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Sis detinguts més pels aldarulls
del desallotjament de Can Vies
BARCELONA w Agents dels
Mossos d’Esquadra van
detenir ahir durant tot el
matí sis presumptes participants en els greus aldarulls que hi va haver a Barcelona després del desallotjament de l’edifici okupa de
Can Vies. Els arrestos s’han
dut a terme a Barcelona i la
seva àrea metropolitana. Els
sospitosos són individus
d’edats compreses entre els
20 i els 40 anys. Cinc d’ells
són de nacionalitat espanyola, i el sisè, italiana. Es dóna
la circumstància que un dels
detinguts també està implicat, segons una nota de la

policia autonòmica, en els
aldarulls que van tenir lloc a
la capital catalana durant la
festivitat de l’1 de maig. Els
arrestos, segons fonts del
cas, es fonamenten en investigacions dels grups policials
especialitzats i que encara
no han conclòs, per la qual
cosa no es descarten més
arrestos més endavant. Els
aldarulls per Can Vies van
començar el 26 de maig.
Els nous detinguts estan
vinculats, segons els Mossos,
amb delictes de desordres
públics, danys, i atemptat
a agents de l’autoritat, entre
d’altres. / Redacció

LLIBERT TEIXIDÓ

Vols en globus accessibles al festival d’Igualada
Un vol accessible a persones
amb mobilitat reduïda va inaugurar ahir l’European Balloon
Festival (EBF) que se celebra a
Igualada. Tres de les cistelles
consten d’una porta per poder
accedir-hi amb la cadira de rodes i una cadira hidràulica que

permet als passatgers elevar-se
una mica per gaudir de les vistes. El pilot Isidre Esteve va volar ahir en globus per primera
vegada en la seva vida. En el
primer enlairament del festival
van participar-hi una quarantena de globus de tot el món.

L’EBF, que arriba a la 18a edició, és un certamen de referència internacional que aplegarà
aquest cap de setmana més de
25.000 persones. Està impulsat
per l’Ajuntament d’Igualada,
l’empresa fabricant de globus
Ultramagic i la de vol Kon-Tiki.

Troben una anciana
morta i el seu pis regirat
La dona, de 81 anys,
va ser descoberta amb
signes de violència a
casa seva, a la Ribera,
per familiars que
la van trobar a faltar

La terrassa de l’hotel Ohla participa en la promoció

Cervesa Inedit i tapes
per 20 euros a trenta hotels
BARCELONA w Arrenca la segona edició dels Vespres Inedit’s.
Trenta hotels de tot Barcelona, el doble dels que hi van participar l’estiu passat, ajuden aquests dies a combatre la calor.
Cada tarda, de sis a nou, ofereixen a les seves terrasses tres
tapes molt elaborades i una ampolla d’Inedit, la cervesa més
selecta d’Estrella Damm, per 20 euros. Aquesta promoció
acabarà el proper 3 d’agost. / Redacció.

ENRIQUE FIGUEREDO
Barcelona

Els Mossos d’Esquadra busquen
resposta a la pregunta: qui voldria matar una anciana de 81
anys d’edat amb problemes de
mobilitat, amb dificultats en la
parla i de situació econòmica aparentment modesta? Aquest és el
cas de Margarita G.B., trobada
morta amb signes de violència al
seu pis del barri barceloní de la
Ribera, al carrer Sant Pere Mitjà.
Un fill de la difunta i la seva esposa van ser els qui van donar la
veu d’alarma després de no saber-ne res durant 24 hores, una
cosa que no era habitual. “La
dona, que amb prou feines podia
caminar fent passos molt petits i
que tenia dificultats per parlar,
baixava cada dia al carrer a fer un
tomb o a comprar”, explica una
veïna. Segons que sembla, fa un
temps va patir un atac, alguns
l’atribueixen a un ictus, que la va
deixar així. “Però es valia perfectament. Fins i tot, no fa gaire, hi
havia la seva filla vivint amb ella,
que estava molt malament dels
nervis, a qui va estar cuidant”, va
remarcar una altra veïna.
Se sap que el pis estava regirat
i que la víctima tenia el rostre ple

Mossos de la científica, abandonant l’edifici del crim

VIOLÈNCIA

Robatori armat
en una masia
]Uns tres o quatre enca-

putxats van assaltar amb
armes de foc una masia
situada a Prats de Lluçanès, on van acovardir els
seus propietaris, de 71 i
77 anys. Un fill de la parella va aconseguir fugir de
l’habitatge i va ser qui va
avisar els Mossos sobre
el que estava passant. El
marit presentava esgarrapades i la seva esposa un
atac d’ansietat.

JORDI ROVIRALTA

de blaus quan la van trobar. A
més, la porta del domicili no estava forçada. O bé coneixia el criminal o bé la van enganyar perquè obrís la porta.
Era, per tant, algú proper, o
era algun d’aquests lladres de la
pitjor estofa que ja havien intentat robar a diversos pisos de la finca, com va confirmar ahir un dels
seus habitants. “La dona no tenia
res de valor a casa”, va exclamar
la nora de la víctima la mateixa
nit de dimecres, quan es va fer el
descobriment, segons recorda un
testimoni.
La policia va revisar els terrats
dels edificis limítrofs per comprovar si els autors dels fets havien utilitzat aquesta via d’escapament o d’accés a l’immoble.c

XAVIER GÓMEZ

L’espectacle es va celebrar dimecres a les vuit del vespre

Homenatge a la Mancomunitat
davant la tomba de Prat de la Riba
BARCELONA w Cementiris de Barcelona va celebrar dimecres
passat al vespre un espectacle teatral i musical sobre la vida
de Prat de la Riba per commemorar el centenari de la Mancomunitat de Catalunya. A l’acte hi van assistir unes 250 persones i es va celebrar davant la sepultura d’Enric Prat de la Riba
al cementiri de Montjuïc. L’espectacle estava dirigit per la
companyia d’Enric Cusí. / Redacció

