
La consellera de Justícia presideix 
avui al Soleràs l’entrega de restes 
de difunts d’una fossa comuna
Tres famílies recuperaran els seus difunts per enterrar-los
Lleida
REDACCIÓ

La consellera de Justícia, Ester 
Capella, presidirà avui al Soleràs 
un acte en què tres famílies del 
Soleràs i una de l’Espluga de Fran-
colí rebran les restes de familiars 
difunts que estaven enterrats a la 
fossa comuna del Soleràs, segons 
informava ahir el digital Som Ga-
rrigues. La publicació assenyalava 
que les restes que estaven ente-
rrades a la fossa comuna del So-
leràs i que, gràcies a l’excavació 
que es va fer el 2017 i al creua-
ment de dades d’ADN, s’han po-
gut identificar i es retornaran als 
descendents, “que ara les podran 
enterrar dignament”.  La Gene-
ralitat de Catalunya no donarà a 
conèixer fins avui de quins casos 
concrets es tracta, la majoria co-
rresponen a civils.

Ester Capella ja va ser al So-
leràs l’estiu passat per entregar 
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a Josep Maria Ruestes l’anàlisi 
genètic que certificava la identi-
tat de les despulles del seu padrí 
Leandro Preixens. La fossa del So-
leràs es va començar a excavar el 
2017 i aviat es va revelar com la 

més gran excavada mai fins ara a 
Catalunya, amb més d’un cente-
nar de cossos. La xifra es deu, so-
bretot, a l’existència d’un hospital 
de guerra instal·lat a la població 
de les Garrigues.
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Amb una nodrida assistència 
d’unes 50 persones, entre les 
quals es trobaven el president 
del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i alcalde d’Isona i un regi-
dor de Castell de Mur, divendres 
es va dur a terme, en l’Epicentre 
de Tremp, l’assemblea mensual 
de la Plataforma Unitària contra 
l’Autopista Elèctrica, en la qual 
es va informar de l’estat dels 

projectes de repotenciació de 
la Línia d’Alta Tensió (LAT) Fora-
dada del Toscar-Pobla de Segur 
i de Subestació Elèctrica Isona, 
a Figuerola d ‘ Orcau. Entre els 
diferents acords assolits, desta-
quen la crida a la població a ex-
pressar el rebuig als esmentats 
projectes i a unir-se a les accions 
informatives i de protesta de la 
Plataforma. 

La Plataforma contra 
l’Autopista Elèctrica Montsó-
Isona crida a la mobilització
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