
Ocupació del districte de Sant Martí per protestar contra l'assetjament immobiliari: afectades i grups 
de suport ocupem des del dimarts 31 de març a les 11h l’ajuntament.

  FAN FORA LA ROSA!         

      La Sra. Rosa Talón pateix assetjament immobiliari des de fa més de 20 anys per part del 
propietari de la finca que sense cap mena d’escrúpuls:
– no ha fet cap inversió en el manteniment de la finca.
– ha tallat  el  subministrament d’aigua abocant-la a viure llargs anys  en condicions indignes a 

pesar de la seva edat.
– ha contractat detectius privats. 
– i un llarg etcètera dels més variats paranys..

La  Sra.  Rosa,  decideix  no  cedir  a  les  seves  agressives  pressions,  sinó  més  aviat  tot  el 
contrari, planta cara i es dedica a fer un llarg pelegrinatge per totes les oficines de l’administració 
(Síndic de Greuges, Oficina Municipal contra el mobbing, Seu del Districte, Jutjats, Policia...), sent 
nul el resultat obtingut.  
      La justícia s’ha encarregat d’avalar aquestes pràctiques, ha condemnat a la Rosa al desnonament 
immediat i  a sobre a pagar les costes del judici.  Fins i tot una querella criminal per mobbing i 
coaccions, admesa a tràmit i interposada per la Rosa, no ha aconseguit aturar el procés. 

Així doncs, es podria donar el cas absurd, de que el propietari sigui condemnat per un 
delicte de coaccions d’aquí dos anys, quan la finca ja sigui un altre solar podrit al barri.

L’AJUNTAMENT NO POT FER RES ?
    
     En aquest cas són moltes les irregularitats comeses per part del Districte de San Martí:             
- Tot i la trentena d’instàncies presentades per la Sra. Rosa Talón des de l’any 1997, l’Ajuntament 
de Barcelona en tots aquest anys no ha fet més que interposar a la propietat alguna multa.
- Tot i el constat incompliment de la realització de les obres de manteniment per part de la propietat, 
el districte no ha fet ús de la seva facultat de realitzar les obres i cobrar-les amb posterioritat al 
propietari.
- L'Ajuntament ha atorgat al propietari el permís d’enderroc, quan de sobres es coneixia la presencia 
de la Sra. Rosa, el seu contracte indefinit i l’assetjament que sofria...
              
     L’Ajuntament  s’autodenomina  com  a  defensor  dels  inquilins  assetjats  (amb  mesures 
espectaculars com el fiscal antimobbing),  però demostrant a l’hora de la veritat una descarada, per 
no dir còmplice passivitat. Aquest és un cas emblemàtic d’injustícia, on la col·laboració dels poders 
públics amb els interessos especulatius privats és tan evident... que fa pudor. Molta pudor! 

Exigim que l’Ajuntament de Sant Martí: 
 - Es personi com a acusació particular en el judici penal per mobbing i coaccions interposat per la 
Sra Rosa Talón.
 -  Sancioni el  propietari  per les seves pràctiques (multes no pagades,  realització obligatòria  de 
reformes i rehabilitació de la finca no realitzades, etc...).
 - Aturi l'ordre de desnonament, que pretén fer-se efectiva el 21 d'abril del 2009.

       Totes plegades plantem cara a l’especulació. 
El 21 d'abril a les 9h davant de la botiga (81 bis carrer Rogent)  

concentració de suport a la Rosa Talón. 

Per mes informació consultar http://rosa.pimienta.org o http://violenciaimmobiliaria.org/
                contactar rosa@pimienta.org  934.553.798  o  667.937.075

col·lectiu de suport a la Rosa Talón i assemblea contra la violència immobiliària
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