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STOP DESOKUPA

Dossier de Premsa
25 d’Octubre 2016

Desokupa i els desnonaments al marge de la llei : la nova ofensiva immobiliària

Volem donar  a  conèixer  i  expressar  el  nostre  rebuig  contra  tot  un  seguit  de  pràctiques
'matonistes' basades en l'assetjament immobiliari, la violació de domicili, la intimidació i
els desnonaments, sempre de caràcter extrajudicial, que s'estan duent a terme a diferents
barris de la ciutat, així com altres punts de Catalunya.

En un context de lluita contra l'emergència habitacional, els desnonaments i el continuat
desplaçament de la població que ha residit des de fa anys als barris, no podem permetre un
nou front en què para-empreses com Desokupa operin i facin negoci amb plena impunitat,
normalitzant  les  seves  intervencions  a  la  via  pública,  escales  de  veïnes  o  en  domicilis
particulars.
 
Email de contacte: stopdesokupa@riseup.net
Més informació: https://stopdesokupa.noblogs.org/   
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1.Casos Coneguts i documentats

1.1. Desallotjament il·legal al Carrer Josep Torres, 20 (Gràcia). 14 de Abril 2016

Relat dels fets

Dijous 14 a la tarda uns quants matons d’una recent creada empresa especialitzada en “desokupar” ,
paletes, un manyà, van aconseguir entrar a Can Dimoni, edifici okupat des del Juliol 2015, al carrer
Josep Torres 20, a la Vila de Gracia. La seva actuació fou la seguent; vigilar l’edifici per atacar quan
no hi hagues ningú a l’interior. Arribat el moment, a les 16h, van intentar reventar la porta, al veure
que no podien, van reventar la persian d’un local, y posteriorment amb taladro y radial endollats van
poder  obrir  la  porta  de  l’edifici.  Seguidament  van  treure  tots  els  objectes  personals  de  les
habitacions i les vna apilar a un racó d’un local dotant d’impersonalitat l’espai. Y van començar a
destrozar  i  endorrocar  l’edifici  catalogat  com  a  patrimoni.  Donant  emfasis,  a  les  habitacions
habitades i als lavabos. La ràpida mobilització de veïnes, amigues i companyes va plantar cara a les
pràctiques mafioses del propietari i va aconseguir aturar temporalment els enderrocs sense llicencia
que van començar, pero van anar per feina. Els bombers van declarar l’edifici en estat ruinós, el que
va sentenciar l’efectivitat d’aquest desallotjament irregular. Volem agrair el suport rebut per part de
les veïnes i de les companyes que us heu apropat al llarg de tots aquests mesos i que sentim que
esteu al nostre costat quan us necessitem.

Aquest edifici queda en mans NORVET PROPERTY DVLP dirigida per ALON YUNGER, que vol
convertir aquest edifici històric en pisos de luxe multiplicant el seu valor per omplir-se d’euros les
butxaques.  Aquest  personatge  no  és  un  petit  propietari  sinó  un  professional  de  l’especulació
immobiliària. Des de Can Dimoni ja vam denunciar desde desembre 2015 les diverses intimidacions
i amenaces que van començar amb l’anteriror propietari; Roof Capital SL. Sabíem que vam estar
vigilades  i,  al  llarg  del  temps  que  hem  estat  vivint,  s’han  presentat  diferents  persones
presumptament enviades per la propietat i amb la mateixa actitud i el mateix discurs. Les seves
històries són diverses però sempre conclouen amb un ‘o marxeu a les bones o us farem fora de
males maneres’.

Malauradament, el mecanisme especulatiu és present a molts carrers de la Vila, on les veïnes són
expulsades de casa seva per deixar pas a immobiliàries famèliques d’oportunitats de negoci. En
aquest mateix edifici, uns deu anys endarrere ja va succeir: els pisos van ser buidats a la força per
fer unes obres que mai s’han dut a terme. Al carrer Josep Torres són molts els casos de veïnes que
estan patint mobbing, rebent ofertes econòmiques perquè marxin de casa seva i obrin la porta al
turisme i a qui es pot permetre viure a la Gràcia de moda i elititzada.
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Propietat: NorVet  Negotial SL

L’empresa Norvet Negotial SL amb CIF B66163221 va contractar els serveis il.legals que ofereixen
Desokupa entre el Desembre de 2015 i l’Abril de 2016, protagonitzant el cas Can Dimoni.

Norvet, propietari de l’edifici de Josep Torres 20 – antic Can Dimoni -, s’anuncia com una empresa
que rehabilita edificis per donar-los un nou ús conservant la seva essència. Quan a la pràctica el que
fa es compra els edificis quan estan devaluats, per a més endavant vendre’ls a un preu molt superior
al d’adquisició; per aconseguir-ho fa pressió i mobbing a les veïnes que hi habiten en ell, arribant
fins i tot a contractar a empreses de matons per a intimidar-les i fer-les fora.

   RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE MATONS COM           
DESOKUPA I DELS DESALLOTJAMENTS DE CAN DIMONI i  
C/MARGARIT, 25

ALON OZER YUNGER,  és  un  gentrificador  i  especulador  d’origen israelià,  present  durant  el
desallotjament de Can Dimoni i el mobbing a c/ Magrit, 25. Dels seus origens li venen les seves
pràtiques,  doncs no dubte en pagar a sicaris;  matons o advocats sense escrùpols,  per tal  de fer
mobbing, coaccionar, sobornar, amenaçar o desallotjar a qualsevol persona que vagi en contra del
seus interessos econòmics. Osigui, qualsevol persona que estigui vivint en el règim que sigui, a una
propietat on vol ficar les seves grapes.

Alon és l’administrador de 10 empreses, entre elles Norvet Negotial SL, i forma part de tota una
xarxa de empreses que es dediquen al negoci immobiliari (la construcció, promoció compra i venta
d’edificis), a l’hosteleria i la restauració. Aquestes 10 empreses comparteixen el seu domicili social
a Travessera De Dalt, 32 7-1 o Rb Decatalunya Num.78, 3 -2.

1. Nor Vet Negotial SL

2. Adquisiciones Nor Vet SL

3. Construcciones Nor Vet SL

4. Danish Union Hotelers SL

5. Melonot SL

6. Nor Vet Spain Holding SL

7. Nutshell Hall SL

8. Pitronot SL

9. Vertice Nedax SL

10. Zafir Dynamic SL (Transforma 21 SL)
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EQUIP DE NORVET NEGOTIAL SL.

Fem èmfasi en els personatges que van participar d’una manera més directe en el desallotjament de
Can Dimoni i el contracte de matons

• Alon Yunger; Administrador únic, Cofundador i director general 

• Borja Veiga; gestió empresarial i CFO 

• Audrey Canonne Babski; Directora d’oficina 

• Daniel Rotmensch; Directiu creatiu i interiorista 

• Carol Lima; Sales manager 

• Marc Escoda Abelló; Director de projectes i integier civil 

• Andra Naita; Dissenyadora d`interiors 

• Josep Maria Gumma; Arquitecte técnic 

• Oscar Permanyer; Assesor de vendes 

• Tonyi Corbalan; Auxiliar d’oficina i contabilitat 

• Astrid Pagès; Dissenyadora d`interiors 

PROPIETATS DE NORVET NEGOTIAL SL. A  BARCELONA

• Edifi del Carrer Freser, 60  {9 pisos i 2 baixos} 

• Carrer Carretes, 41 {Entresol, Baixos, 4-2, 2-1} 

• Edifici del Carrer Josep Torres, 20 {6 pisos i dos baixos} 

• Carrer Margarit, 25 {baixos, entresol, Principal, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2} 

• Edifici a Carrer Navas de Tolosa, 273 {11 pisos, 3 baixos, 2 sotans} 

• Edifici a Nostra senyora del remei, 44 {5 pisos i 1 baix} 

Altres:

• Carrer Portal Nou, 51 

• Carrer Poeta Cabanyes, 33 

• Carrer Murillo, 12 
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1.2.Intent de desallotjament al Carrer de la Cera, 15 (Raval). 25 d’Agost 2016

Relat dels fets

ELS PINXOS VOLEN MANAR.Crònica d’una resistència veïnal al Raval.

El 25 d’agost del 2016 un veí els veu al carrer La Cera. Forçuts rapats, tatuats, mig uniformats de
negre, baixen maletes i paquets d’algun pis al portal on un talla el pas a tot Déu. Cinc o sis amb
aspecte paramilitar, per fer por -i en fan. Es passa l’alarma de possible desnonament il·legal per les
xarxes , i al volt de les sis ja som desenes els veïns coneguts i de col·lectius que encerclem el portal
del 15. Veiem també personal amb el logo STMSEGURIDAD amb eines de manyà i dos empleats
de SECURITAS. Sí, estan fent marxar la gent d’un pis, i hi ha dos menors.

Els pinxos han pujat cap amunt i es queda el que bloqueja el portal amb braços i cames estesos. No
duu cap logo, es nega a dir-nos la seva empresa. No té cap document judicial ni hi ha cap autoritat.
Ens li palplantem al davant, li diem que no té dret a privar que pugin els veïns ni alguns de nosaltres
que ho exigim. Diu que té ordres del seu cap, a qui té al corrent del nostre sarau per telèfon; ens
mostra la pantalla que té -en línia- el nom de contacte Daniel Esteve i li passa la terminal a una de
les companyes –“toma, pregúntale tú”- mentre no deixa anar el marc de la porta. El suposat Esteve
adverteix: que els deixem fer, “són conflictius i provocareu que els prenguin els nens i serà culpa
vostra, no sou bones persones”. Tothom crida a cor “¡fuera matones!” i s’hi afegeixen bastants més
veïns i veïnes que s’aturen perplexos primer, i després també picant de mans. Cridem cap amunt
alshabitants: “no deixeu el pis, no hi tenen dret!”.

Des  de  l’inici  hem trucat  els  Mossos,  que  arriben  tocats  dos  quarts  de  set.  Arriben  també  el
Conseller tècnic del districte i urbans. Pel Conseller, Jordi Rabassa, coneixem que sembla que hi ha
un manament judicial, però per al setembre. Uns quants mossos pugen al pis; insòlitament permeten
que el pinxo continuï blocant el portal i negant l’accés altre cop; cal que li requerim a un agent que
s’acosti  perquè un resident  pugui entrar.  A continuació el  pinxo reprèn el  bloqueig,  talment  un
auxiliar de la policia. Puja un nou personatge, ens sembla reconèixer Esteve.
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Espera que es fa llarga. Baixen els agents, ens diuen que tot està resolt, que els habitants es queden i
que els pinxos “ara baixaran”. Els mossos comencen a fer via cap a Hospital. Reclamem que no
poden deixar la gent de dalt sola amb els pinxos ni tampoc a nosaltres, que és temerari, que han de
quedar-se fins que marxin. El Conseller també hi parla. Tornen al portal, ens demanen d’obrir pas
“como en San Fermín” i els cinc o sis pinxos surten cap al carrer Hospital xino-xano tot evitant el
contacte visual, en formació ben oberta, prou separats per cobrir l’amplada del carrer i no deixar
flancs.

Jordi Rabassa ens diu que s’activaran els serveis d’urgència habitacional per a casos amb menors
per quan arribi el manament, i que els Mossos informaran de tot el que ha passat amb “l’empresa”.
Els de SECURITAS han oblidat enretirar una alarma que havien instal·lat dins del pis i un agent ha
de tornar enrere per facilitar que els moradors permetin l’operació. La família surt al balcó i ens
dóna les gràcies.

Algunes companyes pugen al pis: hi ha una parella amb dues criatures i més habitants. Són filipins.
Gent que plora, el seu estat no facilita esbrinar gran cosa. Hi havia hagut assetjament previ, més
d’un cop els picaven fort la porta i no marxaven fins que des de dins els deien que trucarien a la
policia. Mai s’identificaven.

Aquest cop els pinxos han instal·lat una porta metàl·lica (ha quedat oberta) superposada a la porta
del pis, els han dit que avui havien de marxar. Alguns han accedit a empaquetar i han baixat. La
mare ha quedat dins amb els nens. Dies després ens explicarà que aquella tarda estava espantada,
que temia que “li passés alguna cosa amb els nens” si no feia bondat però que mentre empaquetava
no es treia del cap que no podien passar la nit enlloc. Quan ens va sentir cridar i simultàniament va
rebre la trucada del seu company, que era a baix, -“no surtis”- va decidir plantar-se.

Esteve, per l’empresa Desokupa assumeix la intervenció a la premsa -”és legal”. Desokupa, ben
coneguda pels seus professionals de la violència (exmercenaris i experts en arts marcials). Gent
perillosa. Tant, que quan els Mossos van detenir Esteve i col·laboradors el 2008, acusats d’extorsió,
danys i altres delictes greus en la seva activitat prèvia de cobrament de morosos (una altra empresa
també  legal),  van  haver  de  recórrer  al  GEI  (Grup  Especial  d’Intervenció)  fusell  en  mà  i  amb
granades de fum.

Aquesta és la gent i aquests són els procediments que fons d’inversió i grans tenedors estan emprant
per sotmetre voluntats, per aterrir tot mantenint una aparença de legalitat si es pot –i anant més enllà
en  l’ombra  quan  cal.  Així  és  com  les  administracions  toleren  l’empresa  dels  desnonaments
extrajudicials de la gent més vulnerable, pobre, desinformada, sovint nouvinguda, incapaç sovint
d’adreçar-se a cercar engrunes d’ajuda o de drets en una oficina pública. Així priven les persones
fins i tot del suport que l’Ajuntament hauria pogut facilitar de manera ordenada unes setmanes més
tard si arribava l’execució judicial.

De la privatització de la seguretat a l’associació de fons d’inversió amb perdonavides en un moment
de cruel crisi social i econòmica, el camí queda fet. No, no neixen estructures d’estat noves: veiem
com tornen estructures velles a la ciutat que va ser dels pinxos de punxó a timbes i tabernes i del
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pistolerisme patronal. Actuacions com aquesta suposen una inflexió gravíssima que cal aturar per
raons de salut pública que van és enllà del dret a l’habitatge.

Cal  que  la  policia  investigui  tot  allò  que  fa  pudor  d’il·lícit  en  aquest  cas:  la  maceració  per
assetjament, la privació de pas durant més d’una hora per un espai comú -i la tolerància correlativa
del comandament de la policia /in situ/ -, l’absència d’identificacions, i sobretot cal revisar si es va
violar domicili.  I cal que això es faci escoltant les víctimes en condicions raonables (és grotesc
prendre com a base qualsevol atestat fet  en les condicions en què estaven aquelles persones tal com
les vam veure aquell dia i a peu dret en deu minuts). Encara és hora que la justícia s’interessi per
aquestes persones en aquest sentit (per instruir el manament de desnonament sí s’ha interessat), i cal
una explicació de per què res d’això no s’ha fet amb una metodologia mínimament adequada.

Després del twitter d’urgència de Rabassa, falta una declaració institucional de l`Ajuntament, que es
demani  informació  de  la  investigació  a  Interior,  que  s’impedeixin  per  reglament  les  portes
metàl·liques de la vergonya. Una acció sistemàtica per desterrar aquestes pràctiques de la ciutat.
Celebrem l’anunci  fet  que  es  buscaran  solucions  habitacionals  d’emergència  i  que  es  mediarà
perquè la precarietat en uns pisos de la finca no es projecti sobre els veïns que l’envolten i sobre els
seus drets de gaudir del seu habitatge en condicions.

Sense l’alerta i la solidaritat veïnal, aquest cas hauria estat una conculcació més. Aquest cop no se
n’han sortit, ens han trobat. Hem d’aprofundir en la unió popular a cada barri, ens han de continuar
trobant cada cop que hi tornin. Ells, i els qui des del poder els deixin fer.

Assemblea del Raval

Propietat: Univness

Univness  és  una  empresa  “fin  de  encontrar  las  mejores  subastas  y  los  mejores  productos  para
nuestros clientes. Nuestro objetivo es ofrecer una inversión segura, basada en resultados rentables
para nuestros clientes.” Tenen la seva seu social a Calle Balmes 193, 1-3, Barcelona 08008 – Spain.
És l’empresa que va comprar els pisos del Cas de la Cera, a la SAREB.  El seu administrador es
EDYN JAVIER CARVAJAL BRIÑEZ va neixer el 15 de Gener del 1985 va treballar a llocs com
Universal Latin Music Entertainment o Telecinco. Actualment segons ell, és model i músic. Podeu
veure’l a un dels videos on surt al Youtube. Aqustes son les empreses on consta com administrador:

• BOOKING APARTMENT JACAR SL
• UNIVNESS SL
• UNIVERSAL BUSINESS Y MARTE MUSIC SL
• VEGAS DE MAHARAMA PROMOCIONES SL
• PROMOCIONS BLAMY 2006 SL
• GRUPO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
• JAVIER CARVAJAL BRIÑEZ SL

Al registre de la propietat  no consta cap més propietats a nom de UNIVNESS. A un dels seus
videoclips apareix UNIVNESS como patrocinador, tot i que ell nega la seva vinculació. Un altre
fundador de UNIVNESS és Jordi Fumanal (https://es.linkedin.com/in/jordi-fumanal-09884a96)

7

http://stopdesokupa.noblogs.org/files/2016/09/javier-carbajal5.jpg


1.3.Intent de desallotjament al Carrer de Pla de Cavall, 22 (Pacs del Penedés). 9 de
Setembre 2016

Relat dels fets

El 9 de Septembre del 2016 duarnt el matí, treballadors de Desokupa havien entrat per la força a
mig matí. La violació de domicili s’ha produït aprofitant que els ocupants havien sortit per anar a
comprar.  Els  empleats  de  la  empresa,  que  es  dedica  a  recuperar  habitatges  per  procediments
il·legals, han estat denunciats i citats a declarar en els propers dies.

La  casa,  ubicada  en  la  urbanització  del  Pla  de  Cavall,  va  patir  un  procediment  d’execució
hipotecària i, ara fa cinc anys, va passar a mans d’una entitat bancaria, concretament de Bankia. El
banc va vendre la casa, tot i estar ocupada. De fet, la filla dels antics propietaris, que no ha deixat
d’estar empadronada en el domicili en tot aquest temps, hi viu amb la seva mare i una filla. Els nous
propietaris  de  la  vivenda  van  interposar  una  demanda  de  desnonament  civil  que,  hores  d’ara,
segueix el seu curs.

Aquest matí,  però, els empleats de Desokupa han entrat per la força en la casa i quan els seus
ocupants han tornat de fer les compres, s’han trobat que no els deixaven accedir a la vivenda. La
intervenció dels Mossos d’Esquadra ha estat decisiva, fins al punt que a primeres hores de la tarda,
els  treballadors  han accedit  a  abandonar  la  casa,  això  sí,  després  d’haver  estat  denunciats   per
violació de domicili. Els empleats de Desokupa ja han estat citats a declarar.

Propietat: Korsal Project

Immobiliaria amb seu a Avinguda Sarria 129, Baix, porta 3 (Barcelona), els administradors són 
Francisco Jimenez Leon i Antonio Sanabra Valls. Aquests mateixos administradors també tenen 
càrrecs en aquestes empreses:

- Yontix S.L.: compraventa de fiques, construcció i promoció

- Digit Art Sign Center group SL: impressió i artes gràfiques

- Frulosa Global S.L.: negoci i promoció inmobiliaria
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1.4. Intent de desallotjament al Carrer Alarcón, 21 (La Clota).22 de Setembre 2016

Relat dels fets

Es mediodía y mi puerta es golpeada con violencia. Se oyen voces y el tiempo empieza a acelerarse.
Salgo por la ventana que da a la calle sabiendo que no son amigxs lxs que están llamando. Aparecen
en primer plano tres maromos corpulentos, rapados y puedo ver otros cinco o seis desplegados a lo
largo de la calle. El identificado como Daniel Esteve, de forma muy hostil, comienza a hablarme y a
decirme que abra la puerta de casa, que vienen a hacer reformas, saca unos papeles y los apoya
sobre el alfeicer de la ventana. Es más que evidente que estos tipos no son albañiles. Me señala un
supuesto permiso de obras, le digo que no tengo nada que hablar con ellos, que no voy a abrir, que
hay un proceso judicial abierto y que las vecinas no dejaremos nuestras casas hasta que lo diga una
sentencia judicial. Me dice que me calle, que le escuche, está muy alterado. Dice que van a entrar
hoy para hacer reformas en las zonas comunes del edificio y en varios pisos que pertenecen a la
inmobiliaria.

En ese momento, aparece una vecina de otra finca y me pregunta que está pasando. Le digo son
matones, me pregunta si llama a gente para darnos apoyo le digo que sí. El matón sigue gritándome
para que abra inmediatamente la puerta, cierro la ventana. Me junto con una amiga que vive en el
edificio y me comenta que le han dicho que son policías y le han enseñado una placa falsa (Daniel
Esteve). Nos ponemos de acuerdo para apuntalar las puertas.

Desde las ventanas de los pisos superiores vemos 11 maromos desplegados por la calle a lo militar.
Vemos también a varias vecinas y amigas defendiendo nuestras puertas.

Vecina:

Mediodía. He madrugado para hacer recadillos, y voy con la moto contenta de que llego a mi barrio,
a la tranquilidad de La Clota que dista tanto del estrés de las calles de Barcelona.

Entro en el barrio y al principio de todo de la calle hay un grupo de tres o cuatro personas que no
pegan,  que  parece  que  vengan  de  un  rodaje  o  de  una  tienda  de  moda  de  segunda  mano  del
gentrificado barrio del Raval.

Giro la curva y veo en medio de la calle un grupo de 14 o 15 hombres de gimnasio, rapados en su
mayoría y vestidos de negro. Me acerco y veo que mi vecina está hablando con uno de ellos, que
tiene una carpeta en la mano. Freno un poquito y parece que se me echen encima. Bloquean la calle.
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Parecen neonazis. Mi vecina me dice que llame a gente para que nos apoye y cierra la ventana.
Aparco  la  moto  y  empiezo  a  llamar,  ellos  son  muchos  y  están  sacando  herramientas  de  una
furgoneta. Vuelvo andando, paso a través de ese grupo de señores mazados y me quedo en la puerta
de mi casa. Les saco una foto para mandar un mensaje. Viene uno de ellos, Daniel Esteve, a decirme
que quiere hablar con nosotras. Le digo que yo no vivo en esa casa y me dice que van a tirar la
puerta abajo. No le contesto. Hay un señor detrás suyo que es aún más grande, si cabe. No habla
conmigo pero maneja los hilos(camisa azul). Llegan dos vecinas más. Llegan los mossos, y el chico
modernillo, el señor que maneja los hilos, el de la carpeta y los mossos empiezan a hablar.

Uno de los esculturistas está grabándome sin parar con el móvil. Hay otro que me graba, y cuando
para otro le dice que no pare y que haga el favor de hacer su trabajo. El señor que graba lo hace
durante todo el  rato que están ahí los matones. Llegan los mossos y empieza la segunda parte.
Mossos, chico moderno de camisa de cuadros (camisa roja) y matón que maneja los hilos están todo
el rato juntos, en la curva.

Una vecina les comenta que no son los propietarios y le responden frases del tipo ahora vas a ser tú
la  lista.  Vecinas  y matones se gravan mutuamente en video y se toman fotos.  La presencia de
Desokupa en la Clota corre por las redes sociales y mucha gente viene a darnos apoyo.

Habitante de la casa:

Llamo por teléfono al propietario actual del inmueble y le explico la situación. Me dice que está
muy arrepentido de haber firmado el acuerdo con MK Premiun, que le han estafado, que son unos
cabrones y que aunque aún no está cerrada la venta le ha dicho un abogado que no puede echarse
atrás. Me da ánimos y me dice que nos cuidemos.

Van llegando gente para apoyarnos, cada vez somos más y ellos menos. Nos hacemos conscientes
de que tenemos a la empresa desokupa frente a nosotras porque hay compas que los reconocen de
otras actuaciones.

A través de una ventana hablamos con la policía que acaba de llegar, la han llamado ellos. Los
agentes quieren entrar al edificio para certificar qué pisos están habitados y cuáles no. Parece que
están de su parte. Les digo que por si no se han dado cuenta los señores que han venido no son
albañiles, que hacen pinta de matones y que no vamos a dejar que nadie entre en el edificio por
nuestra  seguridad.  Les  informo  de  que  hay  un  procedimiento  judicial  en  curso  y  de  que  MK
Premium no es todavía la dueña legal del informe. Me dice que no necesitan orden judicial para
entrar y repiten que les abramos la puerta para inspeccionar qué pisos están okupados y cuáles no.
Sota,  caballo  y rey,  con los agentes un rato.  Les explico que nosotras acabamos de hablar por
teléfono con el propietario actual del que esta gentuza se está aprovechando y que van a perder toda
la mañana porque nuestra puerta no se va a abrir ni a matones, ni a policías.

Aparece el conceller del districte con otro técnico del ayuntamiento y la responsable de la Unidad
Contra la Exclusión Residencial (UCER). Explicamos la situación a la gente del ayuntamiento y
rápidamente la actitud de la policía frente a las vecinas cambia y dejan de hostigarnos para que les
permitamos la entrada y se retiran de la puerta. La calle Alarcon nunca ha estado tan concurrida, no
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paran  de  llegar  compañeras  para  ayudarnos  a  defender  nuestras  casas.  Llegan  también  los
representantes de MPK y se quedan al final de la calle con los mossos un buen rato.

Momentos  de  confusión,  los  del  ayuntamiento  nos  trasladan  que  la  policía  quiere  que  nos
identifiquemos todas, para que también puedan identificar a los matones. No entendemos por qué
necesitan nuestra identificación, no sabemos si es para una acusación particular, ni estamos en un
buen momento para tomar decisiones de este tipo.

Poco a poco la cosa se va destensando. Los matones se van y MPK también.

Sabemos  que  la  solidaridad  de  nuestras  compañeras,  que  se  desplazaron  rápidamente  para
ayudarnos a defender nuestras casas, ha sido y es nuestra mejor baza frente a los planes de MPK y
sus secuaces de Desokupa.

Propietat: MK Premium

MK Premium es la empresa que ha comprado la casa del caso de La Clota. Le spodeis encontrat en
el siguient enlace http://www.mkpremium.com

Hace más de ocho años que el edificio nº 21 del carrer d´Alarcón esta okupado con consentimiento
del  propietario (un particular). En mayo, la inmobiliaria MK Premium firmó conjuntamente con el
propietario actual de la finca, un acuerdo de preventa por valor de 150.000e, cifra muy por debajo
del precio de mercado. Pese a no estar cerrada la venta, MPK Premium anuncia en internet  la finca
por valor de 400.000e. Aun siendo consciente de la estafa, el propietario no puede echarse para
atrás, dadas las cláusulas del acuerdo de preventa.

A partir de la firma del acuerdo, MK Premium ofreció indemnizaciones de 1000e a las inquilinas
del  inmueble,  varias  de  ellas  aceptaron  y  dejaron  la  Clota  en  poco  tiempo.  Paralelamente,  los
abogados de MK, iniciaron un proceso judicial para desahuciar a las habitantes de la finca. Esta
denuncia se hizo en representación del actual dueño de la finca pero sin informales sobre el proceso
judicial iniciado en su nombre.

A principios de septiembre MPK ha reiterado ofertas económicas. En su última visita, nos pidieron
que eligiéramos una la cifra para irnos a final de mes. Dijimos que no dejaríamos nuestras casas y
ahora han enviado a Desokupas para intimidarnos.
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ÚLTIMAS COMPRAS LLEVADAS A CABO POR MK PREMIUM:

• COMTAL 22 

• BESALU 92 

• ASTURIES 45 

• VICTORIA DE LA 79 

• ALARCON 21 

• MESTRANÇA 35 

• FRESER 160 

• BRUNIQUER 41 

• SALVADOR 12 

• RIERA ALTA 24 

• LLASTICS 7 

• RIERA ALTA 22 

• HOSPITAL 68 

• ESCUDELLERS 24 

• UNIO 9 

• MARIA AGUILO 31 

• RIERETA 22 

• RIERETA 20 

• RIERETA 18 

• CORREU VELL 14 

• MAJOR DE SARRIA 

137 

• MORATIN 47 

• VIDIELLA 13 

• BASSEGODA 25 

• SANT RAFAEL 2 

• PINTOR TAPIRO 21 

• TIGRE 21 

• MARE DE DEU DEL 

REMEI 44 
• SANT LLATZER 4 

• TIGRE 12 

• ROIG 

2. DESOKUPA

Desokupa és una grup de persones que es dedica a fer fora a gent de les seves cases, al marge de la
llei,  a canvi de diners. No és l’únic grup que pressiona, intimida i desallotja a altres per a que
marxin d’on viuen, però sí que son els primers que es publiciten obertament. El cas de Josep Torres
20 és l’únic lloc que ens ha arribat imatges i testimonis del què va passar. Si saps o has viscut altres
casos, posa’t en contacte amb nosaltres i denuncia el teu cas.

Al final, grups com Desokupa únicament són les titelles de propietaris que no entren dins del circuit
legal, i que després d’haver abandonat a la seva sort un habitatge el volen recuperar el més aviat
possible, per mitjà de la violència i la intimidació. Desokupa són les botxins de l’especulació, qui fa
la feina bruta per un salari miserable; qui dóna la cara i intimida, sotmesos als interessos de les
empreses immobiliàries.
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2.1. Intregants

Daniel Esteve Martínez

Daniel Esteve Martinez és el cap actual de Desokupa, i trobem antecedents de participació i direcció
de  grups  semblats  en  el  2009,  per  mitjà  del  “Morosos  Bcn”  que  es  defineixen  com  a:
“Grup de professionals amb més de 20 anys d’experiència en el sector. Som especialistes en la
gestió  de  combraments  impagats,  deutes  i  fraus.
Utilitzem mètodes  ràpids  i  expeditius  i  comptem amb una assessoría  jurídica especialitzada  en
impagaments.  Cobraments expeditius,  inclús sense facura i  en diner  B, no importa l’antiguetat,
utilitzem tècniques pròpies de garantitzada eficacia, amb ètica i dins de la legalitat”.

Ambdòs negocis es troben registrats en el mateix domicili social, al carrer Provença 154 i están
regentats per Daniel Esteve, més conegut com a “el segurata” dins dels àmbits policials que, pels
vols  de  2008,  van  realitzar  una  amplia  operació  per  a  detenir-lo  a  Castelldefels.  Arran  de  la
denúncia  que  van  interposar  diverses  persones  coaccionades  brutalment  per  membres  de
Morososbcn es va iniciar una operació judicial i policial, acusant-lo dels càrrecs de detenció il·legal,
vexacions, amenaces i associació il·lícita.

Podeu llegir la noticia sobre la seva detenció: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/cae-
una-violenta-red-porteros-disco-que-extorsionaban-morosos-70716

Així, el 4 de novembre de l’any 2008, la unitat de segrests i extorsions dels Mossos d’Esquadra,
mitjançant  el  Grup  Especial  d’Intervenció  (GEI),  va  portar  a  terme  la  operació.  Aquesta  és
recordada per la condemna que va rebre un dels mossos que hi van participar per volar-li part d’un
testicle al company d’Esteve aquella nit, Antonio Coscolín, amb una granada aturdidora.

Després d’una condemna penal per a Esteve, aquest ex-lluitador de mma i porter de discoteques
s’ha dedicat a constituïr la empresa de “desallotjadors” en paral·lel a la promoció dels diferents
International Fighting Championship (IFC). La cinquena edició d’aquest event, cel·lebrat al pavelló
de la Vall d’Hebron el passat 15 de Maig, condensa lluitadors internacionals de disciplines com las
MMA, K-1, Muay Thai i boxa.

El soci més interessant de Daniel Esteve és Raul Pons Serraclara.  Aquest “empresari” porta 523
empresas inscritas al Registro Mercantil. Cada mes dona d’alta unes y de baixa altres. La majoría
sense activitat real coneguda y sense treballadors.
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Ernesto Navas Palacín

També conegut com a “Perro de pelea”, és un altre dels membres de l’escamot Desokupa present en
el desallotjament de Can Dimoni. Ernesto Navas presenta un gran tatuatge amb una esvàstica nazi a
mode de braçalet i un altre amb un prominent “Rudolh Hess” al pit, en honor al’històric dirigent de
l’Alemanya nazi.

Navas. va aparèixer en l’antic programa de TV3 Entre linees, en un monogràfic anomenat Violencia
controlada, el febrer de 2008. Allá reconeixia la seva implicació en baralles i en intents d’homicidi,
en casos com la pallissa a tres joves redskins i l’apunyalament a un d’ells al metro de Camp de
l’Arpa, l’octubre de 2006, quan E.N.P encara era menor d’edad.

Posteriorment,  dos  anys  en  llibertat  vigilada  i  una  “reinserció  social”  possibilitada  gràcies  al
programa  de  lluitadors  marginals  impulsat  per  l’ex-campió  mundial  de  Muay  Thay,  Chinto
Mordillo, al seu gimnàs Meguro Roquetes de Nou Barris. Tal com podeu veure a la foto i en el seu
fight history , la seva dinàmica es perdre els combats. Doncs desde el 18 de Juliol del 2008 fins a
l’actualitat, acumula 18 derrotes i nomes 3 victories.

L’arbitre es Chinto Mordillo, el seu entrenador. Aquest gimnàs fa dos anys que està clausurat. En el
mateix gimnàs, coincidirien membres del futur grup Desokupa. Entre ells, Daniel Esteve i el seu
company de lluita i escamot, “el Comandant” Jivko Ivanov.
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Jivko Ivanov

Se l’ha vist actuar en el cas del Dimoni i el cas del Carrer de la Cera.

Jivko Ivanov, conegut també com “el triangle Chetnik”, rep el sobrenom per la seva participació en
els conflictes armats de Kosovo, lluitant contra la indepèndència del país, o a la recent guerra civil a
Ucraïna, vinculant-se a batallons en suportdel bàndol prorrus i de la escissió de Crimea. A més,
l’any 2012 va lluitar en el batalló sèrbi-bulgar “Germans”, en la lluita contra “terroristes islamistes
albanesos” del sud de Sèrbia.

Tanmateix, és militant de nombrosos moviments anti-islámics europeus com Stop Islamisation of
Europe (SIOE), així com d’organitzacions ortodoxes cristianes armades de Bulgaria i Sèrbia. En
essència,  aquests  partits  i  organitzacions  tenen  posicions  en  política  econòmica  properes  al
comunisme, amb nacionalitzacions estratègiques i una forta inversió en educació i sanitat, mentre
que en l’esfera social defensen un nacionalisme tradicionalista, l’antieuropeísme i prediquen l’odi
contra el pobles romanès, jueu i musulmà.

Per això, J.I. manté estrets vincles i comparteix militància amb Bratislav Živković, líder d’Alba
Ortodoxa. Aquest moviment s’inspira i identifica amb els cetniks, un grup paramilitar nacionalista
serbi  que  va  lluitar  a  la  primera  i  segona guerra  mundial,  contra  alemanys  nazis  i  comunistes
partisans, croates i musulmans, així com a la guerra dels Balcans, sempre “defensantla puresa ètnica
de la gran Sèrbia”.

Živković assegura haver participat a les guerres de Kosovo, Bosnia i Croacia i ha combatut, des de
l’inici del conflicte, a l’est d’Ucraïna i Sebastopol, a Crimea, amb una facció cetnik armada en
suport al bàndol prorus, el batalló Jovan Shevich, L’Agost del 2014, el batalló es va atribuïr la mort
de  23  soldats  ucraïnesos,  així  com  “l’apropiació  de  nombrosos  vehícles  armatsde  l’exèrcit
ucraïnès.”
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Živković, personatge mediàticque apareix amb freqüència a la premsa búlgara i sèrbia, al·lega que
“tornem els favors als russos que van lluitar amb els sèrbis a la guerra de Yugoslavia. Tenim sang
eslava comuna i la fe ortodoxa”,assegurà en una entrevista.

Juntament amb aquest líder ortodox, J.I tambè compartia afinitat i espai polític amb el candidat a la
presidència de Bulgaria Pavel Chernev. Entre d’altres, Chernev va ser membre del moviment SIOE
id’Attack,  partit  nacionalista,  xenòfob  i  tradicionalista  búlgar,  a  l’hora  que  membre  d’Alba
Ortodoxa. Finalment l’any 2014, quan liderava el Partit de la Llibertat aBulgaria (Svoboda), va
morir d’un atac cardíac.

Així mateix, també compartint entrenament i gimnàs (Meguro Roquetes, tancat fa 2 anys) amb
Ernesto Navas, un altre integrat de Desokupa:

Tulio Ricardo Muñoz Acosta

L’hem vist actuar en el cas de la Cera i en el Cas de la Clota.

Aquest  exvigilant  de  seguretat  i  exporter  de  discoteca  fa  funcions  ara  de  revisor  a  Transports
Metropolitans de Barcelona i en el seu temps lliure sembla que fa de sicari en desallotjaments de
l’empresa Desokupa. La seva fitxa és a la base de dades dels treballadors amb el número 02008653.
La responsabilitat que se li assigna és la de Auxiliar de Control i Informació.

Segons fonts de Transports Metropolitans de Barcelona, Muñoz està també afiliat al sindicat UGT i
és prou conegut dins l’empresa. Treballadors de TMB defineixen al sicari com algú “perillós” i
també en comenten que “és violent, li agrada pegar, però al metro no ho fa perquè els revisors estan
molt controlats per les càmeres”.

Muñoz va neixer a Lima (Perú) i fa anys que resideix a Martorell. Segons es desprèn del seu perfil
de Facebook va formar-se a l’escola d’oficials de la desapareguda Policia d’Investigació del Perú,
que el 2009 va passar a formar part de la Policia nacional del país andí.
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Integrants sense identificar

Excepte Jivko Ivanov, hi han altres integrants que dels quals no en tenim els noms propis però els 
hem vist actuar en alguna ocasió.
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3. CAMPANYA STOP DESOKUPA

La campanya STOPDESOKUPA té l’objectiu de visibilitzar i combatre la contractació de matons
per part dels propietaris especuladors, qui per tal de tirar endavant els seus interessos econòmics
passen per sobre dels drets i les necessitats de les persones, contractant a sicaris que utilitzen la
intimidació i la força per fer fora a la gent de casa seva.

El fet detonant fou el desallotjament il·legal de Can Dimoni -Josep Torres, 20- dut a terme per
NORVET NEGOCIAL SL. amb la contractació d’una organització, segons ells “especialitzada en
desallotjar  pisos ocupats il.legalment” al  marge de la llei  – anomenada DESOKUPA-, i  amb la
complicitat del cossos de seguretat, mossos d’esquadra i Guardia Urbana, que van permetre la seva
actuació.

Davant d’aquests fets hi haurà una campanya publica amb els següents objectius:

• Visibilitzar l’existència  d’organitzacions com DESOKUPA,  propietaris  com NORVET

NEGOCIAL SL. i les persones que es lucren i hi formen part d-aquestes actuacions. 

• Generar un espai de denúncia d’aquestes actuacions i els seus responsables. 

• Fer un seguiment jurídic i polític (a peu de carrer), per frenar aquestes actuacions de forma

col.lectiva. 

3.1.Informació i consells en cas de actuacións

De forma preventiva

• Reforça els accessos de l’habitatge on vius. Si no saps com fer-ho demana ajuda a algú que

ho tingui per la mà.; posa reixes a les finestres, planxes de ferro a les portes, més panys, més
portes. pensa en tot el qu epot dificultar o impedir que puguin entrar en cas de que utilitzin la
força. 

• Deixa  evidencias  de  que alla  hi  vius  tu.  Empadronat  a  la  casa,  o  enviar  cartes  alla  i

guardelas a una casa propera, pots donar-te d’alta de la llum o l’aigua. En cas de que actuin,
et servirá de prova per a demostrar que vius allà i forçar a la policia a que actui per fer-los
fora. Així pots pintar la façana, penjar pancartes, grabar a la porta frases que indiquin que
allà  hi  viu  gent,  que estan  havent  visites  de  matons i  que  en  entrar  en  cas  d’accedir  a
l’habitatge estarán cometent un delicte de “Violacó de domicili Art.150 del Codi Penal”.
D’aquesta  manera  si  utilitzen  un  manyà  mentre  no  hi  ha  ningú  dins  la  casa,  hi  han
possibilitats de que el manyà es retiri per evitar-se problemes legals. 
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Si comences a rebre visites…

• Desconfia i estigues alerta. Encara que les primeres visites semblin inofensives, pensa que

les següents poden enviar a d’altres personatges més perillosos, i dur a terme algun tipus
d’actuació contra tu. 

• Fes públic que estás revent visites per a que la gent estigui alerta. Avisa a la gent del teu

entorn, als teus veïns i veïnes, a les assemblees de la zona, penja-ho al twitter amb el hagstag
#stopdesokupa. En cas d’actuació podran avisar-te i/o recolçarte i fer pressió per fer-los fora.

• No deixis la casa sola, una vegada haign començat les visites. Que hi hagi gent a l’interior,

els hi complica la feina, donat que el delicte de violació de domicili és més greu i més fácil
de demostrar que les coaccions i intimidacions. Encara no han arribat a treure a algú a la
força del seu domicili, però cal estar alerta, se-ls hi pot anar de les mans o decidir pujar el
grau de violència. 

• Graba amb video totes  les  visites  que et  facin.  Rebaixarà la  seva agressivitat  i  tindrás

proves dels seus actes. Inclós, pots instalar alguna càmera de videovigilància que enfoquin a
l’entrada de la casa, a un lloc on no puguin arribar a treure-la. Pensa que d’un video es
poden treure fotos, pero d’una foto borrosa poca informació és pot treure. 

• Redacta el que passi a cada visita, amb data, hora i tot el que diguin, i amaga aquesta

informació  fora  de  la  casa.  En una  futura  denúncia,  les  grabacions  i  la  precissió  de  la
informació serán claus per a la seva condemna. Guardar-ho fora dificultarà perdre-ho en una
possible actuació d’aquesta gent, o que acabi a les seves mans. 

• Demana que identifiqui  als  matons.  Donat  el  seu modus operandis,  aquestes  mateixes

persones no tornaran, enviar’an a altres personatges. Pots demanar a algun funcionari public
(mossos d’esquadra, guardia urbana, politics amb càrregs…) que estigui present, o trucar per
a que es personin. Si truques a la policia et  recomanem que no els hi  diguis que el teu
domicili està okupat. Es irellevant per denùnciar les coaccions, amenaces, intimidacions que
puguis estar rebent. 

• Investiga. Si encara no saps qui és el propietari, ves al registre de la propietat, a canvi de

3,64e et donarán la informació. Investiga als matons, quan més sapigués d’ells, més sabrás
de que son capaços, qui son, com actuen… Pensa com pots utilitzar aquesta informació per
parar-lis els peus. Pensa també que qui envia els matons és la propietat, i  també que els
matons s’aniran rotant entre ells, per dificultar la seva identificació i condemna. 

En cas d’actuació

• Si estás a dins, tanca tots els accesos i no permetis que aconsegueixin entrar. Pots fer una

barricada a les portes i finestres, als llocs on estiguin intentant entrar. 
• Truca. A la teva xarxa de suport, a la policia, o a les dues parts, segons l’estrategia que

vulguis dur a terme. Alhora de defensar-te quanta més informació hagis recopilat d’ells, més
sabrás de que son capaços i com pots reaccionar tu. 

• Graba tot el que facin, fes fotos i enviales a algún lloc per si perdessis el mobil. 

• Alhora d’actuar, pensa que és el propietari el que els envia i el que pot dir-lis que marxin o

deixin de vindre. 

19



• Si ve la policia,  exigeix reiteradament que identifiquin als matons fins que ho facin.

Digues  que  penses  denunciar  els  fets.  Demostra  que  és  el  teu  domicili,  pots  aportar
documentació, descriure parts de la casa o coses que tens adins, demanar a un agent que
t’acompanyi i li ensenyis les teves coses. Després exigeix reiteradament que els facin fora
i que els detinguin pel/s delicte/s que hagin comes en el teu cas. 

• Sobretot,  deixin  com  deixin  la  casa,  MAI  SORTIS  VOLUNTARIAMENT  DE  LA

PROPIETAT. Per fer-te fora la propietat necessita una ordre judicial. El fet que deixis la
casa, abala la seva actuació, pensa en que si no s’en surten amb la seva, evitarás que tornin a
actuar a la casa d’una altre persona. Si la casa ha quedat molt malmesa, agüanta, avisa a algú
que la pugui defensar, fins que un jutge, quan sigui, dongui la ordre de desallotjar. D’aquesta
manera invalida la actuació dels matons, ja que haurán fet perdre el temps i els diners i ficat
en un marron legal al propietari, per a continuar amb la situació legal de la casa giual que
abans que actuessin. 

• Posat en contacte amb algun advocat, per rebre assesorament jurídic i posar una denuncia.

3.2.Suma’t a la Campanya

Des de Stop Desokupa, volem tirar endavant una campanya a nivel polític i jurídic per aturar les
actuacions de matons en els nostres habitatges. No podem quedar-nos parades davant agressions
d’aquest tipus. Per això, si vols donar un cop de mà:

• Denúncia  el  teu  cas  si  has  viscut  una  situació  semblant,  sobretot  si  és  amb la  mateixa

empresa. Denúncia, ja sigui públicament, com penalment; poden estar cometent delictes de
coaccions, amenaces, danys, agressions, violació de domicili… També si tens informació
sobre persones, grups o empreses que es dediquin a això, enviens un correu. 

• Ajuda’ns en la difusió, tant de material gràfic com explicant què ha passat. 

• Fes  alguna  aportació  econòmica per  aquelles  que  vulgin  tirar  endavant  una  campanya

judicial, suport a les afectades i difusió de material. 

Per  a  qualsevol  dubte  o  aportació,  fica’t  en  contacte  en  nosaltres  per  mitjà  del  correu
stopdesokupa(a)riseup.net

3.3.Denuncia el teu cas

Si has  viscut  una experiencia  amb desokupa o grups  similars,  o  coneixes  algun cas  proper  de
intimidacions,  agressions,  amenaces  o  desallotjaments  per  part  de  sicaris,  pots  escriure’ns  a
stopdesokupa(a)riseup.net i ens posarem en contacte amb tu.
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4. ACCIONS LEGALS

4.1.Querella contra Desokupa

Font: Article publicat a la Directa el 14 de Setembre de 2016 per Blanca Todó

L'Observatori DESC presenta la primera querella criminal contra Desokupa

L'acció és fruit de la pressió de la campanya Stopdesokupa contra l'empresa contractada per les
immobiliàries per desallotjar espais okupats extrajudicialment. Opera a Barcelona i rodalia tot i la
resposta veïnal i les dèbils declaracions institucionals 

Crònica d'una resistència veïnal al Raval, aquest era el títol de l'article amb el qual l'Assemblea del
Raval  explicava  la  darrera  victòria  del  moviment  veïnal  al  barri  del  25  d'agost  passat.  Prèvia
convocatòria exprés a través de les xarxes, diverses manifestants i activistes es van reunir al número
15 del carrer de la Cera de Barcelona per fer front al personal i les pràctiques de Desokupa.

Contractada per  la  immobiliària  Univness,  propietat  de l'immoble,  l'empresa de desallotjaments
Desokupa es va presentar a l'edifici amb sis homes vestits de negre mig uniformats, alguns amb el
logotip STMSEGURIDAD i d'altres amb el distintiu Control d'accés, amb la intenció de desnonar
les okupants. Hi residien entre dotze i quinze persones d'origen filipí repartides en dos pisos, entre
elles, una mare i la seva filla.

La reacció ràpida de la xarxa veïnal va alentir l'efectivitat de l'escamot i va propiciar la intervenció
dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i el conseller del districte Jordi Rabassa. Finalment, van
aconseguir paralitzar aquest desnonament extrajudicial però  legal, com va defensar aquella tarda
Daniel Esteve, el gerent de l'empresa.  En unes declaracions a  El País, Esteve va assegurar que
l'havien sotmès a una "campanya difamatòria".  Arran dels fets  de Can Dimoni destapats per la
Directa,  la  pressió  cap  a  ell  i  la  seva  empresa  s'ha  vehiculat  a  través  d'un  bloc  i  l'etiqueta
StopDesokupa a les xarxes socials.

Querella popular contra Desokupa

Des d'aleshores ençà, gràcies a la iniciativa de veïnes i activistes, les pràctiques d'aquest i d'altres
grups que executen desallotjaments extrajudicials es denuncien i  es recullen al  bloc, que també
ofereix assessorament i solucions col·lectives davant d'aquestes actuacions. La campanya ha servit
per mediatitzar unes pràctiques que, des de fa anys, són tan freqüents com invisibilitzades, tal com
va relatar la PAH en un comunicat de denúncia de les "màfies matonistes". És per això que, en un
context  social  marcat  per  l'emergència  habitacional  i  els  desnonaments,  el  debat  sobre  la
proliferació d'aquest tipus d'empreses s'ha col·locat a l'agenda parlamentària.
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Avui mateix, l'Observatori DESC ha interposat una querella contra algunes de les persones a les
quals considera responsables del desallotjament de Can Dimoni, acusant-les de delictes tipificats al
Codi  Penal  com  violació  de  domicili,  coaccions,  delicte  continuat  d'amenaces  i  organització
criminal.  Una de les  persones contra  les quals  es  dirigeix l'acció penal  i  civil  és Alon Yunger,
cofundador i director de la immobiliària Norvet Negotial SL i administrador de deu empreses del
sector. Norvet és propietària de diferents edificis singulars de Barcelona, entre ells, Can Dimoni.
Se'l  considera  responsable  de  la  contractació  dels  serveis  de  Desokupa  per  efectuar  el
desallotjament de l'immoble situat al  Carrer Josep Torres número 20 de Barcelona el 14 d'abril
passat.

Segons  fonts  de  l'observatori,  "les  pràctiques  irregulars  d'aquests  tipus  d'empreses  freguen  la
il·legalitat i, en casos com el de Can Dimoni, a Gràcia, presenten indicis delictius, com violació de
domicili,  amenaces  i  coaccions".  L'entitat  apunta  que  "el  dret  a  un  habitatge  digne  i  adequat
contempla  la  seguretat  i  el  seu  gaudi  pacífic  independentment  del  tipus  d'habitatge  de  què  es
disposi"  i  espera  que  "l'exercici  de  l'acció  popular  sigui  una  via  més  per  acabar  amb  els
desnonaments per la força i amb les violacions de drets que suposen".

En segon lloc, la querella es dirigeix contra Daniel Esteve Martínez, gerent de Desokupa i cap de
l'empresa. L'any 2009, Esteve va ser detingut en una operació policial espectacular quan era cap de
Morososbcn. De la seva trajectòria, destaquen les seves tasques com a exporter de discoteca i la
seva experiència com a lluitador professional de Mixed Martial Arts. Tanmateix, s'encarrega de la
promoció  de l'International  Fighting  Championship,  una vetllada  d'arts  marcials  que  se  celebra
anualment al Pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona.

Esteve assegura que, durant el primer any de vida de Desokupa, ja han dut a terme 70 actuacions
amb  èxit  a  tota  la  Península.  Com  en  altres  ocasions,  per  a  l'actuació  del  Raval  també
l'acompanyaven altres homes de perfil corpulent i intimidatori, molts d'ells provinents d'entorns de
gimnasos  de  Barcelona  i  Castelldefels.  Un  d'ells  era  Jivko  Ivanov,  comandant  txètnik  que  ha
participat a diversos fronts armats de l'Europa de l'Est com a paramilitar amb l'organització Alba
Ortodoxa i amb el batalló serbobúlgar Germans. Ell és un altre dels que rebrà la notificació d'una
querella en contra seu.

L'altra persona contra la qual va destinada l'acció legal és Ernesto Navas Palacín, un dels membres
de l'escamot vinculat a l'extrema dreta i amb antecedents penals per apunyalament. Finalment, la
querella s'adreça a "tots els que resultin de la investigació policial, que involucra una dotzena de
persones que hi van participar i que encara s'han d'identificar".
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Nous casos, les mateixes pràctiques

Les noves actuacions de l'escamot d'Esteve guarden certs paral·lelismes amb el precedent de Can
Dimoni. La immobiliària propietària del pis del barri del Raval era Univness, empresa liderada per
Edin Carvajal –actor de telenovel·les a Colòmbia i Mèxic–que s'autodefiniex com a "especialitzada
en inversions segures a subhastes". Novament, aquesta immobiliària va replicar les pràctiques de
Norvet  SL  i  va  adquirir  l'immoble  tòxic de  Bankia  amb  descomptes  o  clàusules  especials,
coneixedora que la transacció incloïa les okupants que hi havia a l'interior.

A diferència de Can Dimoni, que va ser desballestat quan les okupants no eren a l'interior, aquest
cop les residents sí que es trobaven dins l'immoble del carrer de la Cera. Entre altres, hi havia una
parella amb dues criatures. Un dels homes de l'escamot es va posicionar a la porta de l'escala per
impedir el pas a l'edifici, sense cap credencial judicial ni d'empresa. A l'interior de l'habitatge i de
manera coordinada, la resta de membres de Desokupa van començar a baixar maletes, trastos i
farcells al carrer, mentre membres de Securitas instal·laven una alarma i agents de STM col·locaven
una porta metàl·lica antiokupes.

"Gent que plora. Hi havia hagut assetjament previ; més d'un cop, els picaven fort a la porta i no
marxaven  fins  que,  des  de  dins,  els  deien  que  trucarien  a  la  policia.  Mai  no  s'identificaven",
relataven les okupants per incloure el seu testimoni al comunicat de l'Assemblea del Raval.

La praxi de Desokupa es repeteix. En un primer moment, pressions i intimidacions a les residents.
Si no funciona, l'escamot passa a l'acció directa unes setmanes més tard. Aquest cop, els crits de
suport des del carrer i les pressions de les manifestants van propiciar la intervenció dels Mossos i
del conseller tècnic del districte. Finalment, l'escamot es va retirar "evitant el contacte visual, en
formació  ben  oberta,  prou  separats  per  cobrir  l'amplada  del  carrer  i  no  deixar  flancs",  segons
relatava  el  comunicat,  que  il·lustrava  així  la  professionalització  –gairebé  militaritzada–  de
Desokupa. Vencedora, la família va sortir al balcó per donar les gràcies als grups de suport.

Tolerància i alegalitat

"La tranquil·litat i l'exposició pública amb què actuen els homes de Desokupa a la via pública i en
les violacions de domicilis  ha evidenciat  una àmplia sensació d'impunitat",  manifestava un nou
comunicat de l'Assemblea del Raval. "El que fem és totalment legal. No hem rebut cap mena de
denúncia  ni  hem  tingut  problemes  amb  els  Mossos",  afirmava  Esteve,  per  la  seva  banda,  en
declaracions a diversos mitjans de comunicació.

Tanmateix,  com  asseguren  nombrosos  testimonis  que  han  presenciat  diferents  actuacions  de
Desokupa, la tolerància correlativa amb els Mossos i la Guàrdia Urbana posa de manifest conductes
disteses i, sovint, amb reticències a practicar identificacions o detencions dels membres de l'escamot
per part dels efectius policials. En el cas de Can Dimoni, després de trepar la porta del carrer i
desballestar tot l'immoble, els homes d'Esteve simplement van entregar una targeta d'empresa amb
les dades de Desokupa a la policia. Arran de la insistència de les advocades, finalment, se'ls van
prendre les dades.
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Finalment, com destacava el mateix comunicat de l'assemblea, "es plantegen d'altres interrogants,
com la facilitat amb la qual l'empresa pot publicitar-se –entre altres llocs als classificats de  La
Vanguardia– oferint executar accions que són competència exclusiva d'un jutjat, i que ningú actuï
d'ofici al respecte".

"Gent sana i esportista"

Els honoraris per actuació de Desokupa "oscil·len entre 4500 i 8500 € + IVA, depenent de factors
com el  temps  d'okupació de l'immoble,  la  presència  d'infants  a  l'interior,  la  nacionalitat  de les
residents i/o el suport o no de plataformes antidesnonament", segons publicava el web de subhastes
Subastanomics.

Aquest portal es manifesta afí a les pràctiques de Desokupa en declaracions com "aquesta gent no
són de l'hampa. Ans el contrari. Son gent sana i esportista, molts d'ells exmilitars que simplement
aconsegueixen els seus objectius gràcies a la presència física, no perquè diguin o facin res violent ni
fora de la llei. Els hi desitjo tot l'èxit del món, pel seu bé i pels inversors immobiliaris d'Espanya".
Cal remarcar que tant Daniel Esteve com d'altres membres de l'escamot Desokupa són federats o
exfederats de disciplines d'arts marcials com K-1, muay thai o boxa. D'altres provenen de l'entorn
de vetllades de combats i gimnasos on practiquen arts marcials i tenen altes graduacions com a
lluitadors.

Per això,  tot  i que no existeix una normativa jurídica específica,  els  membres de Desokupa no
haurien d'arribar a situacions d'agressió física directa vers les persones a les quals desallotgen. En
cas contrari, un jutge els hi podria atribuir fàcilment una responsabilitat criminal i agreujants per
"superioritat" en un judici per lesions, segons l'article 22.2 del Codi Penal en ser considerats com a
"arma  blanca"  per  agredir  algú  trencant  la  'igualtat'  i  sense  els  criteris  de  proporcionalitat  i/o
legítima defensa. Per això, part de l'acció i escenificació de les intervencions de Desokupa es basa
en la presència intimidatòria dels seus membres.
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4.2.Denúncia per assetjament i amenaces a Pacs del Penedés

Font: Article publicat a la Directa el 15 de setembre de 2016 x Blanca Todó

Nou assalt immobiliari de Desokupa a Pacs del Penedès

L'ocupant  d'una  casa  en  aquesta  localitat  penedesenca  ha  presentat  dues  denúncies  per
assetjament i amenaces contra l'empresa de desallotjaments extrajudicials i Korsal Project SL, la
immobiliària que assegura que és propietària del pis 

L'any  2010,  el  pare  i  la  mare  de  Marta  Domènech  van  ser  desnonats  de  casa  seva  en  una
urbanització a Pacs del Penedès. El seu pare, malalt d'un càncer terminal, no va poder fer front als
pagaments i Caja Madrid va executar el llançament. Quan va morir el progenitor, Domènech va
tornar a entrar a la casa, aquest cop amb la seva filla, i va reocupar l'habitatge familiar, on va viure
els cinc anys següents. Durant aquells anys, a causa de la fusió bancària, la propietat de l'immoble
va transitar de Caja Madrid a Bankia.

Segons el seu relat,  un dia, a mitjan juliol d'enguany, en arribar a casa, la Marta va trobar tres
persones a l'interior de l'immoble, que es van identificar com a membres de la immobiliària Korsal
Project SL i li van dir que havien comprat la propietat i havien canviat els panys. La Marta assegura
que coneix personalment un d'aquests homes des de l'adolescència i que, un temps abans, li havien
ofert feina com a excusa per treure-li informació sobre l'habitatge i, posteriorment, oferir-li diners a
canvi de marxar. Però ella s'hi va negar.

Després d'una llarga estona de disputa i tensió, durant la qual l'habitant del pis assegura que va rebre
amenaces de mort per part d'un dels assaltants, la mediació dels Mossos d'Esquadra va forçar la
retirada dels tres presumptes propietaris. Marta Domènech els va denunciar per amenaces i violació
de domicili, però el judici per aquells fets encara resta pendent.

Desokupa en acció

Tot i així, tal com ha denunciat Domènech en nombroses ocasions, les pressions i la fustigació han
estat constants des de l'assalt del juliol. Com assenyala en una nova denúncia, diverses vegades s'ha
trobat "un vehicle de color blanc a la porta de casa amb un dels propietaris de Korsal Proyect SL i
homes corpulents a l'interior, amb actitud vigilant i intimidatòria".
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El darrer episodi el va viure el 9 de setembre passat. Tal com recull l'última denúncia de Domènech
–a la qual la Directa ha tingut accés–, a les 13:15 del migdia, quan es trobava al carrer, va rebre una
trucada al mòbil: "Hola, soy Daniel Esteve. Somos de la empresa Desokupa. Estamos dentro de la
casa. No hace falta que vengas, ya hemos puesto alarmas y cámaras. Habrá un guardia en la
puerta las 24 horas".

En aquell moment, espantada, la Marta explica que va trucar als Mossos d'Esquadra i es va dirigir
cap a la casa, acompanyada d'una activista antidesnonaments i de l'advocat José Angel Gallegos,
ambdós del moviment Ni dación ni pago. Allà, segons el seu relat, va trobar deu homes: un escamot
de Desokupa amb Daniel Esteve al capdavant, diversos homes "amples i forts" amb el logo Control
d'Accés i alguns membres de Korsal Project SL i de la immobiliària Finques SIP, que declara que
també és propietària de la finca.

Bones coneixedores de la mecànica jurídica, les activistes van iniciar una mediació amb els efectius
de la policia i van forçar que els mossos desplaçats al lloc, confosos amb la situació, parlessin per
telèfon amb un superior. Poc més tard, semblava que l'afer es girava a favor de la Marta quan es va
sentir que un dels agents exclamava: "No jodas que tenemos que sacar a estos tios de ahí dentro".
El seu superior li havia ordenat que fes fora els membres de Desokupa.

Finalment,  Esteve  i  els  seus  homes  van  marxar  "cabrejats,  proferint  malediccions"  i  amb  una
denúncia interposada contra la seva empresa per part de Marta Domènech.
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