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«A Gavà no hem viscut mai res d'aquesta
magnitud i gravetat»
L'Ajuntament ha demanat informes per aclarir les causes de l'explosió, i
treballa amb la Generalitat en l'assistència als afectats

ROSA M. BRAVO
EL PUNT, 5.12.08

-Què suposa per a Gavà aquest sinistre?
-«A Gavà hem tingut incendis però mai una situació d'aquesta magnitud i
gravetat.»

-Els veïns asseguren que van trucar abans de l'explosió alertant d'una
fuita d'aigua...
-«He obert un expedient informatiu a tots els departaments municipals
implicats i he demanat un registre amb totes les trucades que va rebre la
policia municipal de Ca n'Espinós en els últims dies.»

-Quines són les prioritats amb què treballa el gabinet de crisi municipal?
-«La primera prioritat és solucionar el problema dels afectats. El primer
és el de l'habitatge, i la Generalitat ja ens ha assegurat onze pisos
moblats per als afectats. També tenen l'hotel a la seva disposició, i de
moment 24 persones n'han fet ús. Així mateix hi ha assegurats 1.900
euros per família per fer front a les primeres despeses.»

-Tot va a càrrec de la Generalitat o l'Ajuntament hi intervé?
-«Els pisos són d'Adigsa i de l'Incasòl; per tant, és la Generalitat qui se'n
fa càrrec. La Generalitat paga però com a Ajuntament ajudarem en
aquest procediment. El centre cívic de Ca n'Espinós servirà com a base
d'operacions i els nostres serveis socials gestionaran la prestació dels
ajuts. També garantirem aquelles coses quotidianes que representen
gran complexitat, com ara el correu o la roba. El correu es podrà rebre al
centre cívic, i allà es podran demanar els diners per comprar la roba.»

-Quin suport heu rebut d'altres administracions?
-«Com a ajuntament hem rebut el suport de tot el món metropolità, a
través d'ajuntaments com el de Cornellà, l'Hospitalet, Barcelona, Sant
Joan Despí... També hem tingut trucades dels consellers Maragall, Nadal i
Baltasar, i del president Montilla. Al conseller Saura, d'altra banda, li va
trucar la vicepresidenta del govern de l'Estat.»

-Com ha arribat Ca n'Espinós a aquesta situació de marginalitat?
-«El barri té unes dificultats socials importants en què estem treballant
tant l'Ajuntament com la Generalitat. Fa molt temps que treballem
també amb l'associació de veïns de Ca n'Espinós, i amb la delegació de
govern pel que fa al tema de la drogoaddicció. Però és un tema de difícil
solució, això no se soluciona a cop de decret. Tanmateix, s'hauria de
veure com era el barri abans de les intervencions urbanístiques que s'han
fet. Hi ha gent que està molt satisfeta de viure-hi. Hi hem abocat molts
recursos, i tenim veïns del barri que treballen en empreses municipals a
través dels programes d'inserció.»

-El delegat de Gas Natural a Catalunya va fer referència a una suposada
mala qualitat dels habitatges...
-«No hi tenen res a veure les característiques del barri. Això pot passar a
qualsevol lloc.»

