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La colònia murciana de Sant Cugat, commocionada pel terratrèmol
Els prop de 700 santcugatencs d'origen murcià segueixen amb
atenció els esdeveniments de la ciutat de Llorca, sacsejada per
un terratrèmol aquest dimecres a la tarda. El president de la
Casa Regional de Múrcia de Sant Cugat, Federico Ferri, es
troba actualment a la ciutat murciana i ha descrit a Cugat.cat
la situació d'angoixa que es viu al municipi. Ferri ha explicat
que gran part dels habitatges s'han vist afectats i que la
majoria de la població ha passat la nit fora de casa per por a
més rèpliques.

Un primer sisme de 4'4 graus a l'escala de Richter va tenir una rèplica de 5'2 graus que és la que va provocar
les destrosses als edificis, les nou víctimes mortals i els 293 ferits, segons l'últim balanç. Sant Cugat i Llorca
tenen importants llaços: uns 350 santcugatencs són nascuts a aquesta ciutat.
Ferri ha explicat a Cugat.cat que els veïns de Llorca estan passant moments d'angoixa.
Federico Ferri: Estem nerviosos. Diuen que poden repetir-se els tremolors.
Ferri ha explicat que la majoria de ciutadans de Llorca ha decidit passar la nit fora de les seves llars per por de
les rèpliques. Alguns han optat per fer nit al recinte habilitat per Creu Roja i Protecció Civil, altres han dormit
als seus vehicles i altres s'han instal·lat en cases de familiars de poblacions veïnes o en hotels a l'espera de
poder tornar a casa seva. Els habitatges han patit greus desperfectes segons Ferri.
El president de l'entitat murciana de Sant Cugat ha fet una crida a la solidaritat.
Federico Ferri: Demanaria que Catalunya, on viuen molts murcians, se solidaritzés amb Llorca.
Aquest sisme ha estat el més greu que hi ha hagut a l'Estat espanyol des de 1956.
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