Societat | | Actualitzat el 21/06/2021 a les 13:24

?Una veïna de Salou acaba sent
desnonada després d'una
mobilització amb un detingut i
diversos identificats
Era la primera convocatòria del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, que ha
convocat una vintena de persones i ha atret l'atenció de múltiples veïns de la
zona cèntrica del municipi

El cordó policial dels Mossos ha facilitat que succeissin més incidents durant el desnonament del carrer
Francolí de Salou. | Josep M. Llauradó

Poc s'ho esperaven les dues patrulles dels Mossos d'Esquadra desplaçades fins al número 2 del
carrer del Francolí de Salou aquest matí que acabarien necessitant l'ajuda de la unitat ARRO per
contenir una vintena de membres del Sindicat d'Habitatge de Tarragona. A dos quarts de deu
una veïna tenia l'avís de desnonament https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/41933/amb(
59-anys-al-carrer-situacio-limit-veina-salou-podria-ser-desnonada) , però la comitiva judicial ha
arribat més d'una hora tard. Entre tant, els manifestants han intentat accedir a l'habitatge,
custodiat des de primera hora pels agents. Ha estat uns minuts més tard quan un matrimoni de
gent gran, veïns de l'immoble, han obert la porta per entrar-hi quan alguns dels assistents han
intentat mantenir-la oberta, no sense alguns cops pel mig entre agents i manifestants.
[noticia]41933[/noticia]
Finalment, el Sindicat d'Habitatge ha aconseguit fer-se seu el lloc i alguns d'ells s'han quedat a
dins, però l'arribada de reforços ha dividit més tard els dos grups. Quan la comitiva judicial ja
estava llesta i es negava a ajornar el desnonament perquè ja s'havia avisat "massa cops" a la
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veïna que abandonés l'habitatge que duia 6 anys ocupant, ha estat el torn de la unitat ARRO,
que ha tret i identificat cadascuna de les persones que es trobaven encara a l'interior de l'edifici.
El desnonament s'ha dut a terme i la mateixa veïna, Leonarda Peláez, no hi ha oposat
resistència. Fins i tot ha baixat un moment per demanar als concentrats que marxessin ja perquè
no volia veure més el desplegament dels Mossos d'Esquadra. I és que han estat sis furgones de
la policia autonòmica les que s'han considerat necessàries per tallar el carrer i traçar el cordó policial.
Després de fer totes les identificacions -en motiu de l'entrada a l'habitatge i de la picabaralla del
principi-, tot s'ha calmat. Un noi de 20 anys, durant aquest espai de temps, ha estat detingut pels
Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat, acusat d'haver empès una
agent del cos.
Quan ja estava tot dat i beneït, Leonarda Peláez ha explicat que segons ha pogut parlar amb la
propietat pot ser que li deixin tornar a casa seva més endavant. En tot cas, ara ja fora, ha
assegurat que l'únic que volia era pagar un lloguer amb la pensió que cobra per incapacitat
permanent, que no arriba als 600 euros. Durant els anys que ha estat ocupant, ha pagat l'aigua i
la llum i alguns veïns han sortit a defensar-la. Una d'elles, segons ha denunciat, ha estat
amenaçada per un agent dels Mossos d'Esquadra per tal que li donés la clau per accedir al portal.
Després d'agrair als assistents que "ajudin a persones que no poden defensar-se" ha afegit que
durant més de 39 anys ha intentat tenir un sostre i que després de ser maltractada i d'haver
estat desnonada s'ha "cansat de lluitar". "Jo no puc defensar-me", ha dit Peláez amb els ulls
llagrimosos.
Aquesta tarda el Sinidicat d'Habitatge de Tarragona té convocada una assemblea per valorar
com ha anat el desnonament, però la seva portaveu, Marta, ha afirmat que "és una clara victòria
als carrers" ja que a banda dels membres del col·lectiu altres persones que passejaven per la
zona "han baixat" i els han donat suport.
Ara mateix: els @mossos (https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) actuen quan el
@TgnSindicat (https://twitter.com/TgnSindicat?ref_src=twsrc%5Etfw) intenta defensar l'habitatge
on avui podria ser desnonada a #Salou
(https://twitter.com/hashtag/Salou?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Informa @JosepMLlaurado
(https://twitter.com/JosepMLlaurado?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/TecnhZKYKq
(https://t.co/TecnhZKYKq) pic.twitter.com/eO8O7bZTo1 (https://t.co/eO8O7bZTo1)
? NacióTarragona (@naciotarragona) June 21, 2021
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1406886271889326084?ref_src=twsrc%5Etfw)

Emocions a flor de pell: el primer desnonament del Sindicat d'Habitatge de #Tarragona
(https://twitter.com/hashtag/Tarragona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Informa
@JosepMLlaurado (https://twitter.com/JosepMLlaurado?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/VGURP2Q0ph (https://t.co/VGURP2Q0ph) pic.twitter.com/xX0OdpYvHs
(https://t.co/xX0OdpYvHs)
? NacióTarragona (@naciotarragona) June 21, 2021
(https://twitter.com/naciotarragona/status/1406979540820299788?ref_src=twsrc%5Etfw)
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