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PROHIBIT
ACOSTAR-SE
A L’AP-7

17

societat

Condemna pionera d’un jutge, que ha dictat una ordre
d’allunyament de 300 metres de tota l’AP-7 per als
quatre lladres que distreien turistes i els robaven diners
i objectes de valor a les àrees de servei de l’autopista.

MOR UN HOME
DE 34 ANYS A
LA C-14

Un veí de 34 anys de la Canonja, al Tarragonès, va morir
ahir quan el cotxe que conduïa va xocar frontalment
contra un camió a la C-14, a Alcover, a la comarca de
l’Alt Camp. S’investiguen les causes del xoc.

ENTITATS SOCIALS
Veïns al carrer Riereta
durant una cassolada
ahir en protesta per la
presència de traficants
al barri. CRISTINA CALDERER

Dimiteixen Illa i tota
la junta de la Taula
del Tercer Sector
L’assemblea tria una cúpula provisional
que liderarà Enric Morist, de Creu Roja
ELENA FREIXA
BARCELONA

par els mateixos traficants. Va passar, entre d’altres, al local del costat
on la matinada d’ahir es va produir la baralla.
“Ara entenc més els toxicòmans”

La tensió que es viu aquests dies al
Raval també ha permès trencar algunes barreres. Un dels veïns consultats va explicar que des que fan
cassolades i s’estan organitzant
es feia ara –si és que n’hi havia alguna– als blocs on han entrat desenes de famílies.
El Consorci de la Mina assegura
que dimarts al vespre, quan es va
produir aquesta ocupació dels pisos
de protecció oficial, hi havia vigilància a càrrec de l’empresa Visercon
2000. Justifica que els ocupants van
accedir als habitatges en el moment
que el vigilant feia la ronda pels
blocs, ja que tot i ser una guàrdia de
24 hores, la persona no està quieta
tota l’estona en un únic lloc. Però els
blocs ocupats se situen en dues illes
limítrofes connectades pel carrer
d’Anne Frank.
A més, la versió dels propietaris
dels pisos afectats i dels ocupants no
coincideix amb la del Consorci. Totes
dues parts manifesten que fa setmanes que ja no hi ha vigilància. Alguns
ho vinculen a l’operatiu del jutjat i al-

han començat a parlar també amb
alguns dels toxicòmans. “Ara els
entenc molt més –reconeix el veí–.
Són a la part més baixa de la societat i gairebé ningú s’hi vol acostar.
Ni els toquen. Però ells són els primers que volen deixar la droga”,
explica. El veí va assegurar: “Al final, per solucionar el problema
que tenim, haurem de parlar amb
tothom”.e

Actuar
Els veïns han
passat mesos
espantats
però han
decidit
reaccionar

tres a “uns rebuts que s’han deixat
de pagar”. Els propietaris també reaccionen amb indignació a la situació actual. “Els ocupants sabien
que hi havia una treva”, asseguren.

Entesa
El conflicte
ha servit per
trencar
barreres
entre veïns i
toxicòmans

La por a un desallotjament

El Consorci va assegurar ahir que
dimarts al vespre, quan va començar l’ocupació, va presentar la primera denúncia davant els Mossos
d’Esquadra. La policia catalana,
però, assegura que fins ahir al matí no va tenir constància de la denúncia. Ara els Mossos estan pendents de si el jutge ordena desallotjar els pisos. Els ocupants en són
conscients i critiquen el dispositiu
policial que hi ha permanentment
davant els blocs. “No som criminals”, s’exclamen. Els Mossos defensen que vetllen per evitar noves
ocupacions.e

Una solució salomònica per superar
la divisió a la Taula d’Entitats del
Tercer Sector. El seu president fins
ahir, Oriol Illa, i les 13 entitats que
formaven part de la junta directiva
–incloses les entitats que li havien
demanat que deixés el càrrec– van
dimitir ahir en bloc per permetre la
renovació. Va ser la solució consensuada per l’assemblea que va reunir
durant més de sis hores les 35 federacions que conformen la Taula del
Tercer Sector. Els seus membres
van acordar també una nova junta
provisional que liderarà Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a
Catalunya, i que guiarà l’organisme
fins a les noves eleccions a l’octubre,
segons consta al comunicat que ahir
va enviar la Taula.
La Creu Roja és l’única de les entitats que ja formava part de la junta dimitida, però que repetirà i guanyarà pes en la nova junta provisional per voluntat de l’assemblea. La
resta de membres que entren a la
cúpula fins a les eleccions són: Càritas Catalunya, Fundesplai, Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos
Assistits (FEPA), Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (Fecec) i Salut Mental Catalunya.
Amb aquesta mesura, la Taula
del Tercer Sector vol tancar la ferida interna que va obrir-se fa un
mes, quan 7 de les 13 federacions
que formaven part de la junta van
demanar la dimissió d’Oriol Illa.
Argumentaven que el president no
havia respectat els posicionaments

pactats en la junta sobre algunes
qüestions. Determinades decisions d’Illa –que prové del Moviment Laic i Progressista i era militant d’ERC– havien generat un
“problema de governança”, assegurava una font de les entitats
crítiques que van demanar-li que
plegués.
Illa els va oferir mantenir-se a
la presidència però avançar les
eleccions a la tardor i va comunicar que ell no s’hi presentaria. Els
seus crítics s’hi van oposar i van
instar-lo a plegar o a afrontar una
moció de censura que havia de
votar-se ahir a l’assemblea. La
majoria de l’anterior junta apostava per assumir el lideratge de la
Taula triant un nou president entre els seus membres fins als
nous comicis.
Pas enrere dels crítics

Finalment, però, l’assemblea va
preferir un relleu total per tancar
l’esquerda a la Taula. Les entitats
crítiques amb Illa –Cocarmi,
Dincat, la Fundació Pere Tarrés,
Ecas, Ecom, la Federació Catalana del Voluntariat i les Cooperatives d’Iniciativa Social– també
van fer un pas enrere. La Taula va
destacar el “gest de generositat”
de tota la junta sortint.
Els últims dies, fonts de diverses entitats consultades per
l’ARA corroboraven que la situació de divisió afeblia la Taula del
Tercer Sector en un moment de
grans reptes que havia d’afrontar
per defensar els drets socials i la
feina que fan els milers d’entitats
que en formen part.e

El president dimitit de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa, tenia
en contra 7 dels 13 membres de la junta, que també va plegar. P.TORDERA

