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El Govern diu 
als Mossos que 
no pensa cedir

p PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT

Les deu famílies que han refet les seves vides a Nou Barris són ja un símbol del moviment dels indignats

L’Edifi ci 15-O és una llar tres 
mesos després de l’ocupació

El passat diumenge, dia 
15, va fer tres mesos que deu 
famílies viuen en un edifici 
ocupat pels indignats al carrer 
Almagro, a Nou Barris. L’Edifi -
ci 15-O, que és com es coneix, 
acull una desena de famílies 
que no tenen un altre lloc on 
viure. 

Fa una setmana, diumenge 
passat, coincidint amb l’efe-
mèride, van néixer dos bes-
sons, fi lls d’una parella que ha-
via estat ocupant un pis al bar-
ri de Sant Antoni, abans d’això 
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L’edifi ci d’Almagro, 24 s’ha convertit en un referent de la lluita contra els desnonaments i de la denúncia contra la falta d’habitatge accessible. FOTOS: CARMEN SACANELLA

A l’immoble 
hi conviuen 
22 nens i n’hi ha 
un més en camí

Ja hi ha aigua 
calenta al primer 
pis i aviat arribarà 
als altres

vivien al carrer, i ara tenen un 
sostre. Els dos nounats eleven 
el nombre de nens que convi-
uen a l’immoble a 22, i n’hi ha 
un més en camí, perquè la Pa-
tricia donarà a llum en els pro-
pers dies.

El Pol, un dels activistes que 
dóna suport a la iniciativa des 
del primer dia, explica que tots 
els nens estan escolaritzats al 
barri. Tot i que les famílies no 
han pogut empadronar-se al 
barri, alguns veïns els han per-
mès fer-ho a casa seva i, en al-
tres casos, han aconseguit pla-
ces gràcies al suport del ma-

teix director del centre.
En aquests tres mesos, les 

famílies s’han pogut instal·lar 
als seus corresponents pisos, 
que ja estan moblats –alguns 
amb més recursos que altres–.
Disposen d’electricitat, aigua 
corrent i al primer pis ja hi ar-
riba l’aigua calenta. Veïns i el 
grup de suport treballen per 
fer-la arribar a tots els pisos.

El Pol explica que avancen, 
però ho fan “a poc a poc”. El 
que destaca és que el grup de 
suport té cada vegada menys 
responsabilitats a l’edifi ci i les 
famílies són cada cop més au-

tosuficients. Els que viuen a 
l’Edifici 15-O hi van arribar 
perquè ja estaven en contacte 
amb algun dels col·lectius que 
impulsava el projecte i es van 
reunir durant molt de temps 
per preparar l’ocupació. Al-
guns ja havien ocupat pisos, 
però altres es troben per pri-
mer cop en aquesta situació.

El repte de la convivència

La convivència no sempre és 
fàcil. En una comunitat de ve-
ïns típica, les persones no es-
tan obligades a relacionar-se. 
Aquestes famílies, en canvi, 

han de treballar plegades per 
fer de l’immoble la seva llar i 
garantir la seva permanèn-
cia. L’última empresa comu-
na va ser pintar l’escala. S’hi 
van dedicar una nit fi ns a les 
tres de la matinada.

Per l’activista que els 
acompanya des del princi-
pi, “la convivència i treballar 
plegats és la manera de cre-
ar una comunitat”. El grup 
de suport està format per sis 
persones que estan instal-
lades als baixos de l’edifici 
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“i si s’ha de fer molta feina po-
dem arribar a ser 30 o 40”. Els 
baixos i el pàrquing de l’immo-
ble del carrer Almagro estan 
reservats per a l’ús social. Al 
pàrquing ja hi ha instal·lat un 
taller d’autoreparació de bici-
cletes. Ara estudien organit-
zar-hi cooperatives de treball 
o intercanvi i fins i tot un men-
jador social.

Des del primer dia no han 
deixat d’apropar-se persones a 
l’Edifici 15-O per explicar la se-
va situació i demanar suport. 
Des del col·lectiu que hi està 
establert s’organitzen assem-
blees per assessorar les perso-
nes en aquesta situació, però 
no donen l’abast per acompa-
nyar els casos de tots els afec-
tats. El Pol explica que alguns, 
un cop informats, han pres la 
iniciativa pel seu propi comp-
te: a poca distància del carrer 
Almagro hi ha un altre edifi-
ci ocupat per famílies que han 
preferit no donar-li publicitat.

A part de donar suport a les 
famílies i enfortir el nexe amb 
el barri, les persones que inte-
gren el grup de suport s’estan 
“formant com a col·lectiu”, 
que vol tenir “aquest espai 
com a centre logístic i polí-
tic”, assegura el Pol. L’edifici 
ha pres entitat i parla amb veu 
pròpia a les xarxes socials.

Un edifici inspirador

El 15-O serveix d’inspiració a 
molts altres moviments i era 
l’exemple a seguir durant els 
“alliberaments generals” or-
ganitzats abans de les elecci-
ons del 20-N. Els quatre edifi-
cis que es van ocupar llavors a 
Barcelona van ser desallotjats, 
però el Pol explica que va ha-
ver-hi ocupacions que no es 
van donar a conèixer i que es 
mantenen en sis municipis.

Moltes de les famílies que 
viuen a l’edifici van col·laborar 
en l’ocupació d’un immoble 
al barri d’Hostafrancs. Al Pol 
l’alegra veure com els afectats 
s’integren en les mobilitzaci-
ons. Des de l’edifici s’estava 
col·laborant la passada set-
mana en l’ocupació del CAP 
de la Guineueta davant l’ame-
naça de tancament, i els fills 
més grans d’algunes famílies 

van insistir a participar-hi. És 
gent que se suma als activis-
tes tot i que potser vénen d’un 
context social o familiar molt  
diferent.

“No diré que és la panacea 
de les ocupacions”, diu el Pol. 
Però remarca que aquest edi-
fici “està molt ben vist per tot-
hom”. L’opinió pública va trac-
tar l’ocupació del carrer Alma-
gro d’una forma diferent. En 
vista del drama de l’habitat-
ge, la iniciativa sembla lògica 
als ulls de molts. Les famílies 
es van enfrontar a una denún-
cia per usurpació de la propie-
tat interposada per Cajamar i 
la promotora de l’edifici, però 
el cas va ser arxivat.

Ara ja no pateixen la por 
que els inquietava durant els 
primers dies. Van poder co-
mençar a instal·lar-se i portar-
hi els nens un cop superat el lí-
mit de les 72 hores del “desa-
llotjament exprés” i van deixar 
de patir per una aparició ines-
perada dels Mossos d’Esqua-
dra. L’arxivament del cas és 
una tranquil·litat afegida, que 
els apropa a la “normalitat”.

Tres mesos després

Després de tres mesos les fa-
mílies ja han perdut l’hàbit de 
parlar amb la premsa. Els que 
tenen feina, marxen a treba-
llar al matí. Alguns poden es-
morzar al bar del costat, que 
s’ha vist beneficiat. Els que 
s’ho poden permetre van a fer 
la compra del dia. Els que no, 
també surten a buscar-se la vi-
da, reciclar menjar, recollir-ne 
en alguna entitat. Al migdia 
molts nens tornen de l’escola i 
dinen mirant la televisió al so-
fà. Fa tres mesos vivien en con-
dicions precàries. Ara són fa-
mílies com qualsevol altra. D
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Hi ha sis activistes 
del grup de suport 
instal·lats als 
baixos de l’edifici

Les famílies també 
participen en altres 
mobilitzacions 
d’indignats

Des del principi de l’ocupació 
de l’Edifici 15-O es va deixar 
clar que l’objectiu era cobrir 
les necessitats d’un grup de 
persones. Així es van guanyar 
l’opinió pública, que no relaci-
ona l’acció amb l’estigmatitzat 
moviment okupa. El pol con-
sidera que “és un símbol que 
ha canviat la forma de veure 
l’ocupació, l’ha legitimat”. 
Altres han seguit l’exemple 
del 15-O, molta gent que mai 
s’ho hauria plantejat. Aquest 

«Hem fet perdre la por a la gent»

activista assegura que han “fet 
a la gent perdre la por a dur a 
terme accions com aquestes”. 
Es tracta d’una acció política, 
per descomptat, perquè s’en-
fronta a la propietat privada, 
als bancs i a les polítiques 
d’habitatges, però algunes de 
les famílies la duen a terme 
pràcticament sense voler-ho, 
com el Gabriel, que va declarar 
davant els mitjans que ells no 
eren okupes, sinó “unes perso-
nes que tenen una necessitat”.

«estem acostumats 
a estar molt junts»
Té cinc fills i no té feina, 
però pot tirar endavant 
tenint un sostre assegurat

Esther

El passat dijous esta-
va contenta perquè anava 
a buscar una rentadora per 
al seu pis. Deia que els veïns 
ajuden, però té molta roba 
per rentar. A la cuina fa el que 
pot. “Tinc els meus dos fogo-
nets que vaig portar de la Ri-
maia”, diu. L’Esther vivia a 
l’edifici ocupat per diverses 
famílies al número 109 del 
carrer Sant Pau, al barri de 

A l’Edifici 15-O coneixen 
l’Esther com “la mami”. No 
només perquè té cinc fills, si-
nó perquè es preocupa sempre 
per tots. Tres mesos després, 
segueix sense feina ni cap ajut, 
però hi ha una novetat: “M’he 
separat”, explica.
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En primera persona

«ara amb la panxa 
no em moc gaire»
Aviat tindrà el tercer fill i 
està contenta, a pesar de 
la situació complicada

patricia

que es tracta d’un pis ocupat, 
sobretot després de veure el 
bressol que té preparat.

En molt poques setma-
nes la Patricia tindrà el tercer 
fill. Els grans ja tenen 15 i 17 
anys i ara ho té tot a punt per 
al petit. Tot el que pugui ne-
cessitar està guardat dins el 
bressol. Ella, com la majoria 
de veïns, tem els assistents 
socials, perquè alguns hi han 

Tot està molt ordenat a 
casa de la Patricia, però tot i 
així la segueixen preocupant 
tots els petits detalls que no 
estan tan bé com ella voldria, 
com ara el llit, que no està aca-
bat. Ningú diria que només fa 
tres mesos que hi viu i menys 
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«no podria llogar  
ni una habitació»
La seva situació no ha 
millorat, però tenir casa li 
permet reunir la família

Félix

20 anys, viu amb ell. La peti-
ta viu amb la mare, però ara 
que ell té la seva pròpia casa i 
no viu en l’espai que li deixen 
els amics, també el ve a veure 
els caps de setmana.

La seva valoració d’aquests 
tres mesos és que han tingut 
alts i baixos, “com a tot ar-
reu”. “Després de tres me-
sos segueixo sense tenir fei-

El març passat el Félix va 
deixar de poder pagar el llo-
guer. Des de llavors havia es-
tat fent tombs, fins que l’ocu-
pació del passat octubre li va 
donar un lloc en el qual esta-
blir-se. Ara el seu fill gran, de 
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«esperem que no 
ens tornin a fer fora»
Encara senten por quan 
recorden el desnonament 
que van patir a la força

Gabriel i Rosa

geix: “Esperem que no ens 
tornin a fer fora”.

Aquesta família havia ocu-
pat un habitatge abans, en el 
qual van viure fins que el pas-
sat 28 de setembre la policia 
va tirar la porta a terra i els 
va fer fora. “Se’m van abra-
onar com llops”, recorda el 
Gabriel.

El ritme pausat que carac-
teritza el seu parlar s’accele-

“Ens ha ajudat molta 
gent del barri”, diu el Gabriel. 
Ell, la rosa i els seus tres fills 
vivien no gaire lluny del car-
rer Almagro i l’entorn no els 
és desconegut. “Els nens estan 
molt contents”, diu la mare 
somrient, però després hi afe-
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En primera persona

Sant Antoni, i posteriorment 
la van acollir a la Universitat 
Lliure La Rimaia.

Com es mantenen ella 
i els fills? “Faig els meus re-
ciclatges”. A molts establi-
ments li donen menjar per-
què “es fa amiga de tothom”, 
diuen. “Hi ha gent que m’ha 
vist per la tele, que sap quina 
és la meva situació i m’aju-
da molt”.

Els seus fills tenen entre 
16 mesos i 18 anys i des de 
fa poc tenen un nou inquilí 
al pis: el dia de Reis a l’Esther 
li va agafar “una bogeria” i 
va comprar un hàmster per 
als nens, que és una respon-

sabilitat per al mitjà, que té 
11 anys.

Tots cinc viuen en tres ha-
bitacions. La gran “se n’ha 
apropiat una” per ella, el de 
16 i el d’11 en comparteixen 
una altra i ella dorm amb els 
més petits, “això quan no ve 
un dels altres”. No els agrada 
dormir sols i a vegades aca-
ben anant a passar la nit amb 
la mare. “Hem estat tant de 
temps vivint amb poc espai 
que estan acostumats a dor-
mir amb molta gent”, explica 
riallera. El bon rotllo predo-
mina a casa de l’Esther però a 
vegades, quan es queda sola, 
es fa un tip de plorar. D

tingut males experiències. 
La preocupa que creguin que 
l’edifici no és un lloc per cri-
ar un nen, però la calmen re-
cordant-li que hi viuen més 
d’una vintena de criatures i 
mai ha estat un problema.

“Ara amb la panxa no em 
moc gaire”, explica, així que 
no té gaire relació amb els ve-
ïns. Assegura que està con-
tenta en la mesura del possi-
ble. La poca vehemència és 
fruit, a més, de la timidesa, 
del fet que un sostre no solu-
ciona tots els problemes, tot i 
que ajuda. És més fàcil tirar 
endavant en una casa “ben 
arregladeta”, com diu ella.

Els seus fills estan a l’ins-
titut i normalment dinen a 
casa, però la major part del 
temps està sola. Es passa mol-
tes hores descansant, com és 
propi d’una dona en aquest 
punt de la gestació. “Els met-
ges m’han dit que arribarà 
cap a finals de mes”, diu. Fa 
uns dies, però, va arribar a 
casa de matinada perquè ha-
via estat fent de cangur, per-
què així, diu, “em puc treu-
re alguna cosa”. Encara no 
ha triat el nom de la criatura 
que ha de venir, però, sobre 
el bressol que li ha muntat 
el germà gran, l’espera una 
garlanda blava. D

na”, lamenta. “Faig cosetes”, 
diu en referència a les feines 
que té de tant en tant com a 
transportista, però explica 
que “ara mateix no podria ni 
llogar una habitació”.

La seva dona cuidava una 
senyora gran, però fa una 
setmana la família va portar 
la senyora a una residència i 
ara també s’ha quedat sense 
feina. No obstant això, van 
tirant endavant. El Félix ex-
plica que no li poden “donar 
molta canya a la cuina” i que 
només compren el necessari, 
perquè “s’ha de limitar tot el 
que es pugui”.

Quan se li pregunta per 
com han anat aquests tres 
mesos, la primera reacció 
del Félix és preguntar si ha 
d’explicar totes les desgràci-
es que li han anat passant. Fa 
uns dies va aparcar el cotxe 
al carrer del costat de l’Edifi-
ci 15-O i se’l va endur la grua. 
Després de reunir com va po-
der els diners per recuperar-
lo es va trobar que estava em-
bargat, perquè tenia moltes 
multes pendents. Però la ru-
tina de les petites coses se-
gueix i avui recorda que avi-
at tocarà netejar l’escala en-
tre tots. D

ra quan expliquen el desa-
llotjament. Diuen que al fill 
mitjà, d’11 anys, els Mossos 
d’Esquadra li van fer mal al 
genoll i van assegurar que ell 
els havia pegat. “Un nen d’11 
anys!”, exclama el Gabriel. 
A ell el van agafar pel coll i 
encara no pot cantar, expli-
ca. Un dels primers dies de 
l’ocupació cantava amb un 
fil de veu una cançó que ha-
via compost que deia “mort 
al desnonament” i explicava 
que ha escrit moltes cançons 
i algunes obres de teatre.

“Durant molt de temps 
vam haver de dormir amb el 
nen perquè es despertava a 

mitja nit cridant”, diu el pare 
en referència al mes petit, de 
7 anys. Ara, però, ja pot dor-
mir tranquil. La parella no 
ha perdut del tot la por, pe-
rò diuen que sí que estan més 
tranquils.

Quan expliquen els intents 
de demanar ajut a l’Adminis-
tració es mostren dolguts. 
El Gabriel explica que en 
un ple del districte va expo-
sar els problemes d’habitat-
ge del barri sense èxit, quan 
“qualsevol amb cor ho hau-
ria entès”. Després d’ell, re-
corda, un altre veí es va quei-
xar del cant dels ocells a les  
palmeres. D
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Concentració al Liceu.

BARCELONA// Un centenar de 
treballadors del Liceu es van 
concentrar ahir a la tarda a les 
portes del teatre per reclamar 
que se’ls concretin les retalla-
des que patiran i si finalment 
s’aplicarà un ERO. El presi-
dent del comitè d’empresa de-
nuncia que l’empresa manté 
desinformats els treballadors i 
que s’ha negat a rebre’ls.

ero

Treballadors del liceu 
demanen concrecions

BARCELONA// Dos mossos van 
quedar ferits greument en 
xocar amb la patrulla contra 
un altre cotxe ahir al matí a la 
Via Augusta, quan anaven a 
atendre un servei. Els agents  
van ser traslladats a l’hospi-
tal per practicar-los un TAC. 
En l’altre vehicle hi viatjaven 
cinc persones, que van sortir 
il·leses de l’accident. 

Dos mossos ferits en 
xocar amb un cotxe 

policia

BARCELONA// Més de 5.000 es-
quiadors van descendir ahir 
a la nit amb torxes per les pis-
tes de La Molina (Cerdanya) 
per reclamar els Jocs Olím-
pics d’Hivern del 2022 per a 
Barcelona. En l’acte, que ha 
batut un rècord mundial, hi ha 
assistit el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Lluís Recoder, 
que ha celebrat el suport.

baixada de torxes en 
suport als jocs d’hivern

esquí

pOLiCiA » Interior no descarta sancionar els mossos d’esquadra que van tallar la Diagonal

El Govern insisteix que 
els ajustos estan «tancats»

Malgrat les contínues 
protestes dels Mossos d’Esqua-
dra per la negociació dels con-
venis, el Govern segueix insis-
tint que les mesures d’ajust sa-
larials són un tema que ja es-
tà “tancat”, i que tan sols que-
den per perfilar aspectes orga-
nitzatius. Així ho va refermar 
ahir la vicepresidenta Joana 
Ortega: “Les mesures estan ja 
treballades blanc sobre negre 
i, per tant, tancades”. En vista 
d’una possible “vaga de zel”, 
Ortega va dir que respecta 
qualsevol mostra de descon-
tentament, però va reivindicar 
la imatge de “responsabilitat” 
i el “prestigi” que fins ara té la 
ciutadania vers els Mossos.

“Tenim la policia més pre-
parada i en aquest sentit crec 
que la ciutadania ha d’estar 
tranquil·la”, va destacar, alho-
ra que aprofitava per advertir 
que “no cal confondre les rei-
vindicacions que es fan des del 
cos amb el fet que en cap mo-
ment es desatengui la segure-
tat del país”. 

La vicepresidenta del Go-
vern va mantenir que les ne-
gociacions amb els sindicats 
policials ja es van fer “al llarg 
de l’any passat”, quan es van 
acostar posicions “fins on vam 
poder”. Per aquest motiu, va 
repetir que només queden 
qüestions “organitzatives” per 
resoldre. “No s’han de confon-
dre amb algunes negociacions 
com les que es van desencallar 
ahir amb el col·lectiu dels fun-
cionaris de presons”, va mati-
sar, ja que “aquest era un ser-
rell que acabava fora de la ne-
gociació general”.
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Més d’un miler de mossos tallen l’avinguda Diagonal, divendres passat. efe

Puig avisa els agents 
que les protestes 
s’han de comunicar 
amb temps

Gassió demana als 
bombers «un cert 
comportament» en 
les seves queixes

És la mateixa posició que 
divendres passat els responsa-
bles d’Interior van traslladar 
als sindicats en la trobada que 
van mantenir a la comissaria 
de les Corts de Barcelona. Els 
representants dels policies, 
però, no van acceptar cap bai-
xada dels salaris. Més d’un mi-
ler de mossos protestaven a les 
portes de la comissaria, i des-
prés del fracàs de la trobada 
van traslladar la seva reivindi-
cació fins a l’avinguda Diago-
nal, on van tallar el trànsit du-
rant mitja hora.

Aquesta acció podria com-
portar sancions per als agents 
participants. El conseller d’In-
terior, Felip Puig, no va des-
cartar ahir prendre mesures 
contra els mossos per mani-
festar-se sense comunicació 
prèvia. Puig va dir que enca-
ra ha d’analitzar els informes 
i els atestats policials, però va 
recordar que la llei estableix 

que les manifestacions s’han 
d’exercir amb comunicació 
prèvia i sense alterar l’ordre 
públic. A més, va advertir els 
sindicats que “ni la llengua, 
ni el servei a la ciutadania ni 
la seguretat al país” han de 
ser objecte “d’intercanvi” en 
les “legítimes reivindicacions 
laborals”. 

D’altra banda, el director 
general de Prevenció, Extin-
ció d’Incendis i Salvaments, 
Jordi Gassió, va demanar als 
bombers “un cert compor-
tament” quan es manifes-
tin en contra de les retalla-
des, després que en la protes-
ta que van protagonitzar di-
mecres acabés amb una rui-
xada d’escuma a la conselle-
ria d’Interior. També va insis-
tir que negociar les mesures 
aprovades pel Govern que 
afecten les condicions de tre-
ball dels funcionaris públics 
“és impossible”. D 
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