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Absolt el cirurgià
acusat per la mort
d’una dona a qui va
operar de reducció
d’estómac

La consulta sobre l’àrea residencial
estratègica de Tordera tomba el projecte

● Barcelona. Un jutjat de
Barcelona va absoldre
ahir el cirurgià Carlos
B. que afrontava dos
anys de presó per la
mort d’una dona a qui
va operar d’una reducció d’estómac el 5 de
novembre del 2003 a la
Clínica Teknon. La
sentència, que considera que durant el judici
no va quedar clara la
causa de la mort de la
dona, serà recorreguda
per la família de la víctima. La fiscalia i l’acusació particular atribuïen a una infecció derivada de l’operació la
mort de la dona, de 186
quilos de pes, i demanaven una condemna de
dos anys de presó i tres
d’inhabilitació per al
cirurgià, que té pendents altres judicis per
negligència, perquè el
2003 van morir set de
les pacients a les quals

El 88% dels veïns que van participar-hi van dir «no» a l’edificació de 372 habitatges en sòl agrícola

va intervenir.

/ EFE

Estats Units és la
novena ruta de
l’aeroport del Prat
de Llobregat
● Barcelona. Estats Units

s’ha col·locat en la novena posició del rànquing de passatgers per
països de l’aeroport del
Prat de Llobregat, amb
28.512 viatgers durant
el mes de gener. Al llarg
d’aquest període, el
nombre d’usuaris va
créixer un 44% respecte del gener del 2008, i
s’ha convertit en la primera ruta intercontinental i amb vols directes a Nova York, Atlanta i Newark. / EL PUNT

M.ALTIMIRA / Barcelona

●

L’Ajuntament de Tordera farà marxa enrere
i no impulsarà la construcció de 372 habitatges
previstos a la nova àrea residencial estratègica
(ARE), un tipus de projecte urbanístic promoA Tordera crida l’atenció
la profusió de pisos que es
venen, promocions noves i
cartells que anuncien la futura construcció de més
blocs d’habitatges, sobretot tenint en compte que
ahir els veïns del municipi
estaven cridats a dir la seva
sobre l’edificació de 372
pisos més al barri de Sant
Pere. Una iniciativa que
s’emmarcava en el pla del
govern per afrontar el dèficit arrossegat en habitatge
protegit al país a través de
les àrees residencials estratègiques (ARE) i que es
va recollir en el decret llei
que adapta la nova normativa del sòl espanyola a la
realitat catalana. En un
principi, el govern va preveure la creació de 101
àrees arreu del país. Però
en un municipi en què, segons Josep Mediavilla, vicepresident de l’associació de veïns de Sant Pere,
hi ha 800 habitatges buits i
terrenys habilitats per acollir-ne 1.200 més, aquest
projecte urbanístic no ha
agradat als torderencs.
Ahir, el 88% dels veïns
que van participar en la
consulta impulsada pel
Moviment Alternatiu de
Tordera i organitzada pel
consistori sobre la idoneïtat de tirar endavant el
projecte s’hi van oposar.
Així, Joan Carles Garcia,
l’alcalde d’aquesta població (CiU), va confirmar
que respectaria l’acord assolit en el ple municipal,
en el sentit de complir el

gut des del govern per alleujar el dèficit d’habitatge protegit al país. El 88% dels torderencs
que ahir van participar en la consulta (12,5% de
l’electorat) van votar contra un projecte que havia de reconvertir en urbanitzable sòl agrícola

del barri de Sant Pere. Josep Mediavilla, vicepresident de l’associació d’aquest veïnat, va
assegurar que era un «contrasentit» edificar en
un municipi on hi ha 800 pisos buits i zones habilitades per construir-ne 1.200.

Una noia diposita el vot a les urnes, ahir en una de les tres meses que es van habilitar. / QUIM PUIG

desig dels veïns i aturar
l’ARE, ja que el «no» superava el 60% exigit, i va
anunciar que ho faria saber
demà al Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques.
Mediavilla va manifestar la seva satisfacció per
la paralització d’un projecte que considera un
«contrasentit», per l’àmplia oferta d’habitatge disponible al municipi i la falta d’uns vials adequats per
donar servei a 1.500 persones més en un veïnat que ja
nota les conseqüències de
la falta de planificació des

que es va construir als anys
seixanta. En aquest sentit,
Garcia va assegurar que
l’objectiu d’aquest projecte, que suposava la requalificació de sòl agrícola,
era dotar d’equipaments
un dels espais més compactats d’aquesta població. L’alcalde preveia que
l’ARE dotaria el barri d’un
espai de lleure, un institut
de secundària i un espai
social per als veïns. Malgrat tot, Garcia va assegurar que es buscaran alternatives per pal·liar els dèficits existents al barri de
Sant Pere.

Sant Celoni i Ripoll
● Tordera no ha estat l’únic municipi on els veïns
s’han alçat contra la creació d’aquestes àrees amb
què es pretén augmentar l’habitatge protegit al territori. De fet, a finals del mes de gener, els veïns de
les poblacions de Sant Celoni i Ripoll també es van
pronunciar amb força contundència contra les
Àrees Residencials Estratègiques (ARE) que es volien promoure des dels governs locals amb un 69%
i un 70% de vots en contra respectivament. A Sant
Celoni, un 30% de les persones amb dret a vot van
participar en una consulta popular per determinar el
futur del sector de Can Riera de l’Aigua on es preveia la construcció de més de 500 habitatges. A Ripoll, la participació per tombar el projecte urbanístic amb què es volien construir més de 400 pisos va
ser de poc més del 10%.

La crisi arriba a l’escola privada i Can Fabra, seu d’una mostra sobre
les famílies deixen de pagar rebuts la lluita antifranquista a Sant Andreu
EFE / Barcelona

●

La crisi econòmica comença a deixar la seva empremta en l’àmbit de la docència i les famílies ja comencen a renunciar als
serveis de menjador i activitats extraescolars. L’escola pública i la privada
veuen que les famílies tenen problemes per pagar
les quotes i que es comença a reduir el nombre de
nens que usen el servei de
menjador. Les patronals

de l’escola privada han
traslladat la seva preocupació a la Generalitat perquè les famílies d’alumnes
amb dificultats econòmiques a causa de la crisi es
puguin beneficiar de les
ajudes previstes ara només
per a l’escolarització
d’immigrants.
En aquest sentit, el secretari general de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya, Enric Puig, ha
assegurat que la crisi co-

mença a ser un problema
per a molts centres, ja que
creix el nombre de famílies que es demora o deixa
de pagar les quotes mensuals, recursos amb què
aquestes escoles complementen les ajudes per a
l’escolarització que reben
de la Generalitat. Segons
diuen, un percentatge de
fins al 10% d’impagats «es
pot suportar», però la situació es complica si se supera aquest tant per cent.

V. PÉREZ / Barcelona

●

El Centre Cultural de
Can Fabra de Sant Andreu
de Palomar serà des d’avui
i fins al 27 de març seu de
l’exposició Retrats per a
la memòria. Persones i
lluita antifranquista al
districte de Sant Andreu.
1939-1982. La mostra,
que l’any passat ja es va
poder veure a la Nau Ivanow de la Sagrera, s’inaugura a dos quarts de vuit
del vespre.

Aquesta vegada s’han
organitzat dos actes complementaris a l’exposició.
El primer serà el dia 7 de
març a les 12 del migdia i
serà un acte de recordança
a Maria Isabel Roig i Fransitorra, que com destaca el
seu fill, l’historiador Pau
Vinyes, «servirà també per
recordar les dones que es
van tancar a la parròquia
de Sant Andreu l’any
1976». El segon acte es farà el dimecres 11 de març a

dos quarts de vuit del vespre amb el títol Dones contra Franco.
La mostra és un homenatge a 16 homes i dones
lluitadors antifranquistes
als diferents barris del districte. La mostra té la collaboració de l’Institut Ramon Muntaner, la Nau
Ivanow, el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias i la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana.

