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VILANOVA DE MEIÀ

TORDERA

Troben els cossos de tres
soldats a Vilanova de Meià

Tordera redueix els
habitatges ocupats

a S’han posat al descobert en els primers treballs que s’estan fent en una

trinxera a la zona de Rams, al Montsec, on no es descarta trobar més cossos
ACN
VILANOVA DE MEIÀ

TORDERA

La lluita de Tordera contra
l’ocupació il·legal d’habitatges buits comença a donar
fruits. Les darreres dades
facilitades per l’Ajuntament constaten que en un
any s’ha reduït a la meitat el
nombre de pisos i cases en

aquesta situació dels quals
el consistori tenia notícia.
Així, dels 126 pisos detectats l’any passat s’ha passat
a 68 en l’actualitat. Tot i
que el fenomen social està
molt repartit al terme municipal, bona part dels casos es troben a les urbanitzacions, on també s’acumulen més espais buits. ■

EL PONT DE SUERT

El parc de bombers
tindrà funcionaris
ACN
EL PONT DE SUERT

Els treballs d’excavació de la fossa comuna de Rams, a Vilanova de Meià ■ E. BUSOMS / ACN

de les víctimes de la Guerra
Civil i el franquisme “arribarà fins al final” perquè
“no és en absolut comprensible que el 2017, 80 anys
després d’aquella desgràcia, encara tinguem centenars de persones desaparegudes; com a societat i
com a institució tenim el
deure de posar la veritat
sobre la taula i la veritat només pot aparèixer si la podem desenterrar”.
Enterrats per un veí
Segons ha explicat una de
les arqueòlogues responsables dels treballs, Anna Camats, els cossos trobats a
la trinxera de Rams els va
enterrar un veí de Lluçars
–un poble al costat de Vilanova– que va assegurar

que n’havia inhumat fins a
una dotzena. En aquest
punt, s’hi està excavant
des de principis d’agost i
les tasques continuen. De
moment sembla evident
que un dels soldats tindria
menys de 25 anys i, a un altre, se li han trobat senyals
d’artrosi, motiu pel qual ja
tindria una certa edat o
hauria fet feines molt dures. Del tercer cos encara
no se’n pot dir res.
Les restes seran sotmeses a un estudi genètic per
poder encreuar-les amb els
perfils genètics dels familiars de persones desaparegudes durant la Guerra
Civil i el franquisme recollits a través del Programa d’identificació genètica impulsat pel govern.

El 21 de juny Romeva va
visitar la primera fossa exhumada en el Pla de Fosses
2017/18 a Figuerola d’Orcau, al Pallars Jussà, on es
van trobar les restes de 17
soldats que amb tota probabilitat eren del bàndol
franquista. Ahir mateix el
conseller , acompanyat del
vicepresident del govern,
Oriol Junqueras, també va
visitar les fosses exhumades de la Guerra Civil a
Prats de Lluçanès (Osona).
I el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència té
previst visitar avui les feines d’exhumació de la
“tomba del soldat desconegut” a Cassà de la Selva
(Gironès), incloses en el
Pla de Fosses 2017/18. ■

El parc de bombers del
Pont de Suert va passar
ahir, 1 de setembre, a ser
un parc mixt, format per
bombers funcionaris i voluntaris. Interior ha informat que la plantilla del
parc compta amb una do-

tació permanent de guàrdia formada per una vintena de bombers funcionaris, tant bombers de l’escala bàsica com caporals de
l’escala tècnica del cos de
Bombers de la Generalitat. Els bombers voluntaris del Pont de Suert complementaran aquesta dotació. ■

BARCELONA

Els manters, contra
“la persecució”
Redacció
BARCELONA

L’autodenominat Sindicat de Manters ha demanat que “acabi la persecució” contra els venedors
ambulants i ha atribuït les
suposades “agressions”
patides per alguns d’ells a

l’estació de metro de plaça
Catalunya en un enfrontament amb la Guàrdia Urbana a una operació amb
l’intent de membres del
cos policial de desgastar el
govern d’Ada Colau, “amb
qui tenen una batalla oberta en la qual utilitzen els
manters”. ■
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Els primers treballs d’excavació a les fosses comunes localitzades a Vilanova de Meià, a la Noguera, ja
han deixat al descobert els
cossos de tres soldats que
amb tota probabilitat eren
del bàndol republicà. En
concret, van ser enterrats
un una trinxera a la zona
de Rams, on no es descarta trobar més individus. A
Vilanova de Meià, al Montsec, s’han localitzat fins a
quatre fosses que s’emmarquen dins els combats
del front de guerra del
Segre-Pallars, que es va
mantenir actiu entre
l’abril i el desembre del
1938. De moment, només
s’han trobat restes òssies i
material bèl·lic a Rams.
A la fossa comuna de la
Cabana d’en Porta i a la de
Comadugla s’estan fent
sondejos i prospeccions
sense que, per ara, s’hagin
trobat restes humanes.
L’equip de treball ha descartat provisionalment
l’excavació del quart punt,
la Teulera, per falta d’indicis d’inhumacions. Són
treballs que formen part
del Pla de Fosses 2017/18
i que ahir, divendres, va visitar el conseller d’Afers
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència,
Raül Romeva.
El conseller va insistir
que la feina d’exhumació
de fosses i d’identificació

Teresa Márquez

|

Nacional 41

Arxiu Municipal de Girona. Punt Avui. Comarques gironines, El. 2/9/2017. Pàgina 41

