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Girona Salt
J. Badenes/L.Marín, Salt.

L’incendi de la nit de dimarts en
un habitatge al carrer Àngel
Guimerà de Salt ha posat al descobert els «pisos pastera» en diversos edificis. Segons els veïns
del sector, a l’immoble s’hi arriben a reunir una vintena de persones en alguns casos. A més
expliquen que a les nits els mateixos ocupants relloguen els
llits perquè hi puguin dormir altres persones.
Fonts de l’Ajuntament havien
assegurat que l’immoble cremat
estava desocupat i no té d’alta ni
la llum ni el gas. Els veïns de l’edifici 146 del carrer Àngel Guimerà i dels edificis propers expliquen, no obstant, que en
aquell pis hi entrava molta gent,
sobretot a passar-hi la nit. «Fa
temps que van trencar els vidres
de la porta principal per facilitar l’entrada a l’edifici i van
forçar la porta dels baixos», va
assegurar una veïna que afegeix
que «fa molt de temps que estem
presentant queixes a l’Ajuntament i que hem anat a preguntar als bancs per veure qui era el
propietari, però ningú sabia res»,
es queixa. La dona, que es vol
mantenir en l’anonimat, va comentar que temen perquè situacions semblants es repeteixin i es mostra satisfeta perquè
finalment no hi hagués ferits
greus. La por i el neguit eren
signes evidents en les converses dels veïns «perquè tot plegat
podria haver estat molt pitjor»,
afirmen.
Els veïns dels baixos que es

La normativa per
evitar allotjaments
massius no ha
servit de gaire
■

Temen que es
repeteixi un foc
amb pitjors
conseqüències
■

SOCIETAT

L’incendi al carrer Ángel Guimerà de Salt
posa al descobert més «pisos pastera»
Els veïns denuncien que alguns habitatges arriben a tenir fins a una vintena d’inquilins
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TRASTOS CREMATS. Qualsevol persona podia accedir ahir al matí a l’interior del pis cremat.

van incendiar asseguren que ja
feia un any que estava habitat.
Hi vivien regularment tres persones, totes immigrants, però
en alguna ocasió n’hi havien
dormit fins a vint. L’Ajuntament
afirma que ja s’havia requerit al
propietari tancar l’accés i que no
es tenia constància que hi visqués ningú.
Salt té una població immigrada que arriba al 30% de la
seva població i és un dels municipis de Catalunya amb un percentatge més gran d’estrangers.
L’Ajuntament de Salt ha intentat
reduir l’impacte de la immigra-
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TOT I TAN LLOABLES propòsits del

en aquest barri de Salt hi ha
molts habitatges dels anomenats «pisos pastera». Els afectats recorden casos en què fins
i tot s’ha arribat a llogar sofàs
per dormir.
Rellogar els llits

Segons els veïns, viuen prop
d’una vintena de persones en un
habitatge. Normalment són els
mateixos immigrants els que relloguen els llits. De dia no hi són
i acostumen a arribar amb furgonetes quan és de nit. Des de
fa anys, aquest efecte ha provocat molt malestar i queixes con-
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Freàtic
esponent a
la pregunta
de com es
pot organitzar un
barri perquè sigui
sostenible, el senyor Enric Pardo, regidor de Sostenibilitat de
Girona declarava a la Revista
La Punxa núm. 38 del Col·legi
d’Aparelladors Tècnics que de
dues maneres: «La primera,
amb planificació urbanística
(...). La segona, amb l’aprofitament de l’aigua del freàtic». I
afegia: «L’aigua del freàtic surt
per tot arreu a Girona, i en canvi estem consumint aigua que
prové dels embassaments, uns
embassaments que també han
d’alimentar altres pobles que a
diferència de nosaltres no tenen el recurs del freàtic». I concloïa: «Tota l’aigua que es pot
consumir del freàtic, i això en
la planificació d’un barri és de
bon fer, és aigua que estalviem
en el curs principal del riu i a
tots els pobles que hi van associats».

ció i aplica els barems recomanats per la Generalitat a l’hora
de llogar un pis, que no permet
que en una superfície de 80 metres quadrats s’hi empadronin
més de 9 persones. La normativa no ha ser vit de gaire de moment perquè no ha aconseguit
ni aturar la concentració massiva de persones en pisos, ni les
queixes ni temors dels altres
veïns.
La presència d’okupes als habitatges abandonats no és la
pràctica més habitual a Salt,
concideix la policia i els veïns.
Els residents asseguren que

tinuades.
Per evitar aquest clima de
crispació, entitats que tracten
amb immigrants han demanat la
col·laboració dels ciutadans.
L’Ajuntament de Salt va continuar ahir les tasques de neteja de l’edifici afectat per un incendi dimarts a la nit. El pis, que
en principi estava deshabitat,
estava embargat per un banc.
L’àntic inquilí, que feia un parell
d’anys que havia mar xat de la
zona segons els veïns, va ser localitzat la nit de dimarts i es va
apropar a la zona dels fets, on va
estar parlant amb la policia que,
segurament, pretenia trobar alguna dada que aclarís les causes de l’incendi.
Una brigada de l’Ajuntament
es va desplaçar a l’edifici a primera hora del matí per retirar
part del mobiliàri i altres trastos
vells que la nit anterior havien
llançat al pati interior. No obstant, el pis afectat continuava
ple, amb símptomes evidents
que hi havia hagut moviment
humà. «No han tret ni la meitat
de les coses i això és molt perillós
perquè qualsevol espurna podria
declarar un altre foc», assegurava una veïna. La dona mirava
des de la finestra de darrere des
d’on es veia el lavabo tot ple de
mobles de fusta i cartrons.
A més, durant tot el matí, la
zona va estar desprotegida i
qualsevol persona podria haver
entrat dins del pis cremat. Ni
tan sols hi havia un cordó policial i la policia, segons els veïns,
passava per Àngel Guimerà per
controlar la zona però no es van
aturar.

regidor responsable, l’Ajuntament de Girona ha permès com
a mínim un desfici d’aigua per
any: el 2003 al carrer Cerverí,
el 2004 al pàrquing DevesaGüell, el 2005, a la rotonda de
Santa Eugènia i el 2006 a la finca Serra-Mota, les aigües del
freàtic alliberades en ocasió de
la construcció de sengles pàrquings subterranis han anat a
parar directament al clavegueram.
Aquesta setmana, el director
general de l’aigua ha anunciat
que el país viu una de les pitjors
sequeres dels darrers 125
anys. Amb només el 39% de reser ves d’aigua, s’estan elaborant ja arreu plans d’emergència i restriccions. Mentre això
passa, en la presentació del
gran projecte de construcció
de la nova seu de la Generalitat
i el pàrquing adjunt, que comportarà l’extracció de milers i
milers de litres d’aigua del freàtic, l’Ajuntament va anunciar
que l’aigua es canalitzarà cap al
riu perquè d’allà vagi cap al mar
(«que es el morir», hi afegiria
Jorge Manrique).
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Pere Rigau obre una
nova botiga a Girona
L’empresa gironina Carns
Pere Rigau va obrir ahir la
seva nova botiga a Girona,
després de 25 anys d’experiència a Salt. L’establiment es
troba ubicat a la Gran Via Jaume I, número 68. L’empresa
ha obtingut recentment el reconeixment de la “Q” de qualitat en la manipulació de la
carna de porc. L’any 1980 Pere
Rigau va obrir el seu primer
punt de venda al carrer Major
de Salt.

GLOBAL PRESS

INAUGURACIÓ. Els treballadors de la nova botiga amb Pere Rigau al centre.
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Pilar Pla i Mifas s’emporten la desena
edició dels premis Sant Fèlix del Bisbat

Tanquen la inscripció
al Curs de tècnic de so

El jurat de la desena edició dels
premis Sant Fèlix del Bisbat de
Girona va decidir atorgar el
guardó a Pilar Pla, delegada de
Mans Unides a Girona, per la
seva trajectòria personal en tasques humanitàries i a l’entitat
Mifas, per la tasca social que
desenvolupa en favor de les
persones amb discapacitat.
El lliurament del guardó, un
campanar de bronze original de

l’artista Josep Perpinyà, serà el
dimar ts dia 24 (Festivitat de
Sant Francesc de Sales, patró
dels Periodistes) a dos quarts
de vuit del vespre a la seu del
Bisbat de Girona. L’acte serà
presidit pel bisbe de Girona i altres autoritats. Aquest premi és
atorgat per la Dlegació de Mitjans a entitats i persones que
destaquen per la seva tasca humana i social.

La Casa de la Música Popular
de La Mirona de Salt ja ha cobert totes les places pel segon
Curs de tècnic de so –que s’ofereix com a iniciació–. L’oferta ha estat coberta amb un
temps rècord i per tant donen
la inscripció per tancada. Tot i
així, i a causa de l’èxit d’aquestes dues edicions, ja s’està treballant amb la idea de fer-ne
una tercera, que s’anunciarà
properament.

