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Comença l'enderroc de la nau
cremada al barri del Gorg de
Badalona
Albiol critica que "només un 44% de les persones que van sol·licitar els ajuts de
l'ajuntament s'hi ha presentat"

Detall de bombers i tècnics de l'empresa d'enderrocs treballant a la nau cremada | ACN

L'enderroc de la nau cremada al barri del Gorg de Badalona
(https://www.naciodigital.cat/noticia/212945/propietaris-nau-incendiada-badalona-no-vandenunciar-ocupacio-questio-humanitat) ha arrencat aquest dissabte al matí. El batlle de la
localitat, Xavier Garcia Albiol, ha celebrat que els treballs ja hagin començat perquè així "podrem
saber la magnitud de la tragèdia el més aviat possible". D'altra banda, ha assegurat que "només
el 44% de les persones que van sol·licitar ajuts a l'ajuntament s'hi ha presentat" i ho ha titllat
"d'inadmissible".
L'alcalde també ha anunciat que interposaran una querella criminal a "tothom qui digui que hem
tallat l'aigua de la nau". A més, ha deixat clar que la demolició es fa "seguint criteris d'emergència"
i creu que és una "ironia" que la propietat de la nau digui que no se'ls ha demanat permís per fer
l'enderroc.
[noticiadiari]2/212877[/noticiadiari]
Aquest dissabte a mig matí han arrencat els treballs per enderrocar la nau cremada a Badalona
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després que aquest divendres l'ajuntament de la ciutat adjudiqués les obres a l'empresa Roig
per un valor de 119.000 euros. El batlle de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, ha visitat els treballs i
ha dit que s'allargaran "en funció de com vagi avançant la investigació" i "tal com marquin els
responsables judicials i els Bombers". Tot i això, Albiol ha celebrat que els entorns de la nau
"tornin a una certa normalitat, des del punt urbanístic i de tranquil·litat dels veïns".
D'altra banda, Albiol ha explicat que "només un 44% de les persones que van demanar ajuts a
l'ajuntament s'hi ha acabat presentant". "És una sorpresa molt desagradable i a la vegada
preocupant", ha expressat el batlle, tot lamentant que "els diners previstos els hem hagut de
llençar i això és inadmissible". El mateix Albiol ha explicat que un total de 81 persones que vivien a
la nau cremada van sol·licitar els ajuts de l'ajuntament -consistents en proporcionar un lloc on
dormir i l'esmorzar durant l''operació fred'-, però ha afirmat que "només 36 s'hi ha acabat
presentant".
[noticiadiari]2/212939[/noticiadiari]
Preguntat sobre si les persones que no s'han presentat a l'ajut ho han fet per por, ja que es
troben en una situació irregular, Albiol ha afirmat que "no s'estan demanant els papers a ningú".
"Estem davant d'una situació 'emergència i l'ajuntament que jo presideixo no demana els papers a
ningú ni pregunta si estan legals o il·legals, se'ls ajuda perquè estem en una situació
d'emergència, com no pot ser d'una altra manera", ha reblat Albiol. Tot i això, el batlle ha volgut
aclarir que, un cop finalitzi la situació d'emergència, els ocupants de la nau "no tindran cap dret de
preferència respecte la resta de veïns de Badalona que ja estaven a les llistes d'emergència
habitacional".
Querella criminal
Albiol també ha anunciat davant dels mitjans de comunicació que el consistori badaloní interposarà
una querella criminal "contra tots aquells que diguin que aquest ajuntament ha tallat l'aigua" de la
nau ocupada. El batlle ha dit que aquesta afirmació és un "autèntic despropòsit" i ha assegurat que
l'ajuntament "no ha tallat ni ha donat aigua a les persones d'aquesta nau ni de cap altra". També
ha aclarit que l'operació policial que va tenir lloc poques hores abans de l'incident "no va provocar
que es tallés la llum a les persones" que vivien a la nau del barri del Gorg.
La demolició es fa "seguint els criteris d'emergència"
Albiol també ha volgut respondre als propietaris de la nau incendiada que aquest dissabte, a
través del seu advocat, han assegurat en declaracions a Rac1 que l'Ajuntament de Badalona està
enderrocant l'edifici "unilateralment" i "sense cap permís per part seva". El batlle ha afirmat que
les obres d'enderroc es fan "amb caràcter d'urgència" i "seguint criteris d'emergència". "Si els
propietaris creuen que s'està vulnerant algun dret el que han de fer és defensar-se, però em
sembla una ironia que diguin que no hem demanat permís per fer la demolició".
D'altra banda, també explicat que, un cop finalitzin els treballs, el consistori es posarà en contacte
amb els propietaris de la nau per "exigir el cobrament" de l'enderroc. En cas que es neguin a
pagar els treballs, ha anunciat Albiol, "iniciarem un procés judicial".
[noticiadiari]2/212922[/noticiadiari]
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