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citiva, però sí amb capacitat per
mitjançar, aconsellar i proposar
solucions entre l’Ajuntament i els
particulars, és una talaia immillo
rable per descobrir situacions
kafkianes: multes desproporcio
nades, criteris discutibles per a la

concessió d’ajuts i respostes
d’institucions públiques que tri
guen més de dos mesos, quan no
el silenci ras i curt. O la falta de
col∙laboració, com passa amb
l’ÀreaMetropolitana de Barcelo
na. Aquest ens supramunicipal,

que engloba 36 municipis, no
atén els requeriments i denega
informació a la sindicatura, que
admet: “Tenim un problema”. La
denúnciadel difícil accés a l’habi
tatge i de les desigualtats, així
com la defensa de col∙lectius es

pecialment vulnerables, com la
infantesa i la tercera edat, cen
trenbonapartde la feina i lespre
ocupacions de la institució. Per
mésque l’hademanada, la síndica
no té la xifra exacta de pisos soci
als, un fet greuenunaciutat “amb
tantes llars sense família i tantes
famílies sense llar”. Més greu en
cara perquè hi ha pisos buits i ta
piats. I, per acabar d’arrodonir
ho, “sospitem que alguns són de
l’administració”. Ella i la seva mà
dreta, el doctor en Dret i jurista
Marino Villa Rubio, no eleven a
categoria drames concrets, però
recorden amb pesar un cas.
Casat, amb una nena i un bon

sou. Cotxe, vacances... De sobte,
res. “Li pot passar a qualsevol.No
volia caure en la indigència, tot i
que no sabia on passaria aquella
nit. Li vam donar adreces i vam
fer el que vam poder, però li vam
perdre la pista. Mesos després el

vam trobar. S’havia separat i dor
mia en un banc”. És indiscutible:
la pobresa creix. I afecta especial
mentels ancians, quepateixen les
retallades socials i “una falta crò
nica de places en residències pú
bliques”, i els nens. Les beques
menjador són un dels cavalls de
batalla de la síndica, convençuda
que “no tenimnens ambgana, pe
rò sí malnodrits”. Per això a Ma
ria Assumpció Vilà, que ha treba
llat gairebé tota la seva vida enor
ganitzacions de voluntariat
social, li dol que un dels criteris
per a la concessió d’aquests ajuts
sigui que les famílies no tinguin
deutes amb l’Ajuntament. “Però
si aquestes són precisament les
famílies que més ho necessiten!
Negar la beca, amés, criminalitza
els menors”.
Ha viscut més casos surrealis

tes i reconeix amb impotència
quenovapoder anul∙lar o canviar
per treballs per a la comunitat
dues multes “desproporciona
des” de mil euros cadascuna per
infraccions de l’ordenança de ci
visme.Una eraper jugar a criquet
en una plaça. Una altra per pujar
en un banc amb una bici. En el
primercas, els sancionats eren jo
ves pakistanesos. En el segon, un
menor de Nou Barris d’una llar
monoparental i amb ingressos de
menys de 600 euros al mes. Van
haver de pagar a terminis.c

Sancions i embargaments injustos, respostes que triguen dosmesos...
La Síndica de Greuges de Barcelona lluita contra situacions kafkianes

Pisos socials buits i tapiats

DOMINGO MARCHENA
Barcelona

L a seu de la defensora
dels ciutadans de
Barcelona, la supervi
sorade l’actuaciómu
nicipal, és a la ronda

Sant Pau, 45, a Ciutat Vella. “Sin
dicatura de Greuges de Barcelo
na”, diu el rètol del portal. També
podria dir “La sortida del labe
rint, l’última esperança”.
Maria Assumpció Vilà va esgo

tar el seu mandat de cinc anys al
maig, però segueix al front del
càrrec en funcions i optarà a la re
elecció quan s’obri el termini per
presentar candidatures, a partir
de l’octubre.L’anypassat va aten
dre 1.681 queixes, en nom demés
de 6.600 persones que ja no sabi
en on anar. Aquest organisme in
dependent, sense capacitat coer
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Maria Assumpció Vilà, al seu despatx de Síndica de Greuges de Barcelona, denuncia el creixement de la pobresa a la ciutat

La sindicatura és una
pedra a la sabata de
l’Ajuntament i una
talaia per prendre el
pols real de la ciutat

“Noembarguem la pensió, només el compte corrent”
]La síndica enyora de vega
des els temps de joveneta,
quan era comptable i els pro
blemes de la feina es queda
ven a la feina”. Ara ja no.
Aquí és freqüent sentir plo
rar. Molts visitants estan
desesperats, com una vintena
de veïns de Nou Barris que
van venir un dia, tots en pro
cés de desnonament, i que la

van deixar commocionada. El
temps i les reformes legals li
han donat la raómolts cops,
com quan va denunciar “la
injustícia” de l’impost de
plusvàlues. Com era possible
que persones que perdien
casa seva o que la donaven al
banc en dació de pagament
haguessin de satisfer amés
aquest gravamen? Això ja no

passa, però sí que famílies
l’única font de les quals és
una pensió no contributiva
siguin embargades pels deu
tes amb l’Ajuntament. Quan
se li recorda que aquestes
pensions són inembargables,
l’administració ha arribat a
dir: “No embarguem la pen
sió, només embarguem el
compte corrent”.

El jutge faràuna
inspeccióoculardelpis
delmantermortaSalou
ESTEVE GIRALT
Tarragona

El jutge que instrueix el cas obert
per lamortd’unmanter senegalès
durant un escorcoll policial con
tra el top manta farà dilluns una
inspecció ocular del pis on vamo
rirMorSylladesprésdecauredal
tabaix del balcó. El jutjat d’ins

trucciónúmero4deTarragonaha
acordat fer aquesta nova diligèn
ciad’investigaciódesprésd’escol
tar els cinc companys de pis del
mort, també manters, i tres testi
monis més que van veure els fets
desde laplaçaonvaacabarcaient.
Tots els testimonis han corro

borat la versió dels Mossos d’Es
quadra, que van explicar que el

mantervapujar a labarana,no sa
ben si amb la intenció d’intentar
baixar al segon pis per fugir, i va
caure daltabaix del balcó. Cap
dels agents que van entrar a
l’apartament al voltant de les sis
del matí no va mantenir contacte
físic amb el manter, segons la
policia.
Malgrat que un dels companys

de pis del mort va assegurar da
vant els mitjans de comunicació
que havia vist un forcejament en
treelsmossosiSylla,enlasevade
claració davant el jutge es va fer
enrere. Babacar Ka va explicar
que no va poder veure que cap
dels agents toqués el seu com
pany; els altres quatre llogaters
del pis van declarar en el mateix

sentit davant el magistrat, sense
contradir la versió dels fets avala
da abans públicament per la cú
pula dels Mossos d’Esquadra i la
conselleria d’Interior.
Els últims a declarar davant el

jutge, en qualitat de testimonis
protegits, han estat els tres veïns
que van explicar primer a la co

missaria i ara al jutjat que havien
vist com Mor Sylla queia tot sol
delbalcó.Dosd’ellserenenunca
fè que fa cantonada a la mateixa
plaça Sant Jordi. i l’altre és un veí
quevaveureelsfetsdesd’unbalcó
proper.Dosvanassegurarqueha
vien sentit que els agents alerta
ven a crits: “Que es tira, que es ti
ra”, sobre la presumpta intenció
del mort de llançarse pel balcó.
Després de la inspecció ocular de
dilluns és previsible que el jutge
degà de Tarragona, que s’ha fet
càrrec del cas per agilitar la ins
trucció,decideixi sicitaadeclarar
o no els agents que van participar
en el controvertit rescorcoll con
tra el top manta el passat 11
d’agost.c

Testimonis i companys
d’apartamentdeSylla
hanvalidat laversió
policial,queassegura
quevacauresol


