


L’alcalde de Sant Fruitós, Joan
Carles Batanés, va rebre ahir els
tres okupes que s’han instal·lat en
tres habitatges del carrer de Carles
Buïgas, i es van comprometre a
evitar la tensió veïnal i a compor-
tar-se d’una forma cívica per fer
desaparèixer el malestar entre els
veïns. Els intrusos van sol·licitar
l’entrevista amb el  batlle en veure
que els veïns van denunciar a Re-
gió7 (vegeu l’edició del 6 de se-
tembre) la mala convivència que
genera la seva actitud, des que hi
van arribar al final del juliol. 

Batanés afirma que els okupes
van mantenir un to cordial durant
la trobada, on també va assistir la
regidora de Serveis Socials i Veï-
natge, Cristina Murcia, i un repre-
sentant de la Policia Local. «Han

manifestat que són conscients
que el fet d’ocupar els habitatges
pot generar tensions entre els
veïns de la zona», explica l’alcalde.
Van afirmar que no és la primera
vegada que ocupen habitatges i,
temps enrere, havien estat al Pont
de Vilomara. «Tenen present que
algun dia els faran fora de les tres
cases unifamiliars on s’estan ara i,
fins aleshores, s’han compromès
a mantenir una bona convivència
amb els veïns», sosté Batanés. De
fet, afirma que ahir l’empresa pro-
pietària del conjunt de cases uni-
familiars del carrer, Habitatge En-
torn, una empresa de Comissions
Obreres en liquidació, va presen-
tar una denúncia per l’ocupació.
Un fet que facilita una possible de-
socupació. 

Els veïns del carrer de Carles

Buïgas dijous també es van reunir
amb l’alcalde per exposar-li les se-
ves inquietuds. Segons els veïns,
durant les últimes setmanes els
okupes acostumen a deixar els
gossos «perillosos» sense lligar,
fan soroll a les nits i han intimidat
algun veí. Batanés va escoltar les
preocupacions de les famílies  i  va
assegurar que s’incrementaria la
presència policial a la zona. 

L’alcalde va posar sobre la taula

les queixes dels veïns quan tenia
els okupes al davant. «Ells han ne-
gat haver fet cap acció que pogués
incomodar els veïns», afirma l’al-
calde. Però destaca que «han as-
segurat que, a partir d’ara, evita-
ran els enfrontaments amb les
persones que viuen al costat».
L’alcalde els va dir que posin en
pràctica la seva voluntat i «ells
s’han compromès a demostrar
que no són persones conflictives

i que volen viure tranquil·lament
als habitatges ocupats», assenyala
Batanés. Des de final del juliol, els
tres okupes s’estan en tres cases
del carrer de Carles Buïgas, que se
situen just davant de la biblioteca
municipal del poble i al darrere hi
ha la llar d’infants Les Oliveres.
Una de les preocupacions dels
veïns és que els intrusos continuïn
fent accions incíviques un cop
hagi començat el curs escolar. 

LAURA SERRAT MANRESA

L’Ajuntament de Sant
Fruitós afirma que els
okupes han assegurat
que evitaran la tensió
L’alcalde Joan Carles Batanés va escoltar ahir les
tres persones que, segons sostenen els veïns del
carrer de Carles Buïgas, generen mala convivència

MARTA PICH

Fotografia dels habitatges unifamiliars del carrer de Carles Buïgas de Sant Fruitós 

Regió7DISSABTE, 8 DE SETEMBRE DEL 201812

SOCIETATBAGES

El servei de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC)
reforçarà el seu servei a les Línies
Metropolitanes durant la Diada
Nacional de Catalunya. 

A la línia Llobregat-Anoia se cir-
cularà en horari de dia feiner i hi
haurà un total de 390 trens, 170
més dels que circulen en un dia
festiu habitual. Així mateix, es re-
forçarà el servei dels trens que cir-
cularan entre Barcelona i Manre-
sa, i entre Barcelona i Igualada, i
es doblarà la seva capacitat, amb
trens de sis cotxes. 

La línia Barcelona-Vallès tam-
bé incrementarà l’oferta de trens. 

REDACCIÓ MANRESA

El servei de FGC
es reforçarà durant
la Diada Nacional
de Catalunya 

L’Aplec de Castellet se
celebrarà diumenge  

Sant Vicenç celebrarà diumen-
ge l’Aplec de Castellet, en què ex-
hibirà la seva imatgeria, des dels
Romeus, fins als gegants i grallers,
i els balls de la coral Nou Horitzó
i l’Esbart Dansaire Santvicentí.

La jornada començarà a 3/4 de
9 del matí amb la concentració de
Romeus a la plaça de l’Església,
que enfilarà tota la comitiva fins
al pla de les Vives, on es farà un es-
morzar. 

REDACCIÓ MANRESA

Sortides en grup des del Bages, Berguedà 
i Solsonès

Inclou: transport aeri o terrestre; hotels en P.C., visites, guies  acompanyants
de l’agència i assegurança d’anul·lació i assistència

A LA NOSTRA PÀGINA WEB www.viatgestadavi.cat
TROBAREU EL NOSTRE CATÀLEG. PER QUALSEVOL 
DUBTE TRUQUEU AL 93 839 15 04

viatgestadavinavas

CANTÀBRIA INFINITA
Isla/Santader/Castro Urdiales/Santillana del Mar/Suances/Laredo/
Santoña/Vall del Pas/Santuario de la Bien Aparecida/Laguardia/Alfajarín.

Del 15 al 19 d’octubre (5 dies- 4 nits). P.C.
Del 26 al 30 d’octubre (5 dies- 4 nits). P.C.

Autocar i guia acompanyant.

VALL D’ARAN, CIRC DE LA GAVARNIE I LOURDES
Park animalier d’Aran (Bossòst)/Les/Lourdes/GAVARNIE.

Del 12 al 14 d’octubre (3 dies – 2 nits) P.C.

Autocar i guia acompanyant.

ESTADA AL GRAN
HOTEL PEÑÍSCOLA 4 ****

Del 16 al 22 setembre de 2018 (7 dies - 6 nits) P.C.

Règim de p.c. amb begudes incloses 
i trasllats anada i tornada.

ANEM A  TELECINCO A
“SÁLVAME DIARIO”

Del 26 al 27 d’octubre (2 dies – 1 nit) P.C.

Autocar i guia acompanyant des de la sortida.

ESPECTACULARS LLUMS DE LIÓ
I LA BORGONYA AMB TGV
(PONT DE LA CONSTITUCIÓ).

Lió/ Beaune/Tournus/Pérouges/ Bourg-en-Bresse

Del 6 al 9 de desembre (4 dies- 3 nits). P.C.

VISITA A LA SAGRADA FAMÍLIA
Dissabte 10 de novembre.

Autocar, guia acompanyant i dinar inclòs.

199 €

155 €

390 €

799 €

250 €

63 €
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