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Els afectats per l'incendi de
Badalona es traslladen per evitar el
desallotjament
La justícia va autoritzar ahir l'ajuntament a fer fora els acampats a la Rambla del
Gorg

El campament dels afectats per l'incendi | Helena Margarit

Els acampats a la Rambla Gorg de Badalona han tornat aquest vespre al solar de la nau
incendiada el passat 9 de desembre (http://www.naciodigital.cat/noticia/213059/localitzen-quartavictima-nau-incendiada-badalona) . Són els migrants que malvivien a la nau on van morir quatre
persones.
Aquest dimecres una jutgessa havia autoritzat el seu desallotjament de la via pública, a petició de
l'Ajuntament de Badalona. Segons fonts municipals, els serveis socials estan oferint una
alternativa habitacional i alguns ja l'han acceptat. I també expliquen que la Guàrdia Urbana s'hi ha
hagut de traslladar aquest passat vespre per un batalla campal entre els immigrants.
L'Ajuntament de Badalona havia demanat l'autorització cautelaríssima del desallotjament de la
Rambla del Gorg i la magistrada ho ha acceptat tenint en compte els informes policials que
adverteixen d'incidents i de la negativa dels acampats de ser reallotjats pels serveis socials.
L'ordre de desallotjament fa referència a la Rambla del Gorg en tractar-se d'una ocupació de la via
pública, per tant, no seria vàlida pel retorn dels immigrants al solar de la nau incendiada, ja que
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és un solar privat.
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La magistrada admet que hi ha "circumstàncies d'especial urgència", i més tenint en compte els
informes de la Guàrdia Urbana de Badalona que indiquen que hi ha hagut "actituds incíviques" per
part d'alguns acampats, "atencions sanitàries per pèrdua de consciència o insuficiència
respiratòria", manifestacions espontànies i intents de mediació municipal "fallits". Així, la Urbana va
haver d'actuar el 19 i el 21 de desembre en baralles entre acampats i per l'encesa de fogueres, i
el 22 en una altra baralla amb dos lesionats, un d'ells detingut.
Albiol va donar dijous passat 24 hores als residents al campament
(https://www.naciodigital.cat/noticia/213582/albiol-amenaca-desallotjar-nadal-campamentafectats-incendi-badalona) perquè abandonessin la via pública. L'Ajuntament justificava la decisió
perquè les ordenances municipals no permeten acampar a la via pública. En cas que no es
complís el termini, el consistori va assegurar que la Guàrdia Urbana procediria al desallotjament.
Ara, el consistori ja té l'autorització per executar la mesura. Mentrestant, però, les causes de
l'incendi continuen sense aclarir-se i el Síndic de Greuges lamenta que el govern municipal no
hagi facilitat informació sobre persones empadronades a la nau, polítiques socials aplicades i
incidents que hagin requerit la intervenció policial.
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