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Nou programa
d’atenció per a persones
sense sostre

Detingut per circular
per l’AP7 quintuplicant
la taxa d’alcoholèmia

BARCELONA wL’Ajuntament de
Barcelona ha adjudicat la gestió d’un
nou servei social, anomenat Primer
la Llar, per proporcionar accés
immediat a un habitatge a persones
que viuen al carrer. L’adjudicació ha
correspost a Sant Joan de Déu,
Serveis Socials i a l’UTE Sant Pere
ClaverSuaraGarbet per un import
de 2,7 milions d’euros. A partir de
l’accés a l’habitatge, el servei inicia
un programa de recuperació,
autonomia personal i inserció social.
Aquest nou servei es posarà en
marxa a partir del mes de juny vi
nent. / Redacció

LA JONQUERA w Els Mossos d’Esqua
dra van detenir el passat dia 28 un
conductor que circulava en estat
d’embriaguesa amb el seu fill menor
per l’AP7. L’home, de 40 anys,
d’origen romanès i veí de Carcasso
na, va ser interceptat a la Jonquera.
Els fets van tenir lloc passada la
mitjanit quan una patrulla de la
Guàrdia Civil es va adonar que un
vehicle s’aturava al voral de l’auto
pista. Els agents van alertar els Mos
sos, que, després de ferli la prova
d’alcoholèmia, van comprovar que
l’infractor quintuplicava la taxa
màxima permesa. / Bàrbara Julbe

Collboni proposa
una estació elèctrica
per a creuers al port

Tres morts en dues
col∙lisions a les
carreteres catalanes

BARCELONA wL’alcaldable del PSC a
Barcelona, Jaume Collboni, va
proposar ahir d’instal∙lar una estació
transformadora elèctrica al port,
entre altres mesures per reduir els
nivells de contaminació atmosfèrica
a la ciutat. El port és un focus impor
tant de contaminació, entre altres
raons pel consum de combustible
dels creuers quan maniobren i men
tre estan atracats. Collboni va
argumentar que amb una estació
transformadora aquestes naus
podrien utilitzar electricitat en lloc
de combustible, per no contaminar
tant. / Redacció

L’atracció on va tenir lloc l’accident dissabte a la nit

ANA JIMÉNEZ

Segon accident a la Feria de Abril
BARCELONA wLa zona d’atraccions de la
Feria de Abril de Barcelona, situada al Fò
rum, va registrar dissabte a la nit el seu segon
accident quan una dona de 32 anys es va
trencar la cama quan anava muntada en una
atracció anomenada La Cárcel. Preventiva
ment, la Guàrdia Urbana va precintar
l’atracció, però després de visionar ahir al
migdia els enregistraments de les càmeres
de seguretat de la instal∙lació, la policia i els
tècnics de l’Ajuntament van decidir que no
hi va haver cap problema tècnic, i per tant La
Cárcel va poder tornar a funcionar amb

normalitat. El primer accident va ser el 24
d’abril, quan dues germanes de 28 i 19 anys
van quedar ferides de diversa consideració
per la fallada d’un dels braços de La Rana
Show. La Cárcel consta d’una estructura
similar a una cel∙la, en la qual les persones
van dretes, agafades al reixat, i que va unida
a un gran braç metàl∙lic que gira i fa que
l’habitacle pugi a una gran altura. La Feria de
Abril va tancar les portes ahir a la nit, amb un
balanç exitós de públic, accidents a part. Més
d’un milió de persones han assistit a aquesta
edició, segons l’organiztzació. / Redacció

BARCELONA wDues persones van
morir ahir en un accident de trànsit
a la TP2031, a l’altura de Bràfim (Alt
Camp), i una altra va morir a la
C35, a l’altura de Gualba (Vallès
Oriental). L’accident de Bràfim, que
va tenir lloc a les 11.20 hores, va ser
una col∙lisió frontal entre dos vehi
cles, que va causar la mort als dos
conductors i ferides greus a un pas
satger. A Gualba va morir un home
de 33 anys, veí d’Hostalric (Selva),
quan el vehicles que conduïa va
sortir de la calçada per circumstàn
cies que es desconeixen, a les 5.20
hores d’ahir. / Redacció

