dona pagarà al banc cent euros al
mes. Banc Sabadell ja va fer les
obres pertinents perquè l’immoble obtingui aviat la cèdula d’habitabilitat. Així que firmin el contracte Inés, de 49 anys, i els seus
dos fills, Carmen i Segundo, de
nou i set, deixaran de ser ocupes, i
l’u de Riera Baixa s’haurà convertit en un pis social.
La29
Vanguardia
ja va explicar al
Julio, 2019
gener que uns veïns dels voltants

costar un munt!”. Aquí i als voltants alguns acostumen a vendre
PAÍS:
España
drogues, a traficar
amb
articles robats, a esperar els turistes que
s’aventuren per
aquest
costat
PÁGINAS: 4de la
ciutat...
Inés i els seus
dos fills
vivien
TARIFA:
6300
€
molt a prop, a casa de la seva mare,
al sofà. “Jo vivia
a Ceuta
–prosseÁREA:
238
CM²
gueix–, però patia maltractaments... i com que gairebé no
tenia ingressos no podia entrar a

-

nyar el terme narcopís, on va comprar més habitatges per
ampliar el seu parc durant el
començar tot. L’edifici va
FRECUENCIA:
Diario Tot i això,
mandat anterior.
ser usurpat per traficants
i
l’altra entitat veïnal de la
toxicòmans fa una mica més
zona,
Illa
de tres anys. Durant més
O.J.D.: 100801 Robador Picalquers Roig, s’oposa a la idea
d’un any no es van vendre
E.G.M.:
559000
i explica que els diferents
tantes dosis de drogues
en
propietaris de la finca ja van
cap altre lloc de Barcelona.
acordar-ne
La policia no va aconseguir
21%
SECCIÓN:
VIVIR la reforma. “El
que passa és que són molts
desarticular aquests punts
i tarden a posar-se d’acord”.
de venda fins al 2017. Des

Més ajuts per accedir
a pisos d’emergència
BARCELONA Redacció

La Generalitat ha modificat les
condicions necessàries per rebre
les prestacions econòmiques d’urgència per accedir a un habitatge o
evitar desnonaments. Entre les
novetats principals hi ha la inclusió de nous supòsits en què les víctimes de violència masclista i els
casos resolts favorablement des
de les meses d’emergències poden
demanar aquesta ajuda.

L’anunci d’aquests canvis normatius introduïts per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya s’ha fet a
les portes d’una nova reunió amb
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) després de la denúncia que hi ha centenars de famílies reallotjades que viuen en
pensions en males condicions. La
setmana passada es van asseure en
una taula, per primera vegada de
manera conjunta, l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelo-

XAVIER CERVERA

Protesta de la PAH a l’Ajuntament fa dues setmanes

propietaris que donin algun ús a
les seves finques. El problema és
que els tècnics no han localitzat
encara els titulars de 118 habitatges de la llista. Tot i això, el Consistori h obert diligències contra
els amos de 48 pisos buits. L’informeindica també queels tècnics
ja han verificat que 49 propietats
del Raval estan ocupades il·legalment.Algunesperveïns,altresper
traficants... La disputa continua.

na a fi de consensuar noves solucions a l’emergència habitacional, i
avui mantindran una nova trobada de caràcter més tècnic per endinsar-se en aquesta qüestió.
La Generalitat assistirà a la reunió després d’un primer pas amb
l’objectiu d’establir les noves condicions que garanteixin l’obtenció
de prestacions per part d’aquelles
famílies que arrosseguen deutes
derivats de l’impagament de quotes de la hipoteca, del lloguer o que
han estat desnonades per falta de
pagament. L’ajuda anual és d’un
màxim de 4.350 euros per atendre
els casos de pèrdua d’habitatge, i
també s’estableix la possibilitat de
renovar fins a un màxim de 24 mesoslaprestaciócomplementària. 

