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Un estudi aconsella desallotjar
el barri de l’Estació de Sallent
b

JOSEP MARIA SARRI
SALLENT

Bages

Bargalló inaugura
la primera ruta de
la batalla de l’Ebre
b

SÍLVIA BERBÍS
CORBERA D’EBRE

Terra Alta

JOAN PUIG

33 Bargalló (centre) parla amb Aquilino Conesa, alcalde de Corbera
d’Ebre, davant Lluís Salvadó (dreta), delegat del Govern.

CCOO denuncia
una residència
geriàtrica de
Tarragona

El sindicat CCOO va presentar ahir
una denúncia davant la Inspecció
de Treball contra els responsables
de la residència de gent gran de les
Germanetes dels Pobres de Tarra-
gona perquè, segons l’organitza-
ció, preveuen acomiadar les 35 per-
sones que treballen al centre quan
tanquin i la congregació religiosa
es traslladi a Reus.

CCOO cursarà dilluns una altra
denúncia perquè les empleades fi-
guren com a dones de la neteja i
no com a cuidadores, encara que
cobren un suplement que les equi-
para a la categoria que haurien de
tenir. «Les Germanetes van clausu-
rar residències a Barcelona i Giro-
na i van deixar al carrer treballado-
res, per això exigim que se’ls res-
cindeixi el contracte amb les cor-
responents indemnitzacions o se
les reubiqui a Reus», va dir el sindi-
calista Ferran Güell.

GESTIÓ / Fonts de la Generalitat
van explicar que Benestar Social es-
tudia quedar-se el centre o cedir-ne
la gestió a firmes interessades, com
Gestió i Prestació de Serveis de la
Salut i la xarxa assistencial de San-
ta Tecla. CCOO demanarà la subro-
gació dels empleats.H

FERRAN GERHARD
TARRAGONA

Tarragonès

Abocament
de fang a
Torroella
de Fluvià

Salvem l’Empordà ha denunciat
un abocament il.legal de fang en
uns terrenys de Torroella de Fluvià.
Segons la plataforma ecologista,
els residus procedeixen dels canals
navegables de Santa Margarida, a
Roses, i poden ser contaminants.
La portaveu de l’organització, Mar-
ta Ball-llosera, va explicar que van
presentar la denúncia dijous da-
vant els agents forestals, la Conse-
lleria de Medi Ambient i la Guàr-
dia Civil. «Fa més d’una setmana
que arriben camions, el fang és de
color gris, fa pudor i ocupa una
gran extensió», va assegurar.

El grup n’ha pres mostres que
analitzarà la Universitat de Giro-
na, i el resultat es coneixerà en 10
dies. Està previst vigilar si el mate-
rial conté ferro, coure, níquel, mer-
curi o plom, entre altres ele-
ments.H

CRISTINA BUESA
TORROELLA DE FLUVIÀ

Alt Empordà

Catalunya

La Generalitat dóna
3 anys per culminar
l’operació davant el
risc d’enfonsament

El barri de l’Estació de Sallent, afec-
tat per l’enfonsament del terreny
que s’assenta sobre una antiga mi-
na, ha de quedar deshabitat abans
de tres anys, ja que el risc de
col.lapse és molt alt. Així ho acon-
sella l’últim estudi elaborat per
l’Institut Cartogràfic de Catalunya,
que assenyala que els enfonsa-
ments a la zona no s’aturen i que
l’estiu passat es van accelerar. Da-
vant d’aquestes dades, la Generali-
tat considera que el barri hauria de
quedar desallotjat abans del 2008.

L’estudi, que ha estat elaborat per
un equip de geòlegs, diu que el ter-
reny sobre el qual es van construir
les cases a partir dels anys 60 i on
viuen 300 famílies és susceptible
d’enfonsar-se fins a 10 metres o més.
Si es produís aquest enfonsament,
hi hauria una zona central que cedi-
ria en forma d’embut, de manera
que l’afectació del terreny encara se-
ria més gran. El que els experts no
poden determinar és en quin mo-
ment es pot produir aquesta situa-
ció ni la zona exacta en què es po-
dria localitzar.

RISC / Un dels experts consultats per
la Generalitat, el geòleg Josep Maria
Perelló, considera que l’Estació no
pot ser una zona habitada «ja que el
risc és molt gran i en qualsevol mo-
ment es podria enfonsar bona part
del terreny».

L’existència d’aquest estudi no ha
influït en la divisió veïnal. En els úl-
tims dies, CiU i un nou grup de

veïns aglutinats a l’Associació de
Propietaris per la defensa del barri
de l’Estació han exigit més dades
abans de prendre qualsevol decisió.
Joan Carles Silva, president de l’enti-
tat, considera que les investigacions
no són suficients i, per tant, no se’n
poden extreure conclusions definiti-
ves. Aquests veïns no estan d’acord
amb una de les possibles solucions
plantejades per la Generalitat, que
consisteix a construir a curt termini
un barri nou a la zona que ara ocu-
pa el camp de futbol. Molts d’ells
són propietaris de vivendes unifami-
liars i es neguen a deixar les seves ca-
ses per canviar-les per pisos en una
altra zona.

L’Ajuntament de Sallent ha dema-
nat unitat per facilitar la recerca
d’una solució. El consistori, els bom-
bers, la Policia Local i els Mossos
d’Esquadra treballen en la redacció
d’un pla d’emergència per si fos ne-
cessari procedir a un desallotjament
urgent.H

El recorregut, que serà
guiat, es podrà visitar a
partir de Setmana Santa

La Terra Alta ja té habilitada la pri-
mera ruta que conduirà els turistes
pels llocs i fets de la batalla de
l’Ebre. Són sis els municipis que,
juntament amb el Consell Comar-
cal, s’han unit amb l’objectiu d’ofe-
rir a partir de Setmana Santa un
itinerari guiat a través dels llocs on
es va desenvolupar un dels episo-
dis més importants de la història
recent del país.

El conseller en cap, Josep Bar-
galló, va inaugurar ahir una ruta
que la Generalitat està disposada a
potenciar. «El Govern vol ser líder
en l’aportació de recursos de la
guerra i, per tant, com a record del
que no ha de passar mai més», va
manifestar Bargalló, que va afegir
que el recorregut ha de ser «un ho-
menatge a les persones que van
lluitar en defensa dels seus ideals,
però també un projecte de reacti-
vació econòmica de la comarca de
la Terra Alta».

L’itinerari, planificat pel Consor-
ci Memorial dels Espais de la Bata-
lla de l’Ebre, té com a punt de par-
tida el centre d’interpretació 115
dies a Corbera d’Ebre, on el visitant

rebrà la informació dels diferents
llocs del recorregut.

Un d’aquests llocs és el Poble Vell
de Corbera, situat a pocs metres del
centre de recepció, que es conserva
tal com va quedar després dels bom-
bardejos que es van produir l’any
1938. A dos quilòmetres del poble de
la Fatarella hi ha el tercer punt de
l’itinerari: la línia de trinxeres de
les Devees, que exhibeix l’estructura
de les construccions defensives repu-
blicanes.

EXCEL.LENT PANORÀMICA / També a
Vilalba dels Arcs s’ha recuperat una
xarxa defensiva que presenta un es-
tat de conservació excepcional. És la
zona dels Barrancs, on un sector del
front va quedar estabilitzat durant
la batalla. La Cota 705 de la serra
de Pàndols ofereix una excel.lent pa-
noràmica sobre la zona de combat i
la seva visita permet entendre les es-
tratègies militars desplegades. La ru-
ta s’acaba amb el conjunt d’edifica-
cions Les Cases Caigudes, del Pinell
de Brai, destruïdes per l’artilleria
franquista, i el centre d’interpreta-
ció Les Veus del Front, en aquest úl-
tim municipi, on s’ubica una exposi-
ció monogràfica sobre el paper de la
premsa i la propaganda durant la
batalla.

La Generalitat té previst impulsar
en els pròxims tres anys quatre cen-
tres més d’interpretació, dedicats als
hospitals de sang, les unitats inter-
nacionals, els soldats de trinxera i el
pas de l’Ebre.H

el problema
UNA DÈCADA
D’ESQUERDES

< Ja fa 10 anys que els veïns del
barri de l’Estació de Sallent
protesten per la seva situació i
exigeixen solucions a
l’enfonsament del terreny sobre
el qual s’aixequen les seves
vivendes. Després que la crisi
del Carmel hagi tornat a posar
d’actualitat el problema, les
discrepàncies entre els habitants
es mantenen. Els que viuen en
cases unifamiliars no volen
canviar-les per pisos. I hi ha
també divisió entre els que viuen
espantats des de fa anys per les
esquerdes i el que encara no les
pateixen.

Petició ecologista perquè es revisin
12 projectes eòlics a la comarca

33 Un grup de la Plataforma en
Defensa del Patrimoni Natural de
la Terra Alta, ecologistes del Ge-
pec i alguns representants del
sector agroturístic de la comarca,
es van reunir ahir a Vilalba dels
Arcs amb el conseller en cap per
expressar-li el seu malestar per
l’autorització de 12 centrals eòli-
ques a la Terra Alta que suposa-
ran la instal.lació de 600 aeroge-
neradors.

33 Creuen que la implantació
massiva de parcs eòlics «és un
torpede a la línia de flotació de
projectes historicoturístics com el
del museu de la batalla de l’Ebre».
Per això, van demanar a la Gene-
ralitat la revisió del mapa eòlic.
Bargalló va recordar que «la Ge-
neralitat no ha autoritzat cap parc
eòlic», i es va comprometre a ce-
lebrar una reunió després de les
festes de Setmana Santa.
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