GM ERC – FEBRER 2022

MOCIÓ EN SUPORT A LA VEÏNA DE L’HOSPITALET ROSARIO BRAVO QUE VA SER
DESNONADA PER UN ERROR
El 19 de febrer es va complir un any des que la nostra veïna Sra. Rosario de 97 anys, després
de tota una sèrie de desafortunats errors va ser desnonada del seu domicili.
Resulten lamentables les notícies que ens fa arribar la família de la Sra. Rosario.
Pel que sembla els processos judicials oberts, tant civil com penal, es troben en curs però
amb un retard que a qualsevol ciutadà li resultaria difícil d'entendre.
I mentrestant la Sra. Rosario continua amb la pena i el dolor de no poder recuperar cap dels
estris que li van ser arrabassats. Objectes en gran part únics i irreemplaçables, de valor sentimental incalculable. Per molt involuntari que hagi estat el desnonament, el mal causat ha de
ser reparat pels seus responsables.
Aquesta incomprensible odissea que està passant la Sra. Rosario i la seva família, ha de servir per a realitzar una reflexió i pensem en com tractem als nostres conciutadans, i especialment a les nostres persones grans.
Afortunadament ella ha comptat amb el suport de tota la seva família i la solidaritat de la societat civil, no volem pensar què hauria ocorregut en cas contrari.
Però el més reprotxable no són ja la cadena d'errors que van portar a desnonar a una dona
de gairebé 100 anys i que estava al corrent de pagament, és la indiferència amb què pel que
sembla són tractats pels propis responsables i l'anormal retard dels jutjats que haurien d’emparar a la Sra. Rosario.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, de L'Hospitalet En Comú Podem-ECG i del Partit Popular
ACORDA:

PRIMER.- Donar suport a la Sra. Rosario Bravo i a la seva família.
SEGON.- Instar a les instàncies Judicials a impulsar les accions necessàries per reparar de
manera immediata els errors que s’han comès.
TERCER.- Traslladar aquests acords a la família de Rosario Bravo, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al Consell de Ciutat i als Consells de Districte.

