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VÍDEO Càrregues dels Mossos en el
desnonament d'un pis propietat
d'Oleguer Pujol
La Xarxa d'Habitatge d'Horta-Guinardó assegura que el propietari no ha volgut
negociar un lloguer social

Càrregues dels Mossos al Carmel | ND

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra desenes de persones que intentaven impedir un
desnonament al Carmel de Barcelona, al carrer Mühlberg. El pis és propietat d'Oleguer Pujol, fill
de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.
El govern avui s'esta lluïnt... mentre @QuimTorraiPla
(https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) espera la solidaritat antirepressiva de
tothom, envieu als @mossos (https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) a fer fora a la
gent de casa seva al Carmel. I portem desenes de desnonaments en una setmana ?
#MossosDesnonen
(https://twitter.com/hashtag/MossosDesnonen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #ZonaDeGuerra
(https://twitter.com/hashtag/ZonaDeGuerra?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/uU31smIbUT (https://t.co/uU31smIbUT)
? Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) September 17, 2020
(https://twitter.com/RavalSindicat/status/1306529131501359104?ref_src=twsrc%5Etfw)
Al pis hi vivien fins avui Hamid Khadri i la seva família i la Xarxa d'Habitatge d'Horta-Guinardó
assegura que Pujol no ha volgut seure a negociar un lloguer social per als inquilins.
Els Mossos han actuat per ordre del jutjat civil número 57 de Barcelona. Han carregat perquè la
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comitiva judicial, que ha arribat passades les 10, pogués accedir a l'immoble. Els activistes
havien aturat dos intents previs de desnonament d'aquesta família.
El procediment judicial es va iniciar el 2018, després que Khadri perdés la feina i la família no
pogués fer front als 750 euros mensuals de lloguer que costa el pis.
Els Mossos d'Esquadra han afirmat en un comunicat que aquest matí agents d'ordre públic han
fet servir ?la mínima força indispensable? per ?garantir la seguretat física? de la comitiva judicial.
Segons la policia, els agents han establert un perímetre de seguretat i ha mediat amb els
concentrats perquè deixessin passar la comitiva, ?però no han fet cas de les indicacions policials i
han respost activament per impedir-ho?. Davant d'aquesta situació, els agents d'ordre públic han
carregat contra els concentrats.
Després de les càrregues, afegeixen, han hagut de retirar un a un els concentrats que estaven
davant la porta perquè la comitiva pogués accedir a l'interior. El llançament judicial ha acabat cap
a dos quarts de dotze i la comitiva judicial ha abandonat el lloc, on encara hi havia diverses
persones concentrades.
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