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Un accident a la depuradora del Besòs durant la neteja 
d’un dipòsit va obligar ahir Protecció Civil a activar el 
pla d’emergències Plaseqcat. Els treballadors es van 
confinar 40 minuts i ningú va resultar afectat. 

CONFINAMENT 
EN UNA 
DEPURADORA

Els Mossos van arrestar ahir vuit persones per tràfic de 
droga al barri del Clot de Barcelona, mentre que la 
Policia Nacional va detenir set persones que formaven 
part d’una banda que introduïa droga des del Marroc. 

15 DETINGUTS 
EN OPERATIUS 
ANTIDROGA

SOS Costa Brava vol evitar 
20.000 pisos més al litoral gironí

titat ecologista són insuficients: 
“S’haurien d’extingir uns 20.000 
habitatges més”, va reclamar un 
dels portaveus de la plataforma, 
Sergi Nuss. 

SOS Costa Brava, que aplega una 
trentena d’entitats ecologistes, asse-
gura que abans de redactar les al·le-
gacions han analitzat a fons el PDU, 
els planejaments urbanístics dels 22 
municipis del litoral gironí i la soste-
nibilitat de totes les poblacions. I la 
seva conclusió és clara, segons De 
Ribot: “És un primer pas necessari 
però manifestament insuficient”. 

En aquest sentit, una altra de les 
portaveus de l’entitat, Marta Ball-
llosera, va assenyalar ahir que han 
reclamat a l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA) que faci un estudi 
que analitzi si el creixement ur-
banístic previst al PDU és viable 
“basant-se en la disponibilitat 
d’aigua, tant en la quantitat com 
en la qualitat”. “Perquè, si no, no 
podem parlar de sostenibilitat”, 
apuntava Ball-llosera.  

Construir en terrenys naturals 
En les al·legacions de l’entitat, que 
sumen una vuitantena de pàgines, 
els ecologistes critiquen que el 
PDU permet que es construeixi en 
terrenys on hi ha risc d’inundació, 
que tenen pendents superiors al 
20% o que afecten zones del Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PE-
IN). “Això és manifestament il·le-
gal. Com es pot permetre? Per ai-
xò, exigim que s’extingeixi l’edifi-
cabilitat en aquests sectors”, sub-
ratllava Eduard de Ribot.  

Així mateix, la plataforma 
aposta perquè la Generalitat pro-
hibeixi edificar en zones bosco-
ses, a prop de rieres i, especial-
ment, volen evitar que s’aixequin 
més construccions a primera línia 
de mar. “Hi ha prop de mil hectà-
rees de bosc en sectors com la ri-
era del Mas Llor a Tamariu, Cana-
dell a Calella, Bellafosca a Pala-
mós i els Olivets de Cadaqués. És 
inadmissible que aquest pulmó 
salti a trossos”, retreia De Ribot. 

El PDU determina quants edi-
ficis es podran aixecar en 17 mu-
nicipis de la Costa Brava, però en 
deixa cinc fora de la normativa 
perquè tenien els planejaments 
adaptats al Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Gironines. Són 
Castelló d’Empúries, Palafrugell, 
Palamós, Platja d’Aro i Calonge, 
que sumen 9.234 habitatges po-
tencials. SOS Costa Brava recla-
ma que aquests municipis s’inclo-
guin al PDU i posa d’exemple Cas-
tell-Platja d’Aro, on “es podria 
perllongar l’actual passeig fins un 
quilòmetre més i construir-se 
fins a 400 habitatges en un espai 
de 13 hectàrees”.e

La cala d’Aiguafreda és un dels últims paratges verges que queden a la costa de Begur i 
que l’entitat vol preservar. DAVID BORRAT

L’entitat presenta al·legacions al pla del Govern

“Seguir urbanitzant i deixant cons-
truir a la Costa Brava és destruir-la. 
Cal aturar i desclassificar massiva-
ment totes les urbanitzacions pre-
vistes perquè encara hi som a 
temps”. És el crit d’alerta que va 
llançar ahir l’advocat de la platafor-
ma SOS Costa Brava, Eduard de Ri-
bot. L’entitat va presentar una bate-
ria d’al·legacions al Pla Director Ur-
banístic (PDU) de la Generalitat, 
que marca el futur creixement ur-
banístic del litoral gironí. El docu-
ment preveu que s’eliminin 15.000 
habitatges previstos, però per a l’en-
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Expulsats de casa per endarrerir-se tres dies en el lloguer
pagar per burofax i no el van vo-
ler agafar”, afirma la Maria Car-
mem que finalment explica que 
van dipositar el lloguer als jutjats. 

Fa un mes i mig van rebre una 
carta oficial avisant-los d’un des-
nonament. “No hi ha dret. No és 
que no vulguem pagar, són ells els 
que no han volgut cobrar”. El 
Grup d’Habitatge de Sants expli-
ca que l’objectiu dels propietaris 
és posar fi als contractes de renda 
antiga com els seus. “Una vegada 
expulsats, el preu del lloguer es 
dispara i puja un 400%”, diu el 
portaveu, que assegura que és una 
pràctica habitual al barri. El jutge 
és qui acabarà decidint. L’Albert 
no perd l’esperança: “Esperem 
que es faci justícia”.eProtesta contra un desnonament. ALBERT GEA / REUTERS

HABITATGE

La Maria Carme i l’Albert fa quaran-
ta-sis anys que viuen al mateix pis del 
carrer Carreras i Candi del barri de 
Sants. Ahir, però, aquesta parella de 
jubilats va haver de defensar-se als 
jutjats. Segons expliquen, sempre 
han pagat el lloguer a temps, però el 
novembre passat van tenir un pro-
blema i un error en la gestió que va 
fer que el rebut els fos retornat. El di-
lluns següent l’Albert va anar a pa-
gar-lo en mà a les finques Anzizu, que 
gestionen la finca en nom del Sr. Ba-
dia Solans, però no el van acceptar. 
“Vam intentar pagar per correu cer-
tificat i no el van voler agafar. Vam 
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Crítica 
SOS Costa 
Brava creu 
que el pla 
és del tot 
“insuficient”

El TJUE esmena 
Espanya pels 

drets dels 
investigats

Els Mossos emportant-se un 
detingut a Ciutat Vella. ACN

El Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE) avisa que l’aplica-
ció que les autoritats espanyoles es-
tan fent de la directiva europea so-
bre el dret a la tutela efectiva i a un 
judici imparcial és contrària al dret 
europeu. En resposta a una qüestió 
prejudicial presentada per un jut-
jat de Badalona, el Tribunal de Lu-
xemburg conclou que Espanya no 
pot negar a un investigat el dret a 
tenir un lletrat defensor només 
perquè l’investigat no hagi acudit a 
la citació judicial.  

El cas es va originar el 2018 a Ba-
dalona, quan els Mossos d’Esqua-
dra investigaven una persona per 
uns presumptes delictes de con-
ducció i de falsificació de document 
públic. El jutjat competent va inici-
ar una investigació i es va citar el 
sospitós diverses vegades sense que 
aquest comparegués. Finalment es 
va dictar una ordre de detenció sen-
se que hagués pogut tenir accés en-
cara a un advocat. Després, la seva 
lletrada d’ofici va demanar que se 
suspengués l’ordre de detenció, i el 
jutjat de Badalona va decidir elevar 
la pregunta al TJUE.  

Com explica el TJUE, les autori-
tats espanyoles han interpretat que 
la no compareixença de l’investigat 
permet fer una excepció en aquest 
dret basant-se en la jurisprudència 
del Tribunal Constitucional del 
1984, que s’ha mantingut malgrat la 
transposició de les posteriors direc-
tives europees. Ara, però, Luxem-
burg creu que aquesta interpretació 
és contrària al dret europeu: “El 
dret dels sospitosos o acusats a l’as-
sistència d’un lletrat no depèn de la 
compareixença de l’interessat”. El 
fet que aquesta persona no compa-
regui “no forma part de les raons per 
les quals pot deixar d’aplicar-se el 
dret a l’assistència de lletrat que 
enumera de manera exhaustiva la 
directiva europea”.e 
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