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Torredembarra
protesta per
evitar obres als
Muntanyans

Salàs passeja pel passat
El poble del Pallars Jussà recupera els seus vells comerços com a atracció per a turistes H La botiga
Ultramarinos y Coloniales transporta el visitant a temps en què no hi havia codi de barres
MARTA RAÏCH

Pallars Jussà
ROSA MATAS
SALÀS DE PALLARS

Entrar a la botiga Ultramarinos y
Coloniales dels anys 50 de Sisco
Farràs deixa amb la boca oberta la
majoria dels turistes que arriben a
Salàs de Pallars. Xiclets americans
a deu cèntims (de pesseta), paper
higiènic El Elefante o pots de Colacao la converteixen en un lloc de
nostàlgia que Farràs fa servir com
a aula per als seus alumnes de
Tremp.
Una capsa de galetes Fontaneda
reciclada serveix al professor per
explicar als joves que a Espanya hi
havia misèria als anys 50. Els explica que Fontaneda va utilitzar els bidons enviats pels Estats Units amb
el pla Marshall, a canvi d’instal.lar
bases militars, per fer les seves capses de galetes.
Aquells que el coneixen asseguren que busca productes de la postguerra, per insignificants que puguin semblar, des de finals de la
dècada dels 80, quan els seus pares
van tancar la botiga i es va quedar
amb les prestatgeries sobre les
quals avui guarda documents que
parlen per ells mateixos. Entre llibres de comptes protegeix la cartilla de racionament del 1950 d’una
clienta del forn de Josep Borrell, el
pare del president del Parlament
Europeu.

33 A la botiga 8 Enric Balús (a la dreta), amb el Josep, un altre veí del poble, a Ultramarinos y Coloniales.
MARTA RAÏCH

Viatge a principis de segle
La recuperació de la botiga forma
part d’un projecte per reconstruir
el comerç del seu poble a principis
de segle. Acaba d’ambientar un bar

33 Alegria 8 Habitants de Salàs, a la barberia, tal com era.

i una barberia a la qual encara entren alguns veïns de Salàs que la van
utilitzar en la seva joventut, com Enric Balús. «Se li pagava un tant a
l’any al barber per tallar-te els cabells sempre que volguessis». A
més a més de la botiga i la barberia,
ha ambientat un bar. No seran els
únics establiments que recuperarà.
Farràs pensa fer el mateix amb la
farmàcia i l’estanc.
L’ajuntament ha pres nota de
l’atracció d’aquests establiments i ja
treballa en la creació, a les antigues
escoles, d’un centre d’interpretació
del petit comerç de Salàs. El projecte
porta el nom de les galetes Boer, que
es repartien a la fira de bestiar, en
aquella època daurada de Salàs. H

Tarragonès
ESTHER CELMA
TORREDEMBARRA

Alternativa Baix Gaià (ABG) es manifestarà el 10 de setembre per impedir que segueixi endavant l’execució del pla parcial Els Muntanyans 2, que preveu construir 555
vivendes vora la platja dels Muntanyans. De les 16,83 hectàrees que
ocuparia el projecte, 2,07 són espai
natural protegit. A més, la zona
està catalogada d’alt risc d’inundacions per la Generalitat i actua de
corredor biològic amb l’interior.
No obstant, la promotora Vegas de
Guadaira, participada per Caja
Granada, segueix amb el pla.
NOTÍCIES SOBRE LA POLÈMICA / Ahir,
una vintena de militants d’ABG
van forrar la caseta d’obres del pla
parcial amb les notícies publicades
durant més d’un any sobre el
polèmic pla, denunciat al Tribunal
Superior de Justícia per Salvem els
Muntanyans. La Comissió Provincial d’Urbanisme no va autoritzar
el pla parcial el desembre del 2004,
però la promotora va recórrer davant Política Territorial i Obres
Públiques i una resolució del conseller Joaquim Nadal, el març passat, va donar llum verda al projecte, encara que va reduir l’edificabilitat de 80.733 a 70.000 metres
quadrats. La ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, va descartar comprar la totalitat dels Muntanyans per preservar-los.
«Gairebé esgotada la via política, optem per la pressió popular»
va assegurar ahir Lluís Suñé, president local d’ABG i regidor de Medi
Ambient de Torredembarra. Suñé
és l’únic regidor que sempre ha votat en contra d’aquest projecte.
L’assemblea d’ABG decidirà aquest
dimecres una bateria d’accions de
protesta. H

JOAN CASTRO

Salvem l’Empordà tapia l’entrada del
Col.legi d’Arquitectes de Figueres
b Demana la implicació
dels professionals en el
pla director comarcal
Alt Empordà
ANNA PUNSÍ
FIGUERES

La plataforma Salvem l’Empordà
va tapiar ahir amb blocs de formigó la porta de la seu de la delegació del Col.legi d’Arquitectes de
l’Alt Empordà, a Figueres, per denunciar la «nul . la» implicació
d’aquest col.lectiu de professionals

en la redacció del pla director de la
comarca, que el Govern de la Generalitat ha aprovat inicialment.
Un grup de 10 ecologistes, vestits
amb granotes blanques i casc, van
col . locar els blocs sense ciment a
l’entrada de l’edifici, que està situat
a la plaça de Sant Pere de la capital
de l’Alt Empordà. També van penjar
a la paret un cartell en què es llegia:
«¿On sou?».
RESPONSABILITAT SOCIAL / A través
d’un manifest, la plataforma ecologista es pregunta «si els arquitectes
han oblidat la responsabilitat social
de la seva professió per crear i pre-

servar un entorn de qualitat per viure». El portaveu de l’entitat, Lluís Benejam va dir que no s’entén «per
què el col.lectiu no s’ha implicat en
el debat sobre el futur de la comarca, donant la seva opinió al pla director». Benejam va reclamar que
«els coneixements especialitzats dels
arquitectes es posin al servei i defensa del territori».
L’acció d’ahir forma part d’una
campanya de Salvem l’Empordà per
millorar el document aprovat inicialment pel Govern. Consideren
que les infraestructures ferroviàries
i viàries previstes estan sobredimensionades». H

33 Membres del col.lectiu Salvem l’Empordà tapien la porta, ahir.

