Robador, 29
tres anys d’assetjament immobiliari
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Robador 29, tres anys d’assetjament immobiliari

Tot i que ha estat sobradament divulgat pels mateixos veïns i pels mitjans de
comunicació, recordem, un cop més, els fets més importants d’aquest cas.
El número 29 del carrer Robador, fins aleshores completament abandonat per part
dels seus propietaris, que no es van molestar mai a fer-hi ni les imprescindibles obres
de manteniment, es converteix, a partir de l’anunci de l’operació Illa Robador i de la
consegüent transformació urbanística de la zona, en un objecte cobejat per les
immobiliàries, que fins aleshores no havien mostrat cap interès per aquest carrer,
encara avui punt neuràlgic del Barri Xino, amb tots els estigmes associats a la
prostitució, la delinqüència i la drogodependència. Entre el juliol del 2001 i el juliol del
2003 Robador 29 es ven quatre vegades, en un encadenament d’operacions purament
especulatives, tenint en compte que no es fa ni una sola intervenció de millora a
l’escala que justifiqui l’increment del preu: el juliol del 2001 es ven a Obras y
Promociones New Flat SL per 70 milions de pessetes; a la segona venda, a les
societats limitades Setenta (extinta), Promociones Viboni i Elsinor Castel, i a
l’aleshores administrador de la finca, Don Mariano Hervás Polo, per 90 milions; a la
tercera, a Gulmis 21 SL per 160 milions, i a l’última (el juliol del 2003) a Taravaus 8086
SL i Mancia 2003 SL per 227 milions de pessetes.
La primera d’aquestes vendes es realitza amb la corresponent inscripció al
Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona, en la qual l’escala del núm. 29 –que
forma un sol edifici amb el núm. 31 (com ho atesten dos informes arquitectònics, un
d’ells d’Arquitectes Sense Fronteres) i que està registrada com a finca segregada de la
finca originària de Robador 29 i 31– s’inscriu com a «lliure d’arrendataris». La vintena
de llogaters que habitaven a l’escala en aquell moment, doncs, legalment no existien.
Aquesta falsificació documental no varia al Llibre de Registre (exceptuant la inscripció
extensa d’un dels locals) fins a la darrera venda, el 9 de juliol del 2003, en què es
canvien les inscripcions. El 13 de setembre del 2001, a més, els primers compradors
fan la divisió horitzontal de facto de l’escala, i el que era una sola propietat es
converteix en 23, cadascuna amb la seva numeració pròpia i la seva inscripció
diferent; pocs dies després, el 18 de setembre, hipotequen cadascun dels pisos i
locals tornant-los a inscriure com a «lliures d’arrendataris», incloent en la hipoteca fins
i tot els béns mobles que hi ha a l’interior dels pisos.
En aquestes operacions prenen part, com hem dit, l’aleshores administrador de
la finca, Don Mariano Hervás Polo (que també participa en les compra-vendes), les
societats esmentades i els notaris signants, amb el vistiplau del Registre de la
Propietat núm. 3 de Barcelona, que inscriu les inscripcions falses i fins i tot, en qüestió
d’hores, contradictòries.
D’entrada volem apuntar que, al nostre parer, en aquesta successió de
compra-vendes s’hauria vulnerat l’article 281 del Codi Penal vigent, en produir-se una
presumpta «maquinació fraudulenta per alterar el preu de les coses», tal com ho
argumentava l’Ilm. Fiscal del Tribunal Suprem Sr. D. Antonio Vercher Noguera el 20 de
juny del 2003 al diari El País referint-se a l’esmentat article 281. Al mateix temps, i
arran de la hipoteca sobre les pertinences dels llogaters que hem esmentat, també
s’hauria comès un presumpte delicte d’usurpació dels Drets Reals dels mateixos
arrendataris (art. 245 del Codi Penal). Cal dir, a més a més, que les successives
compra-vendes de l’immoble es van fer sense comunicar-se als llogaters, tant en el
moment de la primera venda feta en vertical com a partir de la segona venda feta en
horitzontal (23 propietats diferents), i que amb això també s’hauria vulnerat el dret dels
arrendataris a exercir el tempteig i/o retracte per adquirir els seus pisos.
És important remarcar que la majoria dels veïns de l’escala tenien entre 55 i 78
anys, i unes rendes de 275 a 340 euros. La vulnerabilitat d’aquests llogaters (com els
de la majoria de finques de la mateixa zona) es va fer evident ben aviat quan, el
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novembre del 2002, després de la tercera venda, la nova propietària Gulmis 21 SL va
començar a enviar-los burofaxs instant-los a abandonar els seus pisos.
En aquest moment, Manel González, el llogater més jove de l’escala i l’únic
amb la capacitat econòmica i les condicions físiques per afrontar les gestions, va
consultar el Registre i va descobrir l’estat escriptural de Robador 29, amb les
irregularitats esmentades anteriorment. Aleshores, el febrer del 2003, ho va comunicar
al registrador titular del Registre núm. 3, Sr. D. Antonio Manuel Fernández Sarmiento,
el qual se’n va desentendre i va denegar qualsevol responsabilitat en la
«disconformitat» entre les seves inscripcions i la realitat. Posteriorment a aquesta
comunicació dels fets per part del Sr. González, el registrador no va emprendre cap
diligència respecte a l’esmentada falsificació i, a la quarta venda, va validar les noves
inscripcions de les finques, aquest cop sí, «amb arrendataris», tot i que no
especificava quins eren els pisos habitats i quins no.
Veient totes aquestes irregularitats i alarmat per la resposta del registrador, el
Sr. González busca assessorament legal i, havent consultat l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor (OMIC) el 22 de novembre del 2002 i el Col·legi
d’Advocats, que no li donen cap esperança i li deneguen la justícia gratuïta, contracta
els serveis d’una advocada, que li aconsella demanar al registrador de la Propietat un
Certificat de Domini i Càrregues. En demanar-lo descobreix els propietaris en el
moment en què es fa la quarta venda, i aprofita per reclamar el seu dret al retracte per
via judicial (primer el juliol i després el novembre del 2003), dret que li havia estat
confiscat, com a la resta dels veïns, en els diferents canvis de mà de Robador 29.
Paral·lelament, emprèn un seguit d’accions per denunciar el cas al Consistori i
reclamar-li ajut, així com a col·lectius veïnals que treballen en l’àmbit de la denúncia de
l’especulació immobiliària: la Coordinadora contra l’Especulació del Raval i la
Plataforma Contra l’Especulació de Barcelona. El 7 d’octubre del 2003, en una reunió
a la seu del Districte de Ciutat Vella en què també participen membres d’aquests
col·lectius i de la Taula del Raval, notifica la situació al nou regidor, el Sr. Carles Martí,
el qual en pren nota. Volem destacar la data d’aquesta reunió, perquè és anterior a la
inscripció de la darrera venda de l’immoble i, per tant, en aquell moment l’Ajuntament
hauria pogut emprendre diferents accions legals per aturar el procés d’expulsió dels
llogaters de Robador 29, com ara impugnar la venda i denunciar la falsificació
documental en les escriptures i la vulneració dels drets dels inquilins. Això, però, no es
va fer, i el senyor González va haver de prosseguir en solitari i sense cap ajut la seva
demanda judicial.
Constatant la inhibició del Consistori davant el seu cas, la tardor del 2003 els
veïns de Robador 29 emprenen una sèrie de mobilitzacions que obtenen un important
ressò als mitjans de comunicació, fins al punt que el seu cas es converteix en el més
«noticiat» de la ciutat i un dels que treuen a la llum el fenomen del mobbing. Com a
fites d’aquesta mobilització i visibilització del cas, només esmentarem la manifestació
a la plaça de Sant Jaume el 22 de novembre de 2003 amb la Plataforma Contra
l’Especulació de Barcelona, les intervencions en audiències públiques del Districte de
Ciutat Vella i una llarga llista de reportatges i entrevistes a la majoria de mitjans del
país, entre els quals destaca el reportatge de TV3 sobre mobbing a Ciutat Vella
(«Coacció a domicili», 30 minuts, 18/1/2004). El 20 de gener del 2004, precisament,
dos dies després de l’emissió a TV3 d’aquest reportatge, el regidor Carles Martí es
persona a Robador 29 amb Josep Maria de Torres, gerent de Focivesa, i l’advocat de
l’entitat, Augusto Ribeiro, per expressar als veïns la voluntat del Consistori d’ajudar-los
a trobar una solució d’emergència. Alhora, intenten dissuadir-los d’interposar cap
recurs judicial contra la propietat: davant la impossibilitat de guanyar-los, afirmen, no
pensen assumir-ho des de la flamant Oficina Antimobbing acabada d’anunciar en la
«campanya de lluita contra el mobbing» presentada a finals del 2003 pel primer i el
segon tinents d’alcalde de Barcelona, Xavier Casas (PSC) i Jordi Portabella (ERC), en
la qual s’hi havia d’implicar el Col·legi d’Advocats i el d’Agents de la Propietat
Immobiliària. Però, malgrat aquests gestos inicials, passa un any i les institucions
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municipals no emprenen cap acció per resoldre la precària situació dels veïns
d’aquesta escala, contra els quals Taravaus 8086 SL i Mancia 2003 SL interposen un
paquet de demandes de desnonament. La inhibició del Consistori s’expressa de
manera insòlitament cínica a l’Audiència Pública del Districte de l’octubre següent:
davant l’enèsima interpel·lació del Sr. González denunciant la seva inacció, el mateix
regidor Carles Martí li respon que «no té constància del seu cas a través de l’Oficina
d’Habitatge», oficina incorporada al pla de lluita contra el mobbing que, com hem dit,
es va anunciar precisament com a resposta a la difusió (entre altres però de manera
molt destacada) d’aquest cas.
Així doncs, sense cap ajut i comptant només amb la tenacitat i la resistència de
Manel González, que vetlla per esgotar totes les possibilitats i els ajuda en els tràmits
necessaris per endarrerir els processos de desnonament, els veïns de Robador 29
continuen mobilitzant-se per denunciar la seva situació. A causa dels seus escassos
recursos econòmics, l’única defensa que es poden permetre és la dels advocats
d’ofici, advocats que en cap cas aconsegueixen aturar els processos de desnonament,
en els quals mai no surt a la llum la història real de falsificacions documentals. Tot això
ha tingut repercussions importants i molt negatives en les causes obertes contra els
llogaters de Robador 29, especialment contra el Sr. González, com s’ha pogut
constatar en la majoria de sentències, en què, obviant (segurament per
desconeixement) les accions presumptament delictives que hem esmentat i les que
esmentarem a continuació, els magistrats han acabat emparant els assetjadors i
decretant el desnonament de llogaters sense recursos per fer front a les maniobres
legals desplegades per les immobiliàries.
Manel González, com dèiem, és l’únic veí amb prou mitjans per interposar un
recurs de retracte a la darrera venda del seu pis i, contra l’opinió dels Srs. De Torres i
Ribeiro, guanya en primera instància la demanda presentada i la propietat del seu pis
(31 de març de 2004).
Mentrestant, els últims propietaris (Taravaus 8086 SL i Mancia 2003 SL)
prossegueixen les seves activitats «persuasives» per desempallegar-se dels llogaters
de Robador 29, amb un repertori que podria constituir tot sol un compendi del
mobbing: d’una banda, amb accions «físiques» com talls d’aigua i inundacions;
l’abandonament de pisos buits, plens de deixalles, que afavoreix la proliferació de
rates; la deixadesa total de l’escala, amb una instal·lació elèctrica malmesa i plena de
connexions perilloses; la destrossa del pany de la porta del carrer i de les bústies; la
inutilització de les sortides de fum (des de fa prop de dos anys)... I de l’altra amb
accions «legals» o «paralegals» i de pressió psicològica perquè abandonin els pisos,
amb tota mena de notificacions, burofaxs, notaris, amenaces de declaració de ruïna (i
la consegüent expulsió) i altres tàctiques d’extenuació com, per exemple, deixar de
cobrar-los els lloguers i obligar-los a ingressar-los cada mes per la via judicial. Malgrat
la falta de tipificació d’aquestes accions en la legislació vigent, creiem que poden
constituir un delicte de coaccions (article 172 del Codi Penal) en la mesura en què les
immobiliàries esmentades pretenen obligar els llogaters, mitjançant la violència o la
intimidació, a fer allò que no volen, que és marxar de casa seva.
El deteriorament de la situació i les successives negatives dels responsables
del Districte a implicar-s’hi facilitant-los una solució no provisional –els serveis del
Programa d’Urgències Socials del Districte només els ofereixen la possibilitat d’allotjarlos temporalment (durant sis mesos)–, motiven que el Nadal del 2004 els veïns de
Robador 29 facin un última crida de socors, trametent una carta a totes les instàncies
administratives municipals, autonòmiques i estatals. De la majoria en reben
l’«acusament de recepció» i res més, però finalment arriba una resposta positiva de la
Conselleria d’Habitage (concretament, de la senyora Carme Trilla), que es compromet
a reallotjar-los en pisos de propietat pública.
L’estiu del 2005, finalment, els llogaters de 5 dels 6 darrers pisos que estaven a
l’espera de l’execució de les sentències de desnonament són reallotjats en pisos del
Patronat Municipal de l’Habitatge, de Focivesa i d’Adigsa –cal dir que abans del 2004
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quatre famílies de la mateixa escala ja havien estat desnonades–. Aquesta mesura de
rescat, però, no va acompanyada de cap sanció, ni tan sols de l’obertura de cap
procediment contra la propietat per l’assetjament denunciat pels veïns, i això té clares
repercussions fins a l’actualitat. Així, desembarassada de la majoria dels antics veïns,
la propietat continua sense cap impediment les seves accions per desfer-se dels últims
6 llogaters. I, una vegada més, constatem que ho fa sense cap impediment i amb tota
la força dels incomparables mitjans econòmics, recorrent les primeres sentències
favorables a aquests veïns i interposant noves demandes de desnonament.
En el dia d’avui, doncs, la situació és la següent: Jesús Rosales i Purificación
Mayoral (veïns del 2n 4a) estan a l’espera del judici pel recurs interposat per la
propietat l’abril del 2005 contra la sentència judicial que confirmava la pròrroga forçosa
del seu contracte de lloguer. Manel González (del 4rt 4a), per la seva banda, ha hagut
de veure com, després de lluitar durant més de dos anys perquè els seus veïns no
anessin a parar al carrer i de denunciar a totes les instàncies l’assetjament immobiliari
que han sofert, i després de destinar tots els seus recursos econòmics a pagar la seva
defensa legal (particular, a falta de suport públic) contra les accions de Taravaus 8086
SL i Mancia 2003 SL i per exercir el seu dret al retracte i l’adquisició del seu habitatge,
ha perdut el recurs interposat per aquestes societats contra la sentència del 31/3/2004
que li reconeixia aquest dret (la sentència contrària al retracte és del 5/5/2005), i
posteriorment (13/2/2006) també ha perdut la demanda que van interposar contra la
pròrroga forçosa del seu contracte de lloguer, ratificada també prèviament en la
sentència favorable del 31/3/2004. A hores d’ara, i a l’espera dels recursos que Manel
González ha interposat contra aquestes sentències, Taravaus 8086 SL i Mancia 2003
SL li reclamen en concepte de costes processals la suma de 12.045 euros.
Com es pot veure, lluny d’aturar les pressions d’aquestes immobiliàries per
expulsar els veïns de Robador 29, l’acció assistencial d’emergència de les
administracions públiques i, sobretot, la seva total inacció a nivell legal no han fet més
que reforçar la posició d’aquestes empreses, que, repetim, amb total impunitat, poden
prosseguir les seves estratègies d’assetjament i extenuació per desfer-se del últims
llogaters i obtenir els beneficis promesos en aquesta operació especulativa. Per donar
una idea del nivell d’impunitat i «reforç» d’aquestes immobiliàries en l’actualitat, només
cal dir que a principis del febrer passat, sense avisar-lo, van sostreure el baixant del
lavabo a Manel González, el qual ho denuncià als Mossos d’Esquadra, que al seu torn
van derivar la denúncia a la Guàrdia Urbana, que va ser qui finalment es va personar a
casa seva –pocs dies abans havia trucat a la Guàrdia Urbana per un tall de llum, però
aquesta es va negar a acudir al seu domicili al·legant que el mobbing era competència
dels Mossos–. Al cap de pocs dies, el 17 de febrer, dos individus que es van identificar
com els propietaris van amenaçar l’equip de TV3 que estava entrevistant el Sr.
González a l’escala de trencar-los les càmeres si continuaven filmant.
A banda de les pressions de tota mena dutes a terme pels propietaris,
completament impunes fins avui, volem assenyalar la irregular actuació i funcionament
de la secció 3a del Registre de la Propietat de Barcelona, ja que no només s’hi
accepten falsificacions en document públic, sinó que aquestes falsificacions també
s’amaguen en els certificats que expedeix i que, en el cas de Manel González,
s’aporten com a prova en els judicis pel retracte.
Aquí hem de repetir que arquitectònicament l’edifici el componen dues escales,
que són els núm. 29 i 31 del carrer Robador. Així consta també registralment quan el
10 d’octubre de 1895 s’inscriu com la finca urbana núm 673, essent-ne l’única
propietària la Sra. Mercedes Andreu i Serra. L’any 1939, de l’esmentada finca
originària de Robador 29 i 31 s’havia segregat el núm. 29, que es ven com a entitat
separada o segregada d’aquella finca.
Aquest punt és decisiu perquè l’única prova, a banda del contracte
d’arrendament, que arriba als jutjats a petició del magistrat és el certificat que hauria
d’explicar-li la història registral, quant al domini, del pis pel qual lluita Manel González.
Aquest certificat comunica dades a partir del 1965, amagant la història anterior, i dóna
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per establert que l’escala de Robador 29 és un edifici, cosa totalment falsa tant des
d’un punt de vista arquitectònic com també registral en el seu origen. La importància
d’aquest fet es fa evident en la sentència dels jutges de la Secció 13 de l’Audiència
Provincial de Barcelona (5/5/2005) favorable al recurs interposat per la propietat contra
la primera sentència (31/3/2004), que atorgava el dret de compra al Sr. González. En
aquesta segona sentència, considerant que «es tracta de la venda d’un edifici, en el
seu conjunt arquitectònic, que conforma una sola unitat física i jurídica», els magistrats
fallen que «no hi ha lloc per al retracte quan l’objecte de la compra-venda és la totalitat
de l’edifici o de la finca, amb els seus elements privatius [...] però també en els seus
elements comuns [...] quan és una finca que constitueix una unitat originària superior a
l’objecte de l’arrendament, i que el comprèn, sense que hagi existit cap agrupació
determinant d’aquella unitat, essent aquesta originària». Com es pot veure –i deixant
de banda les diferents interpretacions jurídiques existents sobe el dret al retracte quan
es transmet un edifici encara que hi estigui feta la divisió horitzontal–, aquesta
sentència dóna per bona una falsedat, ja que la unitat originària, l’edifici, encara que
tingui dues escales, és el conjunt de Robador 29 i 31. Així, Manel González perd el
seu dret al retracte perquè des del Registre de la Propietat núm. 3 s’envia un certificat
parcial que amaga una realitat documentada.
A més a més, recordem que en els diferents certificats que emeten els
registradors (tant el titular com el suplent) també desapareix la falsificació «lliure
d’arrendataris», falsificació força habitual, pel que hem pogut constatar recentment en
l’assessorament d’una veïna del núm. 31 del mateix carrer, la Sra. Ma Carmen Reyes
Giménez, també sotmesa a la pressió del propietari de la seva finca per fer-la fora: en
la inscripció feta el 19/4/2005 de la darrera venda del pis que té arrendat des del 1985
hi consta com a arrendatària, però tot just dos mesos més tard, el 10/6/2005, el
propietari inscriu una hipoteca sobre el pis com a «lliure d’arrendataris». Una vegada
més ens trobem amb un canvi de la situació arrendatària (en menys de 60 dies) i que
el Registre no demana cap tipus de verificació d’aquest canvi, que pot tenir
repercussions importantíssimes per al llogater afectat.
Tal com hem pogut constatar en l’evolució del cas Robador 29 (i recentment,
com dèiem, en altres casos del mateix carrer), a la secció 3a del Registre de la
Propietat de Barcelona no només no es vetlla pels drets dels ciutadans, sinó que
presumptament es duen a terme manipulacions en l’emissió de certificats que
amaguen, obvien o ometen dades importants i de vital importància en els processos
judicials, i, en definitiva, no només es vulneren diferents articles de la Llei i el
Reglament Hipotecari, sinó que presumptament també es cometen delictes de
«falsedat en document públic o oficial, faltant a la veritat en la narració dels fets»,
d’acord amb l’article 390.1.4 del Codi Penal, en la seva modalitat imprudent (art. 391
del mateix Codi). Que funcionaris públics hagin participat en aquestes operacions
d’aquesta manera ens sembla un fet que cal denunciar i sancionar exemplarment.
Gairebé tres anys després que els mitjans de comunicació comencessin a fer-se’n
ressò, constatem com la indefensió, la impunitat i la inhibició continuen sent la tònica
de les pràctiques de violència immobiliària que han proliferat en zones com el Raval,
immerses en la voràgine especulativa desfermada al Districte arran de la revalorització
promoguda per les reformes urbanístiques endegades pel Consistori els darrers
quinze anys. Tot i que ja no ocupen espais destacats en els mitjans de comunicació,
aquestes pràctiques continuen donant-se, repetim, amb total impunitat, emparades pel
marc legal vigent en matèria d’arrendaments urbans (les famoses LAU posteriors al
Decret Boyer) i per la deriva especulativa del mercat immobiliari, reforçada per les
polítiques relatives a l’habitatge dutes a terme les darreres dècades tant a nivell estatal
com autonòmic i municipal.
L’evolució del cas Robador 29, en aquest sentit, ofereix un exemple claríssim
de quina ha estat l’estratègia de les institucions públiques davant el fenomen de
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l’anomenat mobbing immobiliari: després d’una primera fase d’inhibició i silenciament
del problema, davant la pressió mediàtica i de col·lectius veïnals denunciant casos
escandalosos com el que tractem, el Consistori respon amb l’anunci d’una campanya
de lluita contra el mobbing en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats i el
d’Administradors de Finques, que es concreta en l’obertura d’un servei d’atenció als
afectats a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor i a l’Oficina d’Habitatge (a la
seu de Focivesa). Dos anys després de l’anunci d’aquesta campanya constatem que
la seva funció principal ha estat precisament aquesta, la de respondre a l’escàndol
mediàtic amb una campaya igualment mediàtica però mancada dels objectius i els
instruments necessaris per abordar amb garanties la resolució d’aquest fenomen.
Els últims dos anys, doncs, lluny d’activar mesures dissuasives i/o punitives
contra els assetjadors immobiliaris que frenessin les seves accions, a la pràctica (i en
el millor dels casos) aquestes oficines especials s’han limitat a proporcionar informació
als afectats sobre els procediments que havien de seguir per intentar salvar els
paranys legals i paralegals dels assetjadors i, així, evitar el desnonament immediat
(que no el procés) i, quan aquests ja s’havien activat, s’han inhibit davant els
processos judicials oberts contra els veïns. Finalment, i també en el millor dels casos,
generalment «ajudats» per la pressió de col·lectius veïnals organitzats, aquests
serveis han acabat duent a terme accions de rescat assitencial de veïns amb
sentències fermes de desnonament, reallotjant-los en pisos de propietat pública.
Aquesta deriva assistencial, sempre discrecional i prudentment silenciosa (no fos cas
que es produís una demanda massiva de reallotjaments per part de veïns pendents de
desnonament), no només no constitueix cap acció efectiva contra el mobbing sinó que,
ben al contrari i com es demostra en el cas del número 29 del carrer Robador, el
reforça en la mesura que «cobreix» els efectes més escandalosos d’aquestes
pràctiques (el desnonament de llogaters de rendes baixes, sovint ancians, però no
només ancians) i, en no acompanyar-se de cap mesura punitiva, referma la impunitat
dels especuladors, que, com hem vist, poden continuar les seves accions sense cap
impediment i amb la garantia que, en última instància, l’Administració s’ocuparà dels
«bitxos» dels quals es volen desempallegar.
Les memòries d’activitat d’aquestes dues oficines revelen prou clarament que
la seva funció no és tant la d’abordar l’assetjament immobiliari de manera decidida
assumint les seves dimensions socials, legals i ètiques, com minimitzar, d’una banda,
les dimensions reals d’aquesta problemàtica i, de l’altra, els seus efectes més
dramàtics amb el rescat assistencial dels afectats. Així, a finals del 2005 les oficines
«antimobbing» declaraven als mitjans que habien rebut 415 denúncies (de les quals
n’havien rebutjat 285) de veïns que «creien» que eren assetjats pel propietari dels
seus pisos, però no anunciaven cap procés contra cap propietari o immobiliària
assetjadors, ni tan sols feien pública una llista de les empreses que havien pogut
constatar que duien a terme aquestes pràctiques (de les quals al mateix carrer
Robador n’hi ha exemples tan pintorescos com el de la societat Sofic Investments Inc.,
domiciliada a Samoa occidental, que des de mitjan 2003 ha intentat desnonar 50
famílies del Raval i la Ribera).
Presentació de xifres irrisòries, insinuació d’una certa «psicosi» en la població
del Districte davant fets no «expedientables» com a constitutius d’assetjament
immobiliari, inacció davant el funcionament d’organismes públics com el Registre de la
Propietat, poc transparent i gens garantista dels drets dels llogaters tant a nivell
d’informació com de vigilància, inhibició davant casos judicialitzats i rescat discrecional
de veïns pendents de «llançament»: aquesta ha estat la resposta del Consistori
barceloní a una problemàtica que afecta de manera gravíssima la vida de molts veïns i
veïnes de la nostra ciutat.
Els col·lectius que signem aquest document volem mostrar el nostre total desacord
amb la reducció del fenomen de l’assetjament immobiliari a un litigi entre particulars,
entre propietaris i llogaters. Aquestes formes extremes de violència immobiliària
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constitueixen una agressió contra el dret constitucional a un habitatge digne i contra la
seguretat i la integritat de les persones, i és responsabilitat de les administracions
públiques vetllar pel respecte i la protecció d’aquests drets fonamentals.
Per tot el que hem exposat anteriorment, els col·lectius que signem aquest
document reclamem:
1. Que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, personant-se
com a acusació pública, iniciïn un procés penal contra Taravaus 8086 SL i
Mancia 2003 SL, societats propietat de Josefa Torras Jové i fills, per
l’assetjament immobiliari al qual han sotmès els veïns del número 29 del carrer
Robador des de l’any 2003, assetjament repetidament denunciat pels veïns i que ha
comportat la compareixença de la Guàrdia Urbana a l’edifici diverses vegades (i per
tant, cal suposar, l’aixecament d’acta dels fets denunciats).
2. Que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya iniciïn un procés
penal contra les societats, particulars i institucions implicades en el presumpte
delicte de falsificació en document públic o oficial comès en les successives
compra-vendes del número 29 del carrer Robador, i en la maquinació fraudulenta
per alterar el preu de les coses que hem detallat anteriorment. Aquesta falsificació,
sumada a l’ocultació sistemàtica d’aquestes operacions de compra-venda, ha vulnerat
(i continua vulnerant) els drets dels inquilins impedint-los exercir el seu dret al tempteig
i retracte i condicionant els processos judicials oberts contra ells posteriorment per
desnonar-los. Les persones i societats implicades en aquests fets són, com hem
explicat: les societats Obras y Promociones New Flat SL, Setenta, Promociones
Viboni, Elsinor Castel, Gulmis 21 SL, Taravaus 8086 SL i Mancia 2003 SL; Don
Mariano Hervas Polo, antic administrador de la finca i comprador a la segona venda; i
el registrador de la Propietat del Registre núm. 3 de Barcelona (tant el titular, Don
Antonio Manuel Fernández Sarmiento, com el suplent, Don Ignacio Santos Suárez
Márquez).
3. Que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya assumeixin la
defensa i els costos processals dels Srs. Manel González (veí del 4rt 4a) i Jesús
Rosales i Purificación Mayoral (veïns del 2n 4a) en els processos que les
societats Taravaus 8086 SL i Mancia 2003 SL han interposat contra ells (i els que
puguin interposar en el futur) amb la intenció de desnonar-los. Una vegada més
reiterem que el fet que aquests veïns, i especialment el Sr. González, continuïn
exposats a les accions impunes d’aquesta immobiliària per fer-los fora de casa seva,
després de tant de temps de lluitar pels seus drets, amb la important despesa no
només econòmica sinó anímica (amb evidents seqüeles físiques) que això ha
comportat, ens sembla absolutament intolerable i, repetim, constitueix una injustícia i
una amenaça no només per a ells sinó col·lectiva, en la mesura que aquest cas, com
hem explicat, s’ha convertit en l’exemple paradigmàtic d’una situació que afecta un
gran nombre de veïns i veïnes a la nostra ciutat i, per tant, la seva resolució en un
sentit o en l’altre pot obrir una via decisiva per aturar les pràctiques d’assetjament
immobiliari o, per contra, pot afavorir la seva proliferació amb el reforç de la impunitat
dels assetjadors.
4. Que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya facin públiques
aquestes accions judicials per tal de materialitzar d’una vegada el programa de
lluita contra el mobbing anunciat pel Consistori a finals del 2003 amb l’obertura de
les esmentades «Oficines Antimobbing». Considerem que la publicitació d’aquests fets
i de les accions que cal emprendre per aturar-los és indispensable per obrir vies per a
la seva solució. L’ocultació i la derivació assistencial dels efectes del mobbing, com
dèiem, no només no resolen aquesta problemàtica sinó que impedeixen abordar-la
adequadament, ja que no incideixen sobre els fets i els seus causants sinó sobre els
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seus efectes més escandalosos, alhora que es desvia l’atenció pública i mediàtica
amb un simulacre d’intervenció coordinada entre serveis públics i col·legis d’advocats i
d’administradors de la propietat. Per acabar amb aquestes pràctiques cal lluitar contra
els qui les duen a terme, no «cobrir» les seves accions amb programes d’emergències
socials (que, d’altra banda, són competència dels serveis de Benestar Social). I si la
lluita contra aquestes pràctiques requereix reformes legals, és responsabilitat de les
administracions públiques i dels representants dels partits polítics que les integren
emprendre les iniciatives necessàries perquè es duguin a terme. Tenint en compte la
inconsistència del marc legal en aquesta matèria i l’escassa jurisprudència sobre
casos de mobbing, amb condemnes tan irrisòries i poc dissuasives com la núm. 802
de l’Audiència Provincial de Barcelona sobre el cas Verdi 28 (4/7/2005), creiem que és
imprescindible que l’anunciada Llei pel Dret a l’Habitatge inclogui les reformes
legislatives necessàries perquè aquestes pràctiques siguin tipificades i sancionades
amb penes proporcionals a la importància dels drets fonamentals que vulneren. El fet
que calgui fer aquestes reformes, però, no excusa de cap manera la inacció
institucional davant aquestes situacions, ja que no exclou la possibilitat (i la urgència)
d’emprendre avui mateix accions perfectament possibles en el marc legal present per
encausar els assetjadors immobiliaris i dissuadir-los de continuar exercint pressions
sobre els veïns.
Reclamem que les administracions públiques, que no vacil·len a l’hora de
sancionar i anunciar mesures i processos exemplars contra actes «vandàlics» i
«incívics» en l’espai públic, deixin de minimitzar aquestes formes de vandalisme
mercantil que vulneren drets bàsics com són el dret a l’habitatge i a la seguretat i
integritat de les persones i que, d’una vegada, hi intervinguin com a mínim amb la
mateixa decisió, energia i desplegament de mitjans.
En la resolució del cas del número 29 del carrer Robador estan en joc la indefensió
dels veïns i veïnes davant la vulneració del seu dret fonamental a l’habitatge, i la
voluntat col·lectiva de posar fi a aquestes situacions i a la impunitat i la proliferació dels
assetjadors immobiliaris a la nostra ciutat. Els col·lectius que signem aquest document
considerem prioritari abordar urgentment aquesta qüestió de manera clara, amb
decisió i amb la màxima transparència. El dret de Manel González i la resta de veïns
de Robador 29 de poder continuar vivint a casa seva resguardats de les pressions
d’especuladors immobiliaris és també el nostre.
Signatures
Coordinadora Contra l’Especulació del Raval
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb)
Arquitectes Sense Fronteres
Associació de Veïns del Casc Antic
Observatori DESC
Veïns en defensa de la Barcelona Vella

Telèfons de contacte: 93 412 01 88 / 650 158 215 (Pere Farré); 619 101 462 (Albert Sancho)
Adreça electrònica: coordinadora_raval@ravalnet.org
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Documentació del Registre de la Propietat núm. 3

Inscripció de la hipoteca sobre el pis 4t 4a de Robador 29, on apareix una de les
falsificacions en document públic ("lliure d'arrendataris", 2a hipoteca).
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Inscripció de la hipoteca sobre l'Entresol 4a de Robador 31, on també apareix la
falsificació "lliure d'arrendataris", 50 dies després d'aparèixer com a arrendatària la
Sra. Ma Carmen Reyes Giménez a la inscripció anterior.
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Constitució de la hipoteca dels pisos de Robador 29, en la qual s'inclouen els béns que
hi ha a l'interior dels pisos (presumpte delicte d'usurpació).
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Documentació fotogràfica de l’estat de l’immoble

L’estat de l’escala
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Els patis

13

El terrat
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Els veïns i veïnes de Robador 29 es mobilitzen

Concentració a la Pl. Sant Jaume el 30 de juny de 2004
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Dossier de Premsa
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