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30 Coses de la vida SOCIETAT

I

IMMIGRACIÓ

Trobats en una platja del Senegal
els cossos de 12 subsaharians
EFE / MANUEL LÉRIDA

b La Gendarmeria va
localitzar els cadàvers
el cap de setmana i
intenta identificar-los
b Andalusia i les
Canàries reben
almenys 389 ‘sense
papers’ en un dia
EL PERIÓDICO
BARCELONA

l drama de la immigració
va continuar ahir amb la seva suma negra i permanent.
La Gendarmeria del Senegal
va trobar el cap de setmana passat
12 cadàvers d’homes subsaharians a
la platja de Khondio, a uns 120
quilòmetres de Dakar, va anunciar
ahir el portaveu del cos policial, el
mateix dia que 389 immigrants arribaven a les Canàries i Andalusia.
Els 12 cossos, que corresponen a
homes d’entre 25 i 40 anys, es van
recuperar entre divendres i diumenge en aquesta platja. Els agents els
van traslladar al dipòsit de cadàvers
de l’Hospital de Thies, on estava previst practicar-los les autòpsies.
«Ara intentem identificar-los per
contactar amb les seves famílies. De
moment, tot i els clars indicis, no
podem afirmar que els morts eren
candidats a la immigració clandestina», va explicar el comandant de
Daouda Diop, portaveu de la Gendarmeria senegalesa.
A les illes Canàries, destí final de
la majoria de piragües que salpen de
la costa africana, ahir s’hi van acostar diverses embarcacions amb immigrants. Un vaixell de Salvament
Marítim va remolcar-ne una, amb
70 immigrants africans a bord, fins
al port dels Cristians, al sud de Tenerife, on va arribar a primera hora de
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la tarda. A la piragua hi viatjaven
dos menors d’edat. Tots estaven en
aparents bones condicions de salut.
Només unes hores abans, una altra embarcació de Salvament
Marítim havia recollit 84 immigrants que navegaven en una piragua semienfonsada a uns cent metres de la costa sud de Tenerife.
També van ser desembarcats al port
de Los Cristianos.
Una tercera pastera va arribar a
les set de la tarda a la costa est de
Fuerteventura amb 38 immigrants a
bord. Tots van desembarcar pel seu
propi peu a la platja del Castillo.
Tots són homes i hi ha un menor de
14 anys. Poc després, va arribar al
port de la mateixa localitat una altra embarcació amb 74 immigrants.
La piragua va ser localitzada gràcies
al sistema de radars instal.lats per localitzar els sense papers. Les quatre
pasteres es van afegir a les tres que
van arribar també a Tenerife diumenge amb 205 immigrants.
A les costes andaluses també hi van arribar ahir
grups d’immigrants. La Guàrdia Civil va localitzar una pastera amb
nou immigrants en bon estat a la
platja d’Amarilla, a San José (Almeria). A més, Salvament Marítim va
rescatar 17 magribins, tots homes,
en una pastera localitzada a 15 milles de Carboneras (Almeria).
A Motril (Granada) van arribar
dues barques més amb immigrants.
En una, de només vuit metres d’eslora, hi viatjaven 73 immigrants, entre els quals hi havia quatre menors
i una dona. També hi va arribar una
pastera amb 33 marroquins al cap
Sacratif. Un dels sense papers va haver d’ingressar a l’hospital de Motril.
A ALMERIA I GRANADA /

33 Piragua amb 70 immigrants, al costat d’una embarcació de Salvament Marítim, ahir a Tenerife.

la solidaritat
ADMIRACIÓ PEL
RESCAT ESPONTANI
< Osbaldo Lemus, coordinador de
l’Equip de Resposta Immediata
d’Emergències de Creu Roja, va
qualificar ahir d’«increïble»
l’actuació dels banyistes que
diumenge eren a la platja de La
Tejita davant l’arribada d’una
piragua amb 88 immigrants.

< Més de cent persones, segons
Lemus, es van bolcar «en tot
moment« amb els sense papers
subsaharians per prestar-los ajuda
abans que arribessin els equips
d’emergència. Sense màscares de
protecció i la majoria sense guants,
«els van facilitar els para-sols i els
van donar els propis entrepans que
havien portat a la platja», va relatar
el coordinador de Creu Roja,
«sorprès» per la reacció de la gent,
de què, segons ell, no hi ha
precedents.

< Lemus va explicar que la primera
reacció dels banyistes va ser
traslladar els que acabaven
d’arribar fins a llocs on els vehicles
de policia i ambulàncies poguessin
accedir a recollir-los. Per això, «van
utilitzar tot terrenys i altres cotxes
particulars on van pujar als
immigrants». «A més ens van ajudar
a baixar el material i a donar-los
aliments i begudes». Al final, els
banyistes es van aplaudir a ells
mateixos satisfets de la seva
espontània tasca altruista.

/ Espanya, Holanda i Portugal acolliran 29
dels 51 immigrants que van ser rescatats fa dues setmanes en aigües de
Malta pel pesquer espanyol Francisco
y Catalina, va anunciar la portaveu
de l’Alt Comissionat de l’ONU per
als refugiats (ACNUR) a Espanya,
Francesca Fontanilli. Aquests immigrants (27 d’Eritrea i 2 d’Etiòpia) seran acollits com a refugiats o rebran
un estatus de protecció per ajuda
humanitària. H

ACOLLIDA AL GRUP DE MALTA

CIÈNCIA

Les restes de la catedral de
Sevilla pertanyen a Colom
b Ossos de l’almirall
poden estar també a la
República Dominicana
JULIA CAMACHO
SEVILLA

Cristòfol Colom descansa a Sevilla.
Almenys una part d’ell, segons el director del Laboratori d’Identificació
Genètica de la Universitat de Granada, José Antonio Lorente, que va confirmar ahir que els ossos que es conservaven curosament en una urna a
la catedral de Sevilla des del 1898
pertanyen a l’almirall.
L’investigador, que continua el
procés d’estudi sobre l’origen de Colom amb mostres d’ADN, confia que
les autoritats de Santo Domingo

(República Dominicana) permetin
analitzar les restes que allà es custodien per poder «completar la
història».
UN 15% DE L’ESQUELET / Lorente va
explicar ahir en els cursos d’estiu
d’El Escorial que «ja no ens fan falta»
altres dades per afirmar que les restes de Sevilla són les de Cristòfol Colom, encara que va mantenir les seves sospites que «hi ha d’haver altres
ossos en altres llocs» ja que a penes
hi ha un 15% de l’esquelet enterrat a
la catedral.
Aquestes restes, en molt mal estat
de conservació a causa de la humitat, van ser exhumades el 2003 amb
les del seu germà petit, Diego, i les
del seu fill Hernando. Precisament

ARXIU / EFE

ha estat la comparació de l’ADN
d’aquests tres cossos –usant tècniques d’identificació similars a les
utilitzades amb les víctimes dels
atemptats de l’11-S a Nova York– el
que ha permès esbrinar que entre
els fragments d’ADN mitocondrial
de Diego –enterrat a la Cartoixa de
Sevilla– i de Cristòfol Colom hi ha
una identitat absoluta, un fet propi
de germans.
Els ossos de l’almirall són els
d’un home, d’entre 50 i 70 anys, robust i de talla mitjana, sense marques de patologia, sense osteoporosi
i amb cap càries. Una vegada certificat el seu últim domicili –o un
d’ells–, els esforços de Lorente se
centren a descobrir l’origen de
Cristòfol Colom, i per això s’estan
analitzant mostres d’ADN d’homes
–el cromosoma y es transmet de pares a fills– amb el cognom Colom,
Colón, Colombo o Colonne a Catalunya, les Balears o Itàlia. H

33 Caixa que conté les restes de Cristòfol Colom.

