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● El nou pont sobre el riu
Foix a Cubelles estarà llest
el mes de juny del 2009,
segons el govern munici-
pal (PSC, CiU i ERC). Les
màquines ja treballen a la
zona, situada a l’altura
dels carrers Pompeu Fabra
i Lleida; la zona de les
obres ja està delimitada, i
s’han realitzat moviments
de terres. La setmana que
ve l’empresa que ha d’exe-
cutar les obres, Excover
SA, instal·larà els pilotat-
ges de la construcció, se-
gons explica el regidor
d’Urbanisme, Miguel Án-
gel López.

El pont, pressupostat en
1,2 milions d’euros, dis-
posarà de dos carrils de
tres metres i mig i de dues
voreres de dos metres ca-
dascuna; la infraestructura
permetrà unir el barri Ma-
rítim amb els sectors del
Clot del Bassó i la Mota de
Sant Pere, dues zones so-
vint incomunicades per les
pluges. En el punt més ele-
vat, el pont farà 5,75 me-
tres.

Abans de posar en mar-
xa les obres, l’Ajuntament

de Cubelles va encarregar
a l’empresa Tecnoambient
que confirmés si existei-
xen dues espècies protegi-
des de vegetació qualifica-
des d’«hàbitat prioritari»
per la Xarxa Natura 2000,
tal com va exigir el Depar-
tament de Medi Ambient.
Segons explica el regidor
d’Urbanisme, l’empresa
«ha realitzat prospeccions
des de la via fins a la de-
sembocadura, i no ha tro-
bat res». L’Ajuntament
explica que la policia local
i els serveis tècnics muni-
cipals estan treballant en
una proposta de reordena-
ció de la circulació de la
zona mentre durin les
obres.

L’Ajuntament de Cube-
lles va aprovar el projecte
executiu del pont el no-
vembre de l’any passat
amb els vots del govern, i
dures crítiques dels grups
de l’oposició i dels ecolo-
gistes, que defensaven que
el pont es construís al cos-
tat de la via del tren, a l’al-
tura de l’avinguda Onze de
Setembre. El govern, però,
va descartar aquesta alter-
nativa.
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Les obres del pont, ahir a la tarda. / M.L.

● En un comunicat, Fauna de Cubelles i l’Agrupa-
ció per a la Protecció del Medi Ambient de Vilano-
va insisteixen en els danys mediambientals que pot
provocar el nou pont. «S’estan destruint hàbitats
d’importància comunitària, ja que es fa en un espai
que forma part del pla d’espais d’interès natural, i
sense que el seu projecte hagi estat sotmès al pre-
ceptiu estudi d’impacte ambiental», asseguren. Per
a les entitats, hi ha hagut «actuacions irregulars per
part de l’Ajuntament de Cubelles, l’Agència Cata-
lana de l’Aigua i la direcció general de Medi Natu-
ral del Departament de Medi Ambient». Els ecolo-
gistes demanen una investigació per part del De-
partament de Governació, i creuen que el projecte
genera «seriosos indicis de delicte ecològic». Mi-
guel Ángel López recalca que el pont té tots els per-
misos necessaris, i afirma que si els ecologistes ve-
uen que hi ha delicte «que vagin al jutjat».

«Delicte ecològic»

Ramon Arnabat, president
de l’IEP, va lliurar ahir al
matí a la directora general
de la Memòria Democràti-
ca de la Generalitat, Maria
Jesús Bono, el dossier amb
els resultats de les investi-
gacions realitzades els úl-
tims dos anys per l’entitat
en el marc del projecte
Tots els noms (www.tot-
selsnoms.org), una inicia-
tiva de recerca i divulgació
històrica del període
1931-1978 al Penedès,
que inclou la Segona Re-
pública, la Guerra Civil, el
franquisme i la lluita per la
democràcia. El cas és que
l’estudi de les fosses co-
munes ha sorprès els ma-
teixos investigadors, atès
que s’han localitzat 43 fos-
ses i la Generalitat només
en tenia censades 8. Les
dades que s’han lliurat a la
direcció general de la Me-
mòria Democràtica s’ana-
litzaran, es contrastaran i
s’inclouran al treball que
impulsa el govern en
aquest àmbit que inclou,
entre altres, la llei de fos-
ses, que s’està tramitant i
que es preveu que s’aprovi
al Parlament el primer se-
mestre del 2009. L’objec-
tiu, especifica Bono, no és
l’exhumació de les fosses
sinó la documentació his-
tòrica que permeti la «lo-
calització, senyalització i
dignificació de les restes».
Així, ajuntaments i con-
sells comarcals podran tra-
mitar a partir de l’any que
ve línies de subvencions
per tal d’agilitar els tràmits
de senyalització de les res-
tes. L’actuació en aquests
casos per restablir la me-
mòria permetrà identificar
els indrets escampats (fora
dels cementiris) on hi ha
fosses comunes, la majo-
ria dels quals no estan se-
nyalitzats, i dignificar ca-
sos com el d’un indret prò-
xim a Subirats, en el qual
uns veïns van col·locar una
creu i una bandera republi-
cana.

Soldats republicans
La majoria dels morts que
van ser sepultats en fosses
comunes són soldats repu-
blicans. En total s’han lo-
calitzat 43 fosses –els his-
toriadors no descarten que
n’hi hagi més– amb 484

persones, de les quals 208
no estan identificades. Es
coneixen els noms de les
persones que morien als
hospitals, on es feia un re-
gistre, però no la resta, que
en moltes ocasions eren

enterrats pels mateixos ve-
ïns allà on havien caigut.
Del total de víctimes que
es troben en fosses al Pe-
nedès, 453 són soldats re-
publicans repartits en 37
fosses; 12 són soldats fran-

quistes repartits en 3 fos-
ses, i 19 són civils repartits
en 3 fosses. La més gran i
ja coneguda és la del ce-
mentiri de Vilafranca, on
es van enterrar 208 cossos
de soldats republicans que
havien mort a la clínica
militar número 10 del Mo-
lí d’en Rovira. També hi
ha altres fosses més petites
descobertes gràcies a la
memòria oral on els testi-
monis diuen que hi ha dos
o tres cossos. Així, més de
la meitat de les fosses són
a l’Alt Penedès (51%),
amb 319 restes inhuma-
des; al Baix Penedès n’hi
ha un 42%, amb un 25% de
les restes, i el Garraf no-
més té un 7% de les fosses,
amb un 10% de les restes.
La majoria dels morts es
van produir el gener del
1939, quan el front va tra-
vessar el Penedès. Arnabat
opina que les xifres de-
mostren que les tropes
franquistes no es van «pas-
sejar» sinó que hi va haver
una certa resistència, en-
cara que desorganitzada,
per poder donar temps als
refugiats. «En qualsevol
altre país, aquests morts
tindrien un monument a
cada poble», lamenta.
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Nota: Entre parèntesis,
nombre de fosses

Se senyalitzaran els indrets fora dels cementiris on hi ha víctimes enterrades

L’IEP localitza 43 fosses comunes
de la Guerra Civil al Penedès

La fossa senyalitzada al cementiri de Vilafranca. / R.M.

● Els historiadors de l’Institut d’Es-
tudis Penedesencs (IEP) que treba-
llen en el projecte Tots els noms han
localitzat 43 fosses comunes a les

RAÜL MAIGÍ / Vilafranca del Penedès comarques del Garraf, l’Alt Penedès
i el Baix Penedès que contenen les
restes de 484 persones que van morir
en la Guerra Civil. Moltes d’aques-
tes fosses eren desconegudes i la xi-

fra multiplica per cinc les que tenia
censades fins ara la Generalitat. To-
tes les institucions obren ara un pro-
cés per senyalitzar i «dignificar» els
llocs on hi ha víctimes enterrades.


