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Cap representant de la Generalitat no s’asseurà al banc dels acusats per respondre per la mort de 5 bombers lleidatans
avui fa 4 anys a Horta de Sant Joan. L’Audiència de Tarragona ha tancat la porta aquesta setmana que el responsable
del dispositiu sigui jutjat després de vetar el recurs que les famílies pretenien presentar.

TRAGÈDIA HORTA DE SANT JOAN

M.A. MARTÍN
❘ LLEIDA ❘ Cap representant de la
Generalitat s’asseurà al banc dels
acusats per respondre per la tra-
gèdia d’Horta de Sant Joan en
la qual van morir cinc bombers
lleidatans i de la qual avui es
compleixen quatre anys. L’Au-
diència Provincial deTarragona
ha donat carpetada a la possibi-
litat que el màxim responsable
del dispositiu, Carles Font (Del-
ta 0), sigui jutjat després d’im-
pedir el recurs de cassació da-
vant deTribunal Suprem que vo-
lien presentar algunes famílies
dels morts. L’Audiència deTar-
ragona considera que no hi ha
la possibilitat d’aquest recurs,
segons una resolució comunica-
da fa uns dies, cosa que tanca la
via penal contra Delta 0 [abans
ja havien estat exculpats altres
càrrecs com el llavors conseller
d’Interior, Joan Saura, o el di-
rector de seguretat Joan Boada].
A més, algunes de les famílies
de les víctimes han decidit des-
cartar un hipotètic recurs davant
delTribunal Constitucional (l’úl-
tima via possible) i probable-
ment reclamaran per la via ci-
vil.

De fet, el passat mes de març
l’alt tribunal deTarragona va ex-
culpar Delta 0 al considerar que
no s’havia acreditat que Carles
Font tingués culpa en la tragè-
dia, encara que va reconèixer
falta de coordinació. La resolu-
ció destacava que existien “dè-
ficits de coordinació” entre els
comandaments dels bombers,
però també creuen que no es po-
dien atribuir només al cap de
l’operatiu. Per això, obria la por-
ta a la possiblitat de reclamar a
la Generalitat.

Fins a les 16.16 hores del 21
de juliol del 2009 Jordi Moré,
JaumeArpa, Ramon Espinet, Da-
vid Duaigües i Pau Costa eren

herois desconeguts.
A tots ells els va atrapar el foc

quan treballaven en les tasques
d’extinció d’un incendi a Horta
de Sant Joan. Quatre anys des-
prés els sindicats consideren que
“estem pitjor que llavors en re-
lació amb mitjans materials i hu-
mans”, afirma el representant
del sindicat CCOO, Joan Bies-
cas. “Els mitjans materials són
els mateixos que el 2009 i tenim

Interior no anirà a judici pel cas
La justícia exculpa la Generalitat al complir-se avui quatre anys de la mort de cinc bombers lleidatans, la q

El màxim responsable del dispositiu, Carles Font (Delta 0), va declarar en la comissió celebrada al Parlament de Catalunya.

Imatge d’un grup de bombers a la zona de la tra

menys personal que llavors”, as-
segura.

De les mesures aprovades per
la comissió d’investigació del
Parlament, Biescas considera que
“no s’ha fet res”. “Els bombers
encara tenim els mateixos
Equips d’Intervenció en Foc Fo-
restal que el 2009 quan existia
el compromís de renovar-lo”, as-
segura .Tanmateix, el departa-
ment d’Interior afirma que ja ha
complert amb el 73% de les me-
sures proposades durant la co-
missió. S’han completat un total
de 27 propostes, sempre segons
l’administració, i la resta estan
en procés. Entre altres mesures,
s’ha actualitzat el protocol de
comunicacions entre els opera-
tius d’una emergència per ga-

rantir la resposta en cas de situ-
ació de risc.

De fet, el director general de
Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments, Ramon Parés, asse-
gurava recentment en una en-
trevista concedida a SEGRE que
“la majoria de mesures, moltes
d’elles, feien referència a la pre-
venció, s’han complert”.Tanma-
teix, també reconeixia que “mai
no arribarem a tindre els mitjans

de què voldríem disposar. No
podem fer formació pel simple
fet que no hi ha diners”. En
aquest sentit, Joan Biescas, de
CCOO, afirma que “s’ha fet for-
mació als bombers, però no és
suficient”.

De fet, en aquest sentit asse-
gura que “s’ha confiat la campa-
nya estival a la meteorologia, pe-
rò que s’ha reduït la plantilla i
això és una mostra de les reta-
llades”. Un total de dos mil bom-
bers professionals lluitaran
aquest estiu contra el foc a Ca-
talunya i tots tindran en memò-
ria a Jordi Moré, Jaume Arpa,
Ramon Espinet, David Duaigües
i Pau Costa. Ningú no vol que
una tragèdia similar es repetei-
xi.

RECURS

L’Audiència de Tarragona
impedeix el recurs al
Suprem de l’exculpació
del cap del dispostiu

RECLAMACIÓ

Els sindicats critiquen que
no s’han complert les
mesures de la comissió
parlamentària
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■

La jutgessa de Gandesa ja va exculpar els
responsables polítics però va imputar Delta 0.
Tanmateix, l’Audiència de Tarragona l’ha
exculpat en dos ocasions.

Una comissió parlamentària va aprovar 66
mesures per evitar que la tragèdia es repetís. Els
sindicats denuncien que no s’han complert les
promeses de la Generalitat.

Les famílies de les víctimes de la tragèdia
denuncien la lentitud del procés judicial i
lamenten que ningú de la Generalitat no
s’assegui al banc dels acusats.

d’Horta
qual cosa indigna les famílies de les víctimes

EFE

“És una vergonya, tot el
procés ha sigut una farsa”
La germana d’una víctima d’Horta critica el procés judicial ||
Denuncien que encara no es conegui la ubicació de Delta 0

M.A. MARTÍN
❘LLEIDA ❘“És una vergonya, tot es-
tava pactat, no pot ser que qua-
tre anys després no sapiguem
on era Delta 0”. D’aquesta for-
ma expressa el seu malestar Do-
lors Espinet, germana de Ra-
mon Espinet, un dels bombers
que va perdre la vida durant la
tragèdia d’Horta de Sant Joan.
Dolors va ser una de les prime-
res que va acudir a la justícia.
“Però el procés judicial ha si-
gut una vergonya, les famílies
vam fer el que ens tocava però
no ha servit per a res”, afirma
Dolors.

L’última decisió de l’Audièn-
cia deTarragona tanca la porta
que cap representant de la Ge-
neralitat s’assegui al banc dels
acusats. “Sobren les paraules,
sempre patim els mateixos, tot
estava pactat per endavant”,
assegura Dolors. Ara l’Audièn-
cia deTarragona jutjarà en els
pròxims mesos els dos pirò-
mans Lorenzo Forner i Anto-
nio Paz tant del delicte d’incen-
di forestal com de cinc delictes
d’homicidi per imprudència i
un altre de lesions per impru-
dència.

En els últims quatre anys els
familiars de les víctimes han
vist com la jutgessa de Gande-
sa arxivava la causa contra l’ex-
cúpula d’Interior per un pre-
sumpte delicte d’obstrucció a
la justícia. Després d’una ex-
tensa instrucció la mateixa ma-
gistrada proposava la imputa-

ció de Delta 0. Però un any des-
prés l’Audiència de Tarragona
va exculpar el màxim respon-
sable del dispositiu i el tribunal
va proposar reclamar respon-
sabilitats a la Generalitat. Men-

tre, en els últims quatre anys
han passat tres consellers d’In-
terior (Joan Saura, Felip Puig i
Ramon Espadaler) i tres cúpu-
les de bombers. De les tensions

entre la jutgessa de Gandesa
que instruïa el cas i els respon-
sables d’Interior (Joan Saura i
Joan Boada) es va passar a l’ar-
ribada de Convergència i Unió
a la Generalitat.Així, les pri-
meres declaracions de Felip
Puig van ser de suport “als
bombers que han passat mo-
ments difícils”.

Amb tot, en els últims mesos
les retallades han augmentat
les protestes al cos de bombers.
Des de fa ja mesos els efectius
del cos es neguen a efectuar ho-
res extra i als camions de diver-
sos parcs (com el de Lleida) s’hi
han pintat diverses consignes
contra les retallades i denunci-
ant la falta de personal i de ve-
hicles.

Dolors Espinet, juntament amb el seu advocat, en una declaració judicial a Gandesa.

■ La tragèdia d’Horta de
Sant Joan s’ha analitzat en
dos escenaris: el polític i el
judicial. En el polític es va
dur a terme una comissió
parlamentària.Van desfilar
pel Parlament dos llavors
consellers (Joan Saura i Fran-
cesc Baltasar), desenes d’alts
càrrecs de bombers i veïns
d’Horta. Ningú no va dimi-

tir i les 66 propostes de mi-
llora es van aprovar pel tri-
partit. Mentre, la jutgessa de
Gandesa va citar a declarar
40 testimonis, entre els quals
la cúpula de bombers i el
propi Delta 0. Les conclu-
sions de la magistrada, im-
putant Carles Font, van ser
revocades per l’Audiència
deTarragona.

INVESTIGACIÓ

Desenesdedeclaracions
al jutjat i al Parlament

ACUSATS

Les famílies lamenten que
només s’asseuran al banc
dels acusats els dos
presumptes piròmans

ACN

LESCLAUS

FOC
Cinc víctimes en
l’incendimés tràgic

■ El 21 de juliol del 2009 cinc
bombers lleidatans del Grup
d’Actuacions Forestals (GRAF)
van morir atrapats per les flames
en l’incendi d’Horta de Sant Joan
que havia començat el dia ante-
rior presumptament després que
dos joves fessin una foguera que
després es va descontrolar pro-
vocant un gran foc.

VÍCTIMES
Experts de la unitat
forestal GRAF

■ David Duaigües, Jordi Moré,
Ramon Espinet i Jaume Arpa van
morir al moment al quedar atra-
pats. Pau Costa va morir dies des-
prés. L’únic supervivent, Josep
Pallàs, va estar diversos mesos in-
gressat a l’hospital de la Vall
d’Hebron.

INVESTIGACIÓ
De la teoria del llamp
als dos piròmans

■ El llavors conseller de Medi
Ambient, Francesc Baltasar, va
declarar davant dels mitjans que
la causa del foc era un llamp cai-
gut dies abans. Això no obstant,
mentrestant els Mossos investi-
gaven una altra hipòtesi que va
acabar sent la bona. El 7 de gener
del 2010 la policia autonòmica va
detindre Lorenzo Forner i Anto-
nio Paz per un presumpte delic-
te d’incendi i d’homicidi impru-
dent.

POLÍTICA
Comissió parlamentària
amb66mesures

■ Dos mesos després de la tragè-
dia el Parlament va obrir una co-
missió parlamentària per diluci-
dar responsabilitats polítiques.
Van desfilar-hi dos consellers i
desenes d’alts càrrecs de bom-
bers i veïns d’Horta. Ningú no va
dimitir i les 66 propostes de mi-
llora es van aprovar pel tripartit.

JUTGESSA DE GANDESA
Arxivamentper a Saura
i imputació deDelta 0

■ El 2010, la jutgessa va arxivar
la denúncia a l’excúpula d’Interi-
or per un possible delicte d’obs-
trucció a la justícia, però, en can-
vi, va imputar Delta 0 per cinc
possibles delictes d’homicidi im-
prudent amb l’oposició de la Fis-
calia.

EXCULPACIÓ
Negativade l’Audiència
de Tarragona

■ Després de més d’un any espe-
rant una resposta, l’Audiència de
Tarragona va exculpar Carles
Font, cap de l’operatiu el dia en
què es va produir la tragèdia. La
resolució del tribunal considera-
va que no hi havia relació entre la
mort dels bombers i Delta 0. Al
seu torn, obria la possibilitat de
reclamar a la Generalitat una res-
ponsabilitat patrimonial.

NOU RECURS
Les famílies renunciena
anar al Constitucional

■ Algunes de les famílies dels
bombers morts a Horta de Sant
Joan han decidit no acudir al Tri-
bunal Constitucional (l’última via
penal possible). D’aquesta forma,
es tanca (a excepció dels pirò-
mans) la causa penal oberta per
la jutgessa de Gandesa.

VISTA ORAL
Sensedataper al judici
als dos piròmans

■ Ara l’Audiència de Tarragona ja
pot convocar el judici per als dos
presumptes piròmans (després
de resoldre’s el recurs). Podria ser
en els pròxims mesos, però enca-
ra no hi ha data.agèdia.
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