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Redacció
MOSCOU

Ja són 66 les persones
mortes en l’ensorrament
del sostre d’un mercat a
Moscou, dijous passat, i 24
les que continuen hospita-
litzades.

Els obrers que participen
en la retirada de les runes
van trobar ahir el cos sense

Nou balanç de víctimes
de la tragèdia de Moscou

vida d’una altra persona,
mentre l’última víctima
mortal moria a l’hospital on
estava ingressada. De mo-
ment continuen sense ser
identificades set de les víc-
times mortals i dotze ferits
segueixen en estat greu. La
majoria de víctimes són ciu-
tadans azerbaijanesos.

Segons els experts, una
capa de mig metre de neu

que cobria el sostre del mer-
cat podria haver estat el de-
tonant de l’ensorrament.

El director del mercat,
Mark Meshíev, ha estat de-
tingut com a sospitós ja
que se’l podria considerar
responsable per haver per-
mès, segons altres fonts, la
instal·lació il·legal de para-
des en llocs no recoma-
nats.

MEDI AMBIENT

Manifestació a València
contra l’urbanisme del PP
| Setanta organitzacions cíviques van convocar l’acte de protesta, que va aplegar unes
2.000 persones | Compromís pel Territori tornarà a sortir al carrer el proper 3 de maig

Ester Pinter
VALENCIA

Al voltant d’una setantena
d’organitzacions civils
d’arreu del País Valencià in-
tegrades dins la plataforma
Compromís pel Territori
van reunir ahir a la plaça de
l’Ajuntament de València
unes dues mil persones per
protestar contra la política
territorial i ambiental de la
Generalitat valenciana i
d’alguns ajuntaments que,
al seu parer, “està provo-
cant la destrucció del pai-
satge valencià”. La concen-
tració, que va anar seguida
d’una marxa fins el Palau de
la Generalitat, es va cele-
brar sota els lemes “Per la
defensa del nostre territo-
ri”, “Aturem la destrucció
per a pensar el País que
volem” i “Moratòria urba-
nística ja”.

Durant l’acte es va llegir
un manifest en què es va de-
nunciar que l’economia va-
lenciana “estigui basada en
la construcció i en la pro-
ducció d’oci, en detriment
de sectors com la indústria
o l’agricultura” i que “les
constants agressions al
medi ambient, l’especulació
del sòl i l’aigua, la destrucció
del paisatge, de la naturale-
sa i del patrimoni cultural
tinguen com a exclusiva fi-
nalitat el benefici particular
immediat”.

Des de les 11 del matí, les
organitzacions integrades
en la plataforma van mun-
tar taules des d’on van re-
partir informació de les ac-
cions que duen a cap i on
van recollir signatures a

favor de les seves reivindi-
cacions particulars. Men-
trestant, un representant
de cadascuna anava inter-
venint pels altaveus que
havia preparat l’organitza-
ció. La majoria d’aquestes
organitzacions s’han creat

en els últims anys com a re-
acció al planejament d’algu-
nes de les més de cent urba-
nitzacions o PAIs (plans
d’actuació integrada) que hi
ha projectades per tot el
País Valencià. L’organitza-
ció Salvem Porxinos denun-

ciava ahir que el València
Club de Futbol hagi previst
construir en aquest espai
rústic i protegit la seva ciu-
tat esportiva amb el suport
del govern valencià i de
l’ajuntament de la localitat.
Una ciutat esportiva que a

més anirà acompanyada de
la construcció de més de
2.800 vivendes que limita-
ran amb el Parc Natural de
les Rodanes de Vilamarxant
i la muntanya del Frare
“sentenciant a mort la seua
fauna i flora”, asseguren.

Altres associacions pre-
sents i amb més anys de rei-
vindicacions al darrere eren
Per l’Horta, Xúquer Viu, Fe-
deració d’Escola Valenciana,
Ca Revolta, Acció Ecologista
Agró o Salvem el Botànic.
Totes realitzaran una troba-
da al mes de maig i una ma-
nifestació pels carrers de la
ciutat de València el dia 3 de
maig per tornar a denunciar
els abusos urbanístics i re-
clamar una moratòria.

Pocs polítics
Els portaveus de la platafor-
ma Compromís pel Territo-
ri van criticar el pla d’acció
territorial (PAT) del litoral
previst en la llei d’ordenació
del territori i protecció del
paisatge (LOTPP) que va
treure aquesta setmana a
informació pública la con-
selleria de Territori i Viven-
da. Aquest document de
planificació territorial
d’obligat compliment per
als 60 municipis costaners,
si bé pretén donar impor-
tància als espais protegits,
també promou allà on es
pugui un urbanisme inten-
siu, és a dir, exportar el
model de Benidorm a la
resta de la costa, així com
estendre els complexos re-
sidencials d’alt estànding
per a la tercera edat i tras-
lladar els polígons industri-
als a l’interior. ■
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Cop policial
a una xarxa
de ‘narcos’
colombians
Redacció
MADRID

Una gran operació antidro-
ga de la Policia espanyola ha
permès l’abordament a alta
mar d’una embarcació pro-
cedent de Sud-amèrica que
transportava tres mil quilos
de cocaïna i la detenció dels
vuit tripulats i de tres supo-
sats responsables de l’orga-
nització, de nacionalitat co-
lombiana, a Madrid.

El vaixell abordat, Bahía
Azul, va arribar ahir al port
de Las Palmas. Aquesta és
la segona embarcació inter-
ceptada en tan sols 48
hores. Dilluns passat es va
abordar una altra embarca-
ció, Mars, en la qual es van
confiscar més de 2.500 qui-
los de cocaïna, i dimarts, el
Bahía Azul. Des de la Policia
es valora aquesta operació
com un important cop a les
organitzacions sud-ameri-
canes de narcotraficants.

Àfrica, com a base
L’organització desarticu-

lada, formada en gran part
per colombians, actuava des
de l’Estat espanyol i gestio-
nava les importacions de
droga i el seu posterior em-
magatzematge i distribució.

Els principals responsa-
bles de la xarxa, vinculats a
un important càrtel colom-
bià, es van localitzar a Ma-
drid. Els detinguts tenen di-
versos immobles en zones
residencials de la rodalia de
la capital espanyola, on van
ser localitzades grans quan-
titats de diner i documenta-
ció sobre les importacions.

Aquestes organitzacions,
segons la Policia, utilitzen
Àfrica com a base. Allà em-
magatzemen la droga i la
transporten en partides
petites fins a l’Estat espa-
nyol, on es comercialitza i
es distribueix a la resta de
països de la UE. ■

La protesta va fer sortir al carrer persones amb reivindicacions diverses ■ KAI FÖRSTERLING/EFE


