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● Eugènia Riera, de 57 anys, presideix l’acabada
de crear Associació per a la Recuperació de la Me-
mòria Històrica de Llagostera. Ha impulsat la recu-
peració de sumaris i documentació de llagosterencs
represaliats pel franquisme. Riera és néta de l’exal-
calde de Llagostera Eugeni Gurnés i Bou, condem-
nat a mort i executat pel règim franquista el 7 de
maig del 1943 al cementiri de Girona, cas que es
tramita al Tribunal Europeu dels Drets Humans
d’Estrasburg, com el del també represaliat Joan
Prim.

–Amb quina finalitat neix l’associació?
–«Bàsicament per tal de recuperar i divulgar la

nostra història, restituir la dignitat dels llagoste-
rencs represaliats, i impulsar entre els joves la re-
cerca d’una visió completa del que va ser la Segona
República, la Guerra Civil i el franquisme al po-
ble.»

–Portaran altres casos a Estrasburg?
–«El problema d’això és que costa diners. Els fa-

miliars que estan jubilats no poden pagar-ho, i és
complicat. Per això també un dels objectius de l’as-
sociació és impulsar la recerca entre les noves ge-
neracions.»

–Han demanat ajut econòmic?

–«Encara no. Sí que en demanarem.»
–Com viu la família d’un represaliat?
–«La meva àvia no volia explicar res, per por que

ens passés alguna cosa a nosaltres. Jo feia moltes
preguntes, però l’àvia no volia dir mai res. Fa vuit
anys que vaig començar la recerca de documenta-
ció. Durant quatre estius, les vacances meves i del
meu home van ser per recórrer arxius, fins que vaig
trobar el sumari a l’arxiu de Salamanca.»

–Arribaran a desenterrar alguna fossa?
–«Ho veig complicat, perquè a part del meu avi,

que estava enterrat separat de dos cossos més, i el
vam poder traslladar al cementiri de Llagostera, la
resta estan enterrats al cementiri de Girona en una
sola fossa, i crec que això ho fa difícil.»

–Quins actes organitzen?
–«Ja fa anys que el 14 d’abril fem un homenatge

als represaliats, i a primers de maig fem una ofrena
al cementiri de Girona. També volem fer xerrades.
No hem tret els sumaris ni per venjança ni res, sim-
plement perquè se sàpiga la veritat, sense buscar
culpables ni guanyadors ni perdedors ni res d’això,
només per explicar la història, i punt.»
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L’esborrany del pla de
gestió de sequeres ja va en
la direcció de prioritzar el
transvasament del Ter per
sobre de la dessalinitzado-
ra del Prat com a forma
d’abastament a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona,
vinculant el rendiment de
la planta en funció de l’es-
tat dels embassaments a
les conques internes. El
conseller Baltasar va reco-
nèixer ahir que la dessali-
nitzadora serà un recurs
més que explotarà Aigües
Ter-Llobregat, mentre que
el gerent d’aquest organis-
me, Joan Compte, es va re-
metre a l’ACA, i va insistir
a lligar el funcionament de
la planta del Prat al per-
centatge en què estiguin
els embassaments. Això
sí, Baltasar va assegurar
que la posada en servei de
la infraestructura no reper-
cutirà en la factura dels
clients.

Interrogat sobre el Ter,
el conseller va insistir que
el govern manté la volun-
tat de retorn progressiu de
cabals, però no va voler es-
pecificar ni dates ni quan-
titats, un dels aspectes que
més han reclamat les enti-
tats gironines. «Ara estem
fent el pla de gestió dels
cabals de manteniment per
als diferents trams del Ter,
i està avançant l’obra de la
dessalinitzadora per una
banda i els estudis per un
altre», va justificar el con-
seller. Aquest discurs, pe-
rò, difereix del que es va
mantenir en plena sequera
de l’any passat, quan en
una visita a Celrà Baltasar
va prometre que el retorn
de cabal començaria a mit-
jan d’aquest any, coinci-
dint amb la posada en mar-
xa de la planta del Prat.

De fet, de les declara-
cions d’ahir del conseller
es va desprendre que la
dessalinitzadora no fun-
cionarà al 100% si hi ha
prou reserves d’aigua, per-
què això tindria un cost
diari de 72.000 euros, que
inevitablement hauria de
repercutir en la factura. La
previsió és que l’estrena
de la planta es faci el 20 de
juliol.

La dessalinitzadora del Prat començarà a funcionar el mes que ve

El govern es fa enrere i per ara
no especifica quan començarà a
reduir el transvasament del Ter
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● Un estudi realitzat per investiga-
dors de la Universitat de Barcelona
ha demostrat que els rius gironins
són els que tenen una millor salut pel
que fa al cabal d’aigua i el nivell de
sediments de Catalunya. Camino Li-
quete, una de les investigadores, ha
explicat, però, que tot i això tant el
cabal com el transport de sediments
ha baixat en els últims anys, i que no
es troba en uns nivells òptims. En el
cas del Ter, la presència dels embas-
saments de Sau i Susqueda és el que
el limita, i a la Muga hi ha el proble-
ma d’abocaments. El Fluvià és el riu
més naturalitzat de tots.

El conseller Baltasar –a l’esquerra–, ahir, en la visita a la planta del Prat. / ORIOL DURAN

● El paper de l’aigua en el desenvo-
lupament econòmic de Salt i Sarrià
de Ter serà el fil conductor d’una
conferència que es farà avui a les set
de la tarda a la Cambra de Comerç de
Girona. Sandra Casas exposarà el te-
ma El Museu de l’Aigua de Salt i la
seva vinculació al patrimoni indus-
trial, i Josep M. Birulés, arquitecte,
parlarà sobre El Ter, fil conductor i
repte. Amb l’acte, del III Cicle de Pa-
trimoni Industrial, es pretén fer co-
nèixer el valor històric de les instal-
lacions industrials ara aturades, però
que han aportat riquesa al territori.

l Ter és un riu de segona fila.
Amb un transvasament ja conso-

lidat, la posada en marxa de la dessa-
linitzadora havia de ser el punt de
partida per retornar el cabal. Però per
a l’àrea metropolitana de Barcelona,
és molt més barata l’aigua del Ter que
no pas la de la dessalinitzadora del
Prat, i Agbar ja ha dit que no pensa
assumir el sobrecost que tindrà l’aigua
que generi la planta. En tot cas, si es
vol utilitzar la dessalinitzadora a ple
rendiment, s’haurien d’apujar tarifes.
Dins d’ICV, les veus gironines –i tam-
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● El govern no té ni data ni quanti-
tats pel que fa al retorn de cabal del
Ter i a la reducció del transvasament.
Si bé el conseller de Medi Ambient i

bé algunes de més abast– advoquen
per aquesta última solució, per motius
ambientals i per una qüestió de justí-
cia històrica, i pressionen per modifi-
car el pla de gestió de sequeres en be-
nefici del Ter. A la conselleria, i sobre-
tot a l’ACA, preval el criteri econò-
mic. A més, el principal partit del go-
vern no vol ni sentir a parlar d’una
mesura tan impopular que afectaria
de ple la seva principal bossa electo-
ral. I això, en un context de crisi com
l’actual. I a més, amb les eleccions a
un any vista.

Habitatge, Francesc Baltasar, havia
dit fa més d’un any que la posada en
servei de la dessalinitzadora del Prat
seria el punt d’inflexió en aquest sen-
tit, ara la decisió s’ha demorat indefi-

nidament, tot i que la infraestructura
entrarà en servei el mes vinent. Tot i
tenir capacitat per generar 60 hm³ a
l’any, no es preveu que per ara fun-
cioni a ple rendiment.
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