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Un hombre murió
ayer atropellado por
el metro después de
bajar a la vía a recoger
un objeto personal
que se le había caído.
Los hechos sucedie-
ron a las 16.25 horas,
en la estación de To-
rras i Bages de la Lí-
nea 1 de metro.La víc-
tima estaba en el an-
dén central cuando
descendió a la vía por
la que circulan los tre-
nes en dirección a
Hospital de Bellvitge.
Al no poder volver a
subir al andén, fue
arrollado por el me-
tro.Comoconsecuen-
cia del suceso, la Lí-
nea 1 quedó parada
unos diez minutos
hasta que se puedo
habilitar un servicio
alternativo.Se queda-
ron sin metro tres es-
taciones de la L1.

Fallece
atropellado
por el metro

Le desvinculan
del caso ‘Pretoria’
LaAudienciaNacional
ha archivado la causa
abierta por el juez Bal-
tasar Garzón contra
el empresario catalán
Lluís Casamitjana,
presidentedelainmo-
biliaria Espais, por su
presunta implicación
en la trama de corrup-
ciónurbanísticaPreto-
ria. El Tribunal consi-
dera que «no aparece
debidamente justifi-
cada la perpetración
del delito» motivo de
la causa abierta.

Embisten a la
patrulla policial
Una operación con-
junta de varios cuer-
pos policiales ha per-
mitidoladetenciónen
El Prat de dos ladro-
nes, que habían em-
bestido con su vehícu-
lo una patrulla moto-
rista de la Urbana de
L’Hospitalet y lo inten-
taron con un vehícu-
lo de los Mossos.

Barcelona posarà més càmeres als
carrers per identificar els vàndals
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L’AjuntamentdeBarcelonai la
Conselleriad’Interiorvolenin-
crementar el nombre de cà-
meres de videovigilància al
carrer per tal d’identificar els
responsablesdelsaldarullsifa-
cilitarquesiguincondemnats.

L’objectiu és aconseguir
«les proves suficients per
imputar la gent que comet
aquests delictes», va explicar
ahir l’alcalde, Xavier Trias,
després de presidir la Junta
Extraordinària de Seguretat,
en què es van analitzar els dis-
turbis durant la vaga general.

Encara s’estan investigant
elsdarrersaldarulls i,propera-
ment,s’obriràunapàginaweb
on els ciutadans podran iden-
tificar-ne elsresponsables,se-
gons va avançar el conseller
d’Interior,FelipPuig,quivade-
fensarelsinstrumentspolicials
per combatre els violents.

Eines policials
Entre aquestes eines hi ha les
porresi lespolèmiquespilotes
de goma, però també la pos-
sibilitat d’obligar els convo-
cants d’una manifestació a
realitzarunrecorregutalterna-
tiu i el gas lacrimogen, emprat
per primer cop el 29-M.

El director general dels
Mossos d’Esquadra, Manel

Prat,vaadmetrequelespilotes
degomasónunmètode«peri-
llós», però no plantegen can-
viar-ne l’ús. Segons Prat, s’uti-
litzanomésexcepcionalment.

Per a l’alcalde, qui avui es
reuniràambelsministresd’In-
terior i Justícia, el més perillós
sónelsviolents, iel29-M«esva
ratllar la tragèdia», quan van
cremarunacafeteriadelapla-
çad’Urquinaona, jaqueespo-
dia haver incendiat tot l’edifi-
ci, va alertar Trias, qui va re-
clamar contundència.

Defet,desquePuigvaassu-
mirlaConselleriad’Interior,els
Mossos d’Esquadra ja han
obert 400 expedients sancio-
nadors per l’exercici incorrec-
te del dret de manifestació.

Els Mossos obren 400 expedients per l’ús
incorrecte del dret a manifestació. Faran
servir pilotes de goma i gas lacrimogen

La Junta de Seguretat va analit-
zar ahir la confluència de dates
rellevants al maig, com el Dia del
Treball, on es poden produir alda-
rulls. S’esperen protestes el dia 3,
quan el consell de govern del
Banc Central Europeu es reunirà
aBarcelona, idel12al15,quanse
celebrarà el primer aniversari del
movimentdel15-M.Amés,cal te-
nir en compte la possibilitat que
els culés surtin al carrer a cele-
brar algun títol. Puig veu «més
queprevisibleunapossiblecol·la-
boració» amb la Policia Nacional.

Preparatius per
a un maig calent

El sumari del cas és tan voluminós que ocupava diverses capses i prestatges, ahir, a l’Audiència. POL SOLÀ/ ACN

300 contenidors
van ser incendiats pels esvalotadors durant la darrera

vaga general i reposar cada unitat costa 1.000 euros

� SANTS-MONTJUÏC
Homenatge a les vícti-
mes dels bombardejos.
El castell de Montjuïc de
Barcelona va acollir ahir un
homenatge a les víctimes
i els municipis bombarde-
jats a Catalunya durant la
Guerra Civil.

� SANT MARTÍ
Moviment a dues esta-
cions de Bicing. Dues es-
tacionsdeBicingesreubica-
ran a finals d’abril. La de
Gran Via amb Prim es po-
sarà a Mallorca amb Vilado-
mat. I la 151 del Fòrum, a Pa-
llars i Roc Boronat.

� EIXAMPLE
Reunió de ciutadans
amb barrets. Unes 600
persones van participar a la
vuitena passejada amb
barret, que va recórrer la
Rambla de Catalunya diu-
menge per fomentar l’ús
d’aquest complement.

� SANT MARTÍ
Rugbi i anglès. Promocio-
nar la pràctica del rugbi i
aprendre anglès és l’objec-
tiu de la Rugby Fun Week
Campus, que se celebrarà
del 25 al 29 de juny. L’orga-
nitza Rugby Barcelona per a
nens de 6 a 14 anys.

� SARRIÀ-SANT GERVASI
L’esport millora el rendi-
ment acadèmic. Un es-
tudi de l’Observatori d’Es-
tudis de Comportament
d’ESADE ha revelat que el
37% dels nens que han co-
mençat a practicar un es-
port treuen millors notes.

� CIUTAT VELLA
Reobre el Casal de Gent
Gran. Després d’un any i
mig d’obres de rehabilita-
ció i de millora, el Casal de
Gent Gran de la Barcelo-
neta ha tornat a obrir por-
tes. Ofereix activitats per a
més de 300 usuaris.D
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La mayoría de afectados son
familias con niños. Los pro-
curadores alertarán al Ajunta-
ment de Barcelona días antes
de que se comunique una
ejecución hipotecaria o des-

ahucio de familias integradas
por personas mayores, por
discapacitados o por meno-
res. Con esta medida, los ser-
vicios sociales quieren actuar
de forma más rápida y eficaz.

Mediante un protocolo, el
Col·legideProcuradorsdeBar-
celona y el Ajuntament se co-
ordinaránparaactuarpreven-
tivamente ante un deshaucio
con ancianos o hijos a cargo y

también con personas con al-
guna discapacidad.

De hecho, la mayoría de
deshaucios afectan a familias
con hijos. Según datos de la
Plataforma de Afectados por
la Hipoteca, recogidos entre
7.000 atendidos entre 2008 y
2010 en toda España, el 82%
de los desahuciados tienen al
menos un menor en casa. En-

tre ellos, el 40% tenían dos hi-
jos y el 34%, tres o más.

Según aclaraba Ada Colau,
portavoz de la Plataforma, el
número de afectados que se
acerca a la entidad no deja de
crecer. Colau denunciaba que
«el Real Decreto ha paralizado
negociaciones» con entidades
bancarias que se resisten a la
dación en pago. NÚRIA BONET

Alertarán al Ajuntament antes de ejecutar
un desahucio con menores o ancianos

L’AudiènciadeBarcelonaacull
des d’ahir el judici a 23 narco-
traficants, delinqüents habi-
tuals i comandaments de la
GuàrdiaCivil i laPoliciaNacio-
nal,quepresumptamentroba-
venaaltrestraficants.LaFisca-
liademanamésde300anysde
presó.Eltestimoniprincipalés
un membre «penedit» de la
«banda del Port», el també im-
putatJuanPedroL.F.–conegut
comaJuanper–,quivaexplicar
quepreparavenelscopsenun

bardePalauSolitàiPlegamans
amb la informació facilitada
per un guàrdia civil i un po-
licia local de Sant Fost de
Campsentelles.

Els narcotraficants queda-
venamblesvíctimespercom-
prar-los ladroga,peròdesprés
de l’intercanvi apareixien els
policiesimplicats, selaqueda-
ven –de vegades, detenien els
delinqüents– i la substituïen
per arròs o sucre abans de cre-
marelspaquetsfalsos.Undels

robatoris més sonats i que va
destapar la trama el 2005, va
ser el de 400 kg de cocaïna
amagats en un contenidor ple
de gambes congelades al Port.
La droga no ha aparegut.

Juanper va assabentar-se
que s’investigava el robatori
del Port el 2008, quan complia
condemnaperlamort,el2002,
de dos guàrdies jurats en un
atracamentaunfurgóaTerras-
sa.Amblasevaconfessióespe-
rava ser exculpat dels assassi-
nats, dels quals es declara in-
nocent.Defet,sostéqueelvan
incriminar. D’altra banda, un
confidentvaconfirmaralavis-
ta que coneixia els principals
implicatsperlacompra-venda
de cotxes i el tràfic de drogues.

Un «penedit» involucra
guàrdies civils i policies en
una trama de narcotràfic
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