanen un canvi de
recorregut de l’AVE per
Barcelona ni els de Gavà-Mar.


