
28
Diari

Dissabte, 7 d’abril de 2007

EBRE

R I B E RA D ’ E B R E ■ D E T I N G U T S D O S V E Ï N S D E L L E I D A D U R A N T L’ O P E R AT I U P O L I C I A L

Els Mossos d’Esquadra troben 600 quilos
d’haixix en un control policial a Flix
Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir dimecres Ignacio ME, i Antonio
PP, tots dos de 42 anys, nacionali-
tat espanyola i veïns de Lleida, com
a presumptes autors d’un delicte
contra la salut pública. Les deten-
cions, fruit del dispositiu Nansa, van
tenir lloc a la matinada quan agents
de la comissaria de Mora d’Ebre
van aturar a Flix una furgoneta
conduïda per un dels detinguts.

Els mossos van observar que el
conductor del vehicle mostrava
una actitud nerviosa i evasiva. Da-
vant d’aquest fet i la possibilitat
que pogués estar implicat en al-
gun acte il·lícit, van decidir escor-
collar el vehicle.

Hi van trobar, amagats, 19 far-
cells impregnats de gas-oil, que
contenien 596 quilograms d’hai-
xix. Immediatament, el conduc-
tor, José Ignacio ME, va quedar de-
tingut.

Aquesta detenció va permetre
als mossos adonar-se que, minuts
abans i en el mateix control poli-
cial, s’havia aturat un turisme que
també participava en el transport
de la droga, realitzant les tasques
de vehicle llançadora.

Tot seguit, es va iniciar un dis-
positiu de recerca que va permetre
localitzar al quilòmetre 130 de la C-
12, al terme municipal d’Alfés (Se-
grià), el vehicle que feia de llança-

dora i que anava conduït per An-
tonio PP.

Segons dades de la investiga-
ció de la Unitat Regional de Po-
nent, els dos detinguts es dedica-
ven a transportar haixix que ana-
ven a recollir fora de Catalunya.
Tot apunta que la droga adquirida
era venuda a l’engròs a altres tra-
ficants que, per la seva banda, la
venien al detall. L’haixix intervin-
gut presumptament anava a ser
distribuït durant les festes de Set-
mana Santa a Lleida.

Segons l’Oficina Central Naci-
onal d’Estupefaents, el valor de la
droga intervinguda venuda en pe-
tites dosis hauria estat d’uns
2.600.000 euros.

La Investigació continua ober-
tainoesdescartennovesdetencions.
Els detinguts, dels quals Antonio
PP té antecedents, van passar ahir
a disposició judicial.

Gustav Gunlelach, Willy Brandt,
Richard Gladewitz, August Levin,
Johannes Mosch...són noms de
ciutadans alemanys que durant
la Guerra Civil Espanyola van
lluitar al bàndol republicà
formant part de les Brigades
Internacionals. L’entitat Terra de
Germanor els homenatjarà ara a
tots, un total de 35.000, penjant
plaques identificaves als boscos
de la Terra Alta.

PER A.CARALT

Terra de Germanor és una entitat
que pretén enfortir la solidaritat en-
tre els pobles del món tot recor-
dant la lluita dels Brigadistes In-
ternacionals a la Batalla de l’Ebre

i dels combatents de la resistèn-
cia francesa al sud de França.

Aquesta setmana han iniciat a
la Terra Alta, on tenen una de les se-
ves seus, un dels seus projectes
més innovadors. Penjar dels ar-
bres dels boscos de la Terra Alta
35.000 plaques identificatives de
tots els brigadistes que van lluitar
a la Guerra Civil, «un homenatge
a uns homes que van lluitar pels
valors de la democràcia i la lliber-
tat», afirma un dels membres de
l’entitat, Sebastià Agudo. Es trac-
ta d’una iniciativa que té un plaç
d’execució de 10 o fins i tot, 15 anys.

Les plaques, d’acer inoxidable,
de 12 centímetres d’alçada i llar-
gada, inclouen el nom del briga-
dista, lloc de naixement i un petit

perfil biogràfic, una dades facili-
tades, en bona part, per les asso-
ciacions d’exbrigadistes existents
arreu del món.

Terra de Germanor pensa es-
tablir convenis amb els diversos
ajuntaments terraltins, amb el vist-
i-plau del departament de Medi
Ambient, per a disposar de zones
forestals adequades que posteri-
orment podrien ser senyalitzades.
La voluntat és que cada municipi

aculli brigadistes d’una nació. Ai-
xí, les primeres plaques col·locades
aquesta setmana a la partida dels
Valencians a la Fatarella corres-
ponen a brigadistes de nacionali-
tat alemanya.

Els encarregats de col·locar les
plaques, sota la pluja, han estat dos
grups d’estudiants i sindicalistes
alemanys que han visitat aquesta
setmana la comarca. Un d’ells, pre-
sidit per la diputada comunista del

partit Die Linke-PDS al Bundes-
tag, Gesine Lötzsch, que va orga-
nitzar un concurs anomenat ‘No
Pasarán’ al seu país per a mobilit-
zar la joventut contra les idees ne-
ofeixistes. Terra de Germanor vol
implicar i unir en la realització del
projecte al jovent dels països d’ori-
gen dels brigadistes amb els ado-
lescents de la Terra Alta.
■ ■ ■
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T E R RA A LTA ■ H A N C O M E N Ç AT A L A FATA R E L L A

Penjaran 35.000
plaques als boscos
per a homenatjar a
tots els brigadistes

◗ El grup d’estudiants alemanys també han netejat el monument als brigadistes del Poble Vell. FOTO: J. REVILLAS
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Els pantans redueixen el
desembassament de l’Ebre
Apartird’ahiralmigdia estavapre-
vist que l’embassament de Ri-
ba-roja comencés a reduir pro-
gressivament el cabal d’aigua des-
embassada amb previsió que
pogués retenir l’última avingu-
da del riu que va arribar a la ma-
teixa hora a la cua de l’embassa-
ment de Mequinensa.

El Govern de la Generalitat
fou informat que les comportes
del pantà passarien a desembas-
sar 1.750 metres cúbics per se-
gon després de mantenir, des del
passat dilluns, un cabal entre
1.800 i 1.900 metres cúbics per
segon.

L’estació d’aforaments de la
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) a Ascó reflectia ahir
a les 20.00 hores un cabal circu-
lant de1.696 metres cúbics per
segon, inferior al dels últims di-
es. També disminuïa significati-

vament el cabal a l’estació de Sa-
ragossa. La crescuda va superar
la ciutat sense provocar danys
però va afectar de manera greu
als cultius i a les infraestructu-
res agràries aigües avall.

En aquest context, el conseller
de vicepresidència i president de
la Generalitat en funcions es va
desplaçat ahir al migdia a Mira-
vet per a «transmetre a la socie-
tat catalana un missatge de tran-
quil·litat», tot evidenciant «que
no hi ha inundacions a Catalu-
nya».

Carod recordà que la «políti-
ca de prevenció» aplicada en com-
binació a l’intercanvi d’infor-
mació i «coordinació» del Go-
vern amb la CHE ha permès que
«en cap cas el cabal hagi superat
els 1.800 o 1.900 metres cúbics
per segon com a màxim en cap
punt del territori català».

Els detinguts
transportaven la
droga que anaven a
recollir fora de
Catalunya


