
EL PUNT AVUI
DILLUNS, 16 DE GENER DEL 202312 | Nacional |

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45

Atenció al client 972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1263018Q

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

              

TOT ESPERANT 
EN WILL
Cia. Egos Petit

Teatre L’Ateneu de Celrà, 
diumenge 22 de gener,

a les 18 h

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

QUANTA, 
QUANTA GUERRA

de Mercè Rodoreda
Farrés Brothers i Cia.

Sala La Planeta de Girona, 
dissabte 21 de gener, a 

les 20 h, i diumenge 22 de 
gener, a les 18 h

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l'entrada: 14 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Cal presentar 
directament la targeta 

de subscriptor 
a la taquilla

DINOSFERA

C. de les Escoles, s/n
 Coll de Nargó

(Alt Urgell)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Cal presentar 
directament la targeta 

de subscriptor 
a la taquilla

MUSEU DE LA 
CONCA 
DELLÀ

C/ del Museu, 4 
Isona 

(Pallars Jussà)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Cal presentar 
directament la targeta 

de subscriptor 
a la taquilla

CASA MUSEU 
VERDAGUER

C. Major, 7 de 
Folgueroles (Barcelona)

 
Preu de 

l’entrada: 3 euros

LA MOTXILLA DE 
L'ADA

Teatre de Bescanó, 
diumenge 5 de febrer,

a les 12 h

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l'entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SIGIL OF 
THE EYE
SEEDs Company 

Sala La Planeta de Girona, 
dissabte 4 de febrer,

a les 20 h 

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l'entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45
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ANUNCI de convocatòria per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel projecte d’execució de la línia aèria-
subterrània MT a 25kV unió LMT “ALMOSTER” I “ALGODONE.1” per tancament d’anell entre CM XR575 i CTI XR708. Exp. FUE-2021-02028472
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, 
s’ha publicat la relació dels béns i drets afectats per l’execució del projecte d’execució de la línia aèria-subterrània MT a 25kV unió LMT “ALMOSTER” 
I “ALGODONE.1” per tancament d’anell entre CM XR575 i CTI XR708, als termes municipals de Vilaplana i l’Albiol, al DOGC núm. 8628, de 
17/3/2022, al BOE núm. 47, de 24/2/2022, al diari Ara de 24/2/2022 i a l’e-Tauler de 18/02/2022 fins 29/03/2022.
Atès que la Resolució ACC/3183/2022, de 16 d’octubre de 2022, publicada al DOGC núm. 8779, de 25/10/2022, atorga a l’empresa 
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, d’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d’utilitat 
pública amb urgent ocupació d’una instal·lació elèctrica als termes municipals de Vilaplana i l’Albiol i que, d’acord amb l’article 56 de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del sector elèctric, aquesta declaració porta implícita la necessitat d’ocupació dels béns o l’adquisició dels drets afectats per 
l’execució del projecte executiu de la instal·lació esmentada, i n’implica l’ocupació urgent als efectes de l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954.
D’acord amb el que preveuen les lleis esmentades, acordo:
Convocar els propietaris dels béns i drets afectats a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació i, si escau, a les actes d’ocupació en el lloc i les 
hores que es relacionen a l’annex.
Aquest Anunci es notificarà individualment a les persones interessades afectades que figuren en l’annex i s’exposarà al tauler d’anuncis del 
l’ajuntament afectat.
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per una persona degudament autoritzada. Cal que 
presentin els documents acreditatius de la seva titularitat del bé o dret afectat (nota simple del Registre de la Propietat actualitzada) i, si ho estimen 
convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu, per un perit i/o un notari.
A continuació els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de procedir a la redacció de les actes.
La publicació d’aquest Anunci tindrà els efectes previstos a l’article 44 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en relació amb els titulars de finques desconeguts i de domicili ignorat.
Tarragona, 2 de gener de 2023
Glòria Tibau Guasch.
Directora dels Serveis Territorials a Tarragona

Annex 

Quadre de finques afectades, data, horaris i lloc de l’aixecament d’actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats 

 Finca Polígon Parcel·la Titular Data convocatòria Hora convocatòria Lloc convocatòria
 1 --- --- DESCONEGUT (centre emissor) 07/02/2023 10:30 Ajuntament Vilaplana
 3 012 00001 DESCONEGUT      (forestal) 07/02/2023 10:30 Ajuntament Vilaplana
 13 001 00032 MASDEU FERRÉ, JAVIER (HER.) 07/02/2023 09:00 Ajuntament l’Albiol
 15 012 00003 FRANCESC XAVIER VALLVERDÚ  07/02/2023 09:30 Ajuntament l’Albiol
    POBLET (representant)
    AURORA ESTER 
    SÁEZ RODRÍGUEZ 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Serveis Territorials de Tarragona

L’acord definitiu pel pres-
supost s’enverina per mo-
ments. Després que dissab-
te fracassés el primer in-
tent del president Pere
Aragonès i el líder socialista
Salvador Illa per tancar
l’entesa, l’alcaldable del
PSC a Barcelona, Jaume
Collboni, va deixar clar,
ahir, que les posicions “en-
cara són allunyades” i es va
mostrar especialment dur
en contraposar “progrés” i
“procés”. De fet, va instar
ERC a prendre una decisió
“molt senzilla”: o tria el
“progrés” que significa
l’aposta socialista per in-
fraestructures “aturades
durant tants anys de pro-
cés”, o bé opta per pactar
amb Junts –que defensa els
mateixos projectes– i con-
tinuar el camí vers la repú-
blica. “Demanem a ERC
claredat i coratge polític
per desencallar les infraes-
tructures que Catalunya
necessita i trencar lligams
amb una lògica política del
procés independentista a
què ens havia acostumat
amb Junts”, va etzibar, ras i
curt, des dels Tres Tombs

de Sant Andreu, en què
també va deslligar la nego-
ciació a la Generalitat amb
l’acord ja tancat a la capital.
“Esperem que Aragonès fa-
ci el mateix les properes
setmanes o dies”, va con-
cloure, tot reiterant la pre-
disposició del PSC a no ai-
xecar-se de la taula i seguir
parlant.

Gairebé al mateix lloc i la
mateixa hora, l’alcaldable
republicà, Ernest Maragall,
acusava de “poc responsa-
ble” l’actitud del PSC de
“continuar bloquejant” el
pressupost i redoblava la
pressió. “No s’acaba d’en-
tendre que se segueixi ju-
gant a una espècie de joc de
rol, de veure qui es porta
més la imatge de qui pren

l’última decisió”, li retreia.
En aquest sentit, mantenia
la mà estesa a “treure la
qüestió de l’aeroport del ca-
laix”, si bé va advertir Illa
que, si defensa tornar al
projecte que el govern espa-
nyol volia imposar fa un
any i mig, “malament rai”.

L’alcaldable de Junts,
Xavier Trias, defugia parlar
dels comptes, però creu
que seria un “error” no
apostar per l’aeroport, i de-
manava que hi tinguin un
paper l’Àrea Metropolitana
i els ajuntaments de Barce-
lona i el Prat. En canvi, l’al-
caldessa Ada Colau veu
“sorprenents” i “fora de
lloc” les exigències del PSC i
“inassumible” l’ampliació
del Prat. ■

a Collboni lliga el sí al pressupost a trencar amb la “lògica”
independentista aMaragall titlla Illa de “poc responsable”

El PSC du ERC a triar
“procés o progrés”

Ò. Palau
BARCELONA

Maragall i Collboni, ahir a Sant Andreu ■ ACN

cfarre
Resaltado
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abia poc del germà de
la meva àvia. A casa
se’n parlava perquè va
fer de pare al meu pa-

re, però res més. No sabia ni que
era d’ERC. Només que havia mort a
Mauthausen.” Eugeni Renom, de
72 anys, nebot net d’Eugeni Riera
Moll, és familiar d’un dels sis mem-
bres dels Bombers de Barcelona de-
portats als camps d’extermini i de
treball nazis. L’organització ha fet
una crida per trobar-ne parents
que puguin acudir a un homenatge
que els organitzaran al febrer.

“Sent jo nen, recordo haver estat
en un dinar familiar celebrant que
el govern alemany havia indemnit-
zat la vídua”, explica Renom. La
seva cosina, neta directa del bom-
ber, no va conèixer l’avi, però va
viure amb la vídua. “A casa seva no
se’n parlava gens, era una pena de
l’àvia i no se’n parlava”, relata.

Quan va saber de la crida dels
bombers, Renom es va posar a in-
vestigar i va parlar amb una veïna
d’on havia viscut la neta de Miquel
Bosquet Folqué. La dona el va con-
duir fins a una residència. No l’hi
va trobar: va morir el setembre pas-
sat amb 92 anys, sense fills ni ger-
mans. Però li van facilitar el con-
tacte de dos fillols de Granada, que
segurament també aniran a l’ho-
menatge. “Estem arribant tard”, la-
menta Renom.

Riera i Bosquet van morir a
Mauthausen amb 45 i 36 anys, res-
pectivament. Dels altres quatre
bombers, Josep Alcoberro Solé i Je-
sús del Pueblo Moreno van passar
per aquest mateix camp, però en
van poder ser alliberats, mentre

“S

que Eduard Antonio Añover i Fran-
cesc Truco Barceló van ser depor-
tats a Alemanya en l’anomenat Ser-
vei de Treball Obligatori (STO).

L’historiador Marc Ferrer, de
Bombers en Guerra, ha resseguit
les vides de totes aquestes víctimes
a través d’arxius i ha recopilat in-
formació de què sovint les mateixes
famílies no disposaven. Va ser ell
qui va trobar, per exemple, que Rie-
ra va ser dirigent d’un centre català
republicà d’ERC a Barcelona. “Els
bombers són dels col·lectius més
oblidats de la Guerra Civil i dels que
més la van patir, i van ser allà, tre-
ballant, desenrunant, atenent víc-
times i apagant focs dels bombar-

dejos. I, a més, amb una mala plani-
ficació estratègica, els van enviar al
front, de manera que les casernes
van quedar amb una falta de perso-
nal important”, recorda Ferrer.

A partir de la seva investigació,
de la consulta d’arxius i en col·labo-
ració amb l’Amical de Mauthausen,
el cos descobrirà plaques d’home-
natge a l’Espai Bombers del carrer
de Lleida, segurament el 3 de fe-
brer. “Volem recuperar la memòria
històrica, va en la línia dels valors
de l’organització”, reivindica el di-
rector de Bombers de Barcelona,
Sebastià Massagué. Les plaques re-
colliran que van ser “deportats a
Mauthausen i altres camps” i hi fi-

gurarà el nom de cadascun amb la
data de la mort o l’alliberament.

No són els únics bombers cata-
lans que van acabar als camps na-
zis. Ferré ha localitzat també el cas
de Josep Maria Caballé Sedó, del
parc de Tarragona, deportat pri-
mer a Zagan (Polònia), després a
Trèveris (Alemanya), a Mauthau-
sen (Àustria) i finalment al sub-
camp de Steyr-Münichholz, on va
morir als 39 anys. I el de Ramon
Gorga Borràs, del parc de Reus,
que va passar pel camp de preso-
ners de guerra de Fallingbostel
(Alemanya) i més tard va ser tras-
lladat a Mauthausen i a Gusen, on
va morir amb 43 anys. ■

CRIDA · Bombers de Barcelona cerca familiars dels sis membres del cos deportats als camps d’extermini i de treball nazis
RECONEIXEMENT · L’organització instal·larà plaques d’homenatge a l’Espai Bombers per dignificar-ne la memòria

“Era una pena de l’àvia”
Emili Bella
BARCELONA

8
bombers catalans 
van ser deportats a
camps nazis, segons la
investigació de l’histo-
riador Marc Ferrer.

Eugeni Riera, Jesús del Pueblo i Eduard Antonio Añover, bombers deportats als camps nazis ■ BOMBERS EN GUERRA


	PA202301161
	16DCAT
	PA202301161.pdf
	16DCAT





