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Q ue la RAE inclogui la veu
okupar i els seus derivats al
diccionari reflecteix l’ús
d’un terme avui conegut
per tothomiquehacurullat
l’angoixa de la nostra socie-

tat. El creixement d’aquest fenomen és
conseqüència, en part, de la ineficàcia
de les eines legals actuals. Situació que
grups criminals han aprofitat per lu-
crar-se a costa de propietaris i famílies
vulnerables.
L’okupació ha alterat la convivència

enmolts racons d’Espanya, i una anàli-
si ràpida en dret comparat ens avergo-
nyeixdefinitivament.Aquestproblema
social sorgeix sobretot perquè l’orde-
nament jurídic no dona la resposta de-
guda; ni en temps ni en forma. Alhora,
la inversió pública en habitatge social
dista molt de la mitjana europea, cosa
que sovint ha distorsionat el debat so-
bre la qüestió.
Celebrem que per fi el poder legisla-

tiu reaccioni. Elsmitjans informen que
s’impulsaran immediatament canvis
legislatius que ajudaran a mitigar
aquesta xacra. La novetat principal se-
ràqueeldesallotjament s’hauràdepro-
duir com a màxim en 48 hores, cosa

que rebaixarà molt l’afectació als legí-
tims propietaris.
Si s’aprova, la millora tindria un do-

blevessant.D’unabanda, la justícia i els
cossos policials tindran eines legals per
combatre l’okupació delinqüencial. De
l’altra, la situació farà que les adminis-
tracions hagin de millorar exponenci-
alment l’oferta d’habitatge públic per a
persones que necessiten una llar i que
ara són víctimes recurrents de màfies
organitzades. Doble progrés, proble-
màtica aturada.
Els ajuntaments –especialment aCa-

talunya, que concentra un 42% de les

okupacions– han treballat aquest feno-
men de prop. També l’advocacia insti-
tucional, que ha donat sentit a la seva
funció social d’impulsar evolucions le-
gislatives a favor de la ciutadania. Per
exemple, la Comissió de Normativa
ICAB-CICAC, integrada per diferents
juristes, juntament amb col·legis de
l’advocacia comels deMataró iMàlaga
o el mateix Consell de l’Advocacia Es-
panyola, s’hi han dedicat.
Aquesta tasca proposicional va co-

mençar el 2017 i ha comptat sempre,
com a inspiració, amb les publicacions
deVicenteMagro,magistrat delTribu-
nal Suprem. Amés, ha tingut com a in-
terlocutors gairebé tot l’arc parlamen-
tari, també laministra de Justícia, Pilar
Llop, i la consellera Lourdes Ciuró, to-
tes dues compromeses amb la recerca
de solucions.
Si bé la llei 5/2018 de modificació de

la llei d’Enjudiciament Civil va ser un
pas endavant en aquestamatèria, no va
ser suficient. Per això, des de l’advoca-
cia institucional hem continuat contri-
buint sense apriorismes ideològics. Hi
ha propostes de reformade la llei d’En-
judiciament Criminal o de la llei de
Propietat Horitzontal per legitimar les

comunitats de propietaris per iniciar
un procés de desallotjament.
Ara celebrem la voluntat de reformar

la LECrim perquè es regulin els des-
allotjaments d’urgència i acostar-nos a
la UE. El compromís de representants
polítics com Salvador Illa o Genís Boa-
della, quehanvehiculat les aportacions

de l’advocacia,hauriade fructificarben
aviat per a la reforma legal definitiva.
Per l’advocacia, és una alegria que els

nostres representants, tant autonòmics
com estatals, hagin tingut en compte
les nostres propostes. Però la satisfac-
ció només serà plena si el final de l’oku-
pació s’acompanya d’una inversió deci-
dida i inajornable en habitatge social,
també semblant a les xifres d’Europa.
Pel dret de propietat i pel dret a un

habitatge digne, feu-ho possible.
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voluntat i, finalment, matant.
César San Juan, investigador

de l’Institut Basc de Criminolo-
gia i professor del departament
de Psicologia Criminal de la
Universitat del País Basc, creu
que el possible enverinament és
un dels grans esculls: “L’acusa-

ció ha d’estar fonamentada en
una càrrega de prova difícil-
ment contestable. És a dir, la
policia ha de trobar evidències
que l’incriminin directament.
Això pot ser més fàcil en crims
en què hi ha una armahomicida
o violència que en altres en què

la manera de matar ha estat per
enverinament”.
La investigació presenta una

altra dificultat afegida: el nom-
bre de possibles víctimes és una
incògnita. A més del procedi-
ment pel possible homicidi de
JosuM.A., una part de la inves-

NelsonDavidM.B. després d’entregar-se a la comissaria d’Irun
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El modus operandi vinculat als presumptes assassinats d’homosexuals a Bilbao complica la instrucció del cas

Lesarestesdel casde l’assassí de l’appgai
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E l cas del presumpte
assassí de l’app de
cites homosexuals a
Bilbao s’ha conver-
tit enundelsmés in-

tricats a què l’Ertzaintza ha ha-
gut de fer front els últims anys.
Quan es compleixen 150 dies de
la detenció del principal sospi-
tós, el cas continua dividit en
tres causes judicials senseunifi-
car i encara se’n desconeix la
magnitud.
La possible utilització d’una

substància com ara el GHB per
a la submissióde les víctimes i la
necessitat d’analitzar teixits de
persones mortes, en principi a
causa de causes naturals, supo-
sen un desafiament per a la in-
vestigació. La instrucciódel cas,
de fet, podria allargar-se més
d’un any.
En aquest moment Nelson

David M. B., que es va entregar
a la comissaria d’Irun el 5 de
maig, està sent investigat pel
possible homicidi d’un homede
43 anys, l’octubre de l’any pas-
sat, així com per l’intent d’ho-
micidi de dues persones més. A
més, s’investiga la seva relació
amb lamort de tres homesmés,
la mort dels quals es va atribuir
en principi a causes naturals.
El cas, tot i això, té molts es-

culls. “Tenim un estafador en
sèrie; encara s’ha de demostrar
que sigui un assassí”, indiquen
fonts coneixedores de la inves-
tigació. La principal complexi-
tat és el modus operandi pre-
sumptament fet servir. La hipò-
tesi és que s’hauria citat amb les
seves víctimes a través d’una
appdecites.Apartird’aquí, i a fi
de robar-los, n’hauria buscat la
submissió química utilitzant
GHB, que els hauria anul·lat la

tigació se centra a analitzar la
relació del sospitós amb tres
morts que, igual que en el pri-
mer cas, es van atribuir a causes
naturals. Això fa que s’hagin de
revisar casos de persones ja
mortes i, segons l’opinió de San
Juan, demorarà la instrucció. A
més, tal com va publicar La
Vanguardia, el sospitós va pas-
sar per Catalunya i altres comu-
nitats, de manera que s’ha d’in-
vestigar si va actuar en altres
zones, amb “el que això implica
per a la coordinació policial”.
Fonts coneixedores de la inves-
tigació, no obstant això, asse-

nyalenque lahipòtesi quehiha-
gi víctimes fora del País Basc ha
perdut força.
La instrucció està exigint una

feina exhaustiva tant a l’Ertza-
intza, que ha analitzat l’activi-
tat del detingut a les app de ci-
tes i registrat diversos habitat-
ges, com a l’Institut Basc de
Medicina Legal. Allà s’hi con-
serven mostres de teixits de
persones mortes i s’analitzen
per comprovar simorts atribuï-
des a causes naturals van poder
ser provocades per enverina-
ment. La substància presump-
tament utilitzada suposa un
nou escull. A més de ser difícil
de detectar, els organismes
post mortem generen GHB. La
detecció al cos d’unmort no ga-
ranteix toxicitat ingerida; és tot
un desafiament per als toxicò-
legs.Unobstaclemés enuna in-
vestigació plena d’arestes. "

Una de les claus
del cas és trobar
GHB, èxtasi líquid,
al cos de persones
jamortes

! Elsospitósdelcasqueva
commocionarBilbaoa la
primaveracontinuaenpresó
preventivaaBasauri.Nelson
DavidM.B.,de25anys inacio-
nalitatcolombiana,noha
causat incidents.Amésde la
sevaadvocada,d’ofici,unade
lespoquespersonesque l’ha
visitatés laMónica, lamare

de lasevaparella.Estàcon-
vençudaqueelxicotde laseva
filla, ambquivaconviure iva
treballardurantdosmesosa
Irun,és“innocent”. “Podria
haverrobatofet servir les
targetes,perònopasassassi-
nar”. “Teniamalescompa-
nyies ipotserelvanutilitzar”,
indica.CésarSanJuancreu

queésprobableque ladefen-
sa“reconeguiels robatoris,
perònegui la seva implicació
enelsenverinaments”. “Això
–afegeix–ésmésdifícilde
demostrar.Calprovarno
nomésqueadquireix lasubs-
tància, sinóqueambintenció
dematar, l’abocaa labeguda
de lesvíctimes”.

L’entorndel sospitósdefensaqueés innocent
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