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METEOROLOGIA

L’episodi de neu acaba amb
allaus i carreteres tallades

sa de les nombroses allaus que afec-
ten el Pirineu, on el risc és de 4 so-
bre 5. Igualment, es va barrar el pas
a l’accés a l’estació d’esquí d’Ordino
Arcalís. L’augment de les tempera-
tures i la pluja van desestabilitzar
grans plaques, que van desencade-
nar allaus de grans dimensions.

Alerta per pluges i vent
Es manté l’alerta per vent, ja que es
poden superar ratxes de 125 km/h
de mestral i ponent arreu de Catalu-
nya en les pròximes hores i es man-
té la prealerta per pluges.e

El port de la Bonaigua es va
tancar divendres. ACN

Protecció Civil va donar ahir per
finalitzat l’episodi de neu, que ha
provocat perill d’allaus i carrete-
res tallades, i va desactivar el pla
Neucat. Es manté, però, l’alerta
per fortes ratxes de vent i pluges.
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BARCELONA. Protecció Civil va do-
nar ahir per finalitzat l’episodi de
nevades, que ha afectat sobretot el
Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la
Vall d’Aran, després que hagin mi-
llorat les previsions del temps, per
la qual cosa s’ha desactivat l’alerta
del pla Neucat. La previsió és que a
partir d’avui disminueixin les inten-
ses nevades i només es produeixin
en cotes altes.

Malgrat la millora prevista, enca-
ra hi ha tres carreteres tallades per
la neu, la BV-4024, de Bagà a Coll
de Pal; la C-142b, de Vaquèira al pla
de Beret, i la C-28, de Vaquèira a
Casa Sastrada, a més del port de la
Bonaigua per risc d’allaus. L’acu-
mulació de neu al Pirineu i Prepiri-
neu, conjuntament amb la pujada
de les temperatures i el vent, fa que
el perill d’allaus sigui alt a tota la
serralada. Deu persones van quedar
ahir aïllades a la Vall d’Aran per una
allau però ahir ja van poder tornar
a casa, i Andorra també va haver de
tancar l’accés des de França a cau-

MARIA ORTREGA
MONTCADA I REIXAC

“Jo al març faré 88
anys i el meu marit
en té 91, necessitem
anar als metges so-
vint i ens costa mou-

re’ns. No podíem seguir vivint a la
granja, però no ens esperàvem que
ens poguessin expulsar del pis”. La
Maria Rosa Dalmau seu al sofà de ca-
sa seva, a Montcada i Reixac, al costat
del seu marit, l’Isidre, i explica amb
veu dolça que fa dies que no pot dor-
miriquenoveuclarons’haurand’es-
tar tots dos d’aquí uns mesos. Fa dos
anys i mig que van decidir que no po-
dien seguir vivint a la granja on han
estat tota la vida, perquè quedava
massa aïllada i era un lloc massa fred
i dur per a dues persones tan grans
que, a més, ja no condueixen.

Per això es van instal·lar al pis que
fa més de 30 anys van comprar per al
seu fill i que ell havia deixat uns me-
sos enrere. “Nosaltres no hi entenem
d’hipoteques”,explical’Isidre.Sónde
lasàviaèpocaenquèescompravaallò
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que es podia pagar. Senzillament. I
quan van tenir uns duros, van com-
prarunpisalcentredeMontcadaper
al fill i un altre per a la filla. Tots dos
estan al seu nom, perquè en aquella
època, expliquen, els fills eren mas-
sa joves. El problema va començar
quan el negoci que tenien els fills,
també lligat a la granja i del qual la fi-
lla es va deslligar el 2010, va comen-
çar a fer aigües.

Calia una gran inversió per actua-
litzar les gàbies de gallines i adequar-
les a la normativa, i es va demanar un
crèdit avalat amb el pis. El pis on ara
viuen els pares, pendents, si no hi ha
canvis d’última hora, d’una subhas-
tael7defebreridelapossibilitatd’un
desnonament a curt termini. “Als 91
anys, trobar-se així és molt dur”, ex-
plica l’Isidre, que hi sent poc i cedeix
la paraula a la seva dona.

El matrimoni té al seu nom els dos
pisos dels fills, la granja i una propie-
tat que van heretar a Poboleda, al Pri-
orat, que actualment, diuen, “no val
res”. Unes propietats que, evident-
ment,fanqueelcasdistimoltdeld’un
desnonament de primera residència
i on els afectats no tenen res més. El
Banc Popular els demana, però, el pis
onellsestaninstal·latsiambelquales

va avalar el negoci. El pis on ho tenen
tot a punt per passar-hi la vellesa i des
delqual,comexplicalaMariaRosa,se
saben l’autobús que tot sovint els ha
de portar a visites del metge, a l’Hos-
pital Vall d’Hebron.

Amb l’angoixa al pit, un matí tots
dossolsvananarabuscarl’ajudadela
Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca (PAH), que, de moment, ja ha in-
tentat sense èxit que els assignessin
un advocat d’ofici i que ara –de la mà
d’una advocada col·laboradora–
busca que se’ls concedeixi la dació en
pagament i un lloguer social per evi-
tar que hagin de tornar a la granja, on
no es veuen amb cor de seguir vivint.
El problema és que el valor del pis en
disputa no arriba a cobrir el del deu-

te, que sumats els interessos s’eleva
per sobre dels 200.000 euros. A més,
el moment actual, com remarquen
des de la PAH, no afavoreix que pu-
guinvendre’saltrespropietats.Entre
les pensions de tots dos, a més, no ar-
riben als mil euros. “Al carrer no s’hi
quedaran,perquèensbuscaremlavi-
da com sigui, però és injust que des-
prés de tants anys de feina s’hagin de
veure així i que el banc intenti treu-
re’ls el màxim”, explica el Carles, el
gendre del matrimoni. Ells s’ho mi-
ren amb resignació. Escolten les es-
perances que els dóna Daimí Pérez,
de la PAH, convençuda que aconse-
guiran un lloguer social, i reconei-
xen que mai a la vida s’haurien espe-
rat aquest trasbals.e

La Maria Rosa Dalmau i l’Isidre Riera, de 87 i 91 anys, intenten que no
els desnonin del pis on viuen, a Montcada i Reixac. CRISTINA CALDERER

“Als 91 anys, trobar-te que et
volen fer fora de casa és dur”

Un matrimoni de Montcada, afectat per un desnonament

Problema
Un crèdit
avalat amb el
pis ha motivat
l’amenaça de
desnonament
de la parella

Situació
Són massa
grans per
continuar
vivint a la
granja on han
viscut sempre


