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Fan fora ocupes de dues cases al
Catllar i en una d'elles hi troben
una plantació de marihuana
Els veïns es van organitzar després de diversos episodis de robatoris

Els veïns de les urbanitzacions del Catllar es van aplegar per fer fora els ocupes. | PSC El Catllar.

Les urbanitzacions del Catllar estan fartes de robatoris i ocupacions de xalets. Amb aquesta
premissa es van reunir ahir diumenge al matí vora tres centenars de persones al cementiri del
municipi per caminar en direcció a un xalet recentment ocupat. Els habitants de l'immoble des de
fa una setmana van fugir-ne en assabentar-se de l'acte i, d'aquesta manera, la propietat ha
recuperat la casa.
La casa afectada és l'ubicada al carrer de la Mercè, a la urbanització Mas Blanc. Janet Pepper,
una dona "coneguda" de 75 anys, estava a punt de vendre-la quan a finals d'aquest 2021 els
compradors van comprovar que havia estat ocupada. Fins llavors, la major part dels immobles
afectats havien estat d'entitats financeres, però en aquesta ocasió era un particular que reclamava
ajuda i així se li va donar: els veïns concentrats, en veure que no hi havia ningú, van entrar a la
casa i aquest dilluns al matí es podrà confirmar la seva recuperació, després de 24 hores de
torns de vigilància amb la propietària.
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Aprofitant l'avinentesa, alguns veïns "es van animar" i van entrar en un altre immoble ocupat, al
carrer Tarragona. La seva sorpresa va ser que hi van trobar tota mena de material robat a
les famílies veïnes i, fins i tot, una plantació de marihuana amb més de 100 plantes. La
propietat, en aquest cas un banc, ha pogut recuperar també l'immoble.
Amb aquesta acció, els organitzadors, l'associació de veïns de la urbanització Mas Blanc, van
reclamar més presència dels Mossos d'Esquadra en aquestes zones allunyades del nucli
principal del Catllar. Altres urbanitzacions, com ara als Pallaresos, es troben en una situació
similar, per la qual cosa tenen previst, amb l'ajuda de la Federació d'Associacions de Veïns de
Tarragona (FAVT) -també present a la protesta- ajuntar-se per tal de tenir més força en les
seves reivindicacions.
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