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festa. Aquest fet explica la dificul
tat d’identificar les personesmor
tes en elmoment de l’accident. En
tot cas, al vehicle també hi viatja
venvoluntarisd’ESN. I als viatges
s’hi suma,naturalment, gent local.
Els preus solen sermolt atractius,
jaquenoesbuscaelnegoci.
Altres organitzacions, algunes

de lucratives, proven d’atendre
tambélesnecessitatsdelleuredels
nous universitaris, així com la
d’informació i allotjament amb la
finalitat que l’estada temporal a
Barcelona resulti satisfactòria, no
nomésdesdelpuntdevistaacadè
mic. No sempre el seu objectiu és
cultural: n’hi ha que regalen un li
tre de sangria amb l’entrada... A
més de Falles i el Pilar, s’organit
zen visites a Montserrat i Figue
res, per visitar el TeatreMuseu
Dalí; activitats aBarcelona, comla
visitaalsbúnquers; i activitatsme
rament lúdiques com beure amb
porró, calçotades i trobades en
barsohotels.
Poques hores després que es

produís el sinistre, ESN Espanya,
que es troba també commoguda,
va emetre un comunicat de
condolença: “Tenint en compte la
duresadelsesdeveniments,desde
la Federació Erasmus Student
Network Espanya ens agradaria
demanardiscreció i respecteper a
les famílies de les víctimes, a qui
enviem les nostres més sinceres
condolences”. I agraeixen la feina
de voluntaris i serveis d’emer
gència.c

Una vintena de professionals del SEM, la Creu Roja i Protecció
Civil s’aboca en el suport psicològic als supervivents

Enestat dexoc
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Ens handemanat de po
der estar tots junts”,
va explicar Lourdes
Carrascón, de la Creu

Roja, responsable de coordinar
l’atenció psicològica als super
vivents del terrible accident.
Fins a 26 joves que van resultar
il∙lesos o ferits de poca conside
ració van ser atesos durant tot el
dia per professionals experi
mentats en accidents i grans ca
tàstrofes. La granmajoria de su
pervivents es van quedar a l’ho
tel Corona de Tortosa, des d’on
es va centralitzar l’atenció als
joves sinistrats. “Estan bé, tant
com ho pot estar algú que ha
viscutuna situació comaquesta;
és a dir, estan en estat de xoc”,
va corroborarMontseMas, res
ponsable de Protecció Civil
desplaçada fins al centre d’aten
ció.
Creu Roja, Protecció Civil i

Mossos d’Esquadra van inten
tar a tota hora aïllar els joves
dels mitjans de comunicació
per evitar que haguessin de re
viure el que ha succeït. Única
ment es van haver d’explicar
davant la comitiva judicial que
es va desplaçar fins aquest hotel

per prendre declaració als su
pervivents. “Nosaltres no els
hem preguntat res del que ha
passat, no és la nostra finalitat;
la nostra feina és estar ambells a
tota hora”, va afegir Mas. La
majoria dels universitaris dor
mia en el moment en què es va
produir l’accident, per la qual
cosa ambprou feinespodienex
plicarse el que havia passat.
Igual que si s’estiguessin des
pertant d’un terrible malson.
“L’important és que se sentin
emparats a tota hora”, va desta
car Carrascón.
Comque no podien estar amb

els seus familiars, queahir enca
ra estaven de camí des dels seus
països d’origen, l’equip de psi
còlegs va reforçar l’atenció dels
supervivents. La seva joventut
va ser un altre dels factors que
esva tenir encompte.Els volun
taris van portar roba i també
van procurar diversos carrega
dors demòbils. “El que volen és

parlar amb les seves famílies”,
va afegir Carrascón.
Durant tot el matí fins a l’ho

tel tortosí van continuar arri
bant ferits lleus atesos en cen
tres hospitalaris de les Terres
de l’Ebre. Els afectats es van po

der allotjar a les habitacions per
poder arreglarse i descansar, i
els joves també van poder men
jar alguna cosa i hidratarse. Els
seus rostres, a l’arribada, reflec
tien el que han viscut, encara
ben visible l’estat de xoc. Molt

de silenci i poques ganes d’arti
cular cap paraula.
La barreja de nacionalitats,

amb joves de mig Europa, va
obligar els equips d’atenció psi
cològica a treballar amb traduc
tors en alguns casos.c

DESPRÉS DE L’ACCIDENT

Elssupervivents,que
vandemanard’estar
junts,vanrebreroba
icarregadorsdemòbil

2000.Un total de vintivuit
morts va ser el balanç del xoc
entre un autobús d’escolars de
la província de Barcelona i un
camió, a la carretera N122, a
Sòria, el 6 de juliol.

2001. El 14 de novembre, vint
jubilats vanmorir a Huelva
quan el seu autobús va sortir de
la carretera. Les víctimes, de
Barcelona i Tarragona, tornaven
deMatalascañas.

2008. El 19 d’abril, nou turistes
finlandesos vanmorir a Benal
mádena (Màlaga) després que el
seu autobús bolqués per l’avan
çament d’un totterreny el con
ductor del qual anava begut.

2014. Catorze morts a causa de
la caiguda d’un autobús per un
terraplè a Cieza (Múrcia) quan
tornava deMadrid. L’excés de
velocitat es va apuntar com a
possible causa del sinistre.
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Roses blanques a laUniversitat
]L’edificihistòricde laUni
versitatdeBarcelona(UB)
estaràobert finsdimecresa
lesdeude lanitperrecollir
lesmostresdecondolper
l’accidentdeFreginals.Ahir
hivahaverpocaassistència
depública lesprimereshores

enquèesvanobrir lesportes
del recinte.Laconsellerade
presidència,NeusMunté,el
consellerdeRelacionsInsti
tucionalsRaülRomeva,el
titulard’Empresa,Jordi
Baiget, i lapresidentadel
Parlament,CarmeForcadell,

vantraslladara lacomunitat
universitària lasevacom
mocióper la tragèdia.A les
12delmigdia totes lesuniver
sitatspúbliquescatalanes
faranunminutdesilencien
memòriade lesvíctimesde la
tragèdia. /ToniMuñoz
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Dues dones firmen al llibre de condolences de la UB en record de les víctimes


