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Nova avaria a
Rodalies a causa
d’una tempesta

La Fiscalia de Menors
imputa sis joves per
agressió a un sensesostre

BARCELONA wUna forta tempesta va
afectar ahir a partir de les 16 hores
el subministrament elèctric de la
línia R4 de Rodalies, entre les esta
cions de Sant Vicenç de Castellet i
Terrassa. A causa d’aquesta fallada,
els trens van haver de circular per
via única en tots dos sentits alter
nativament. Fins ben entrada la nit
hi va haver retards en els horaris
d’entre 30 i 45 minuts, i els com
bois s’estaven estacionats a les
estacions més temps del que sol ser
habitual, mentre els tècnics treba
llaven per restablir la circulació
normal. / Redacció

BARCELONA wLa Fiscalia de Menors
imputarà per un delicte contra la
integritat moral sis adolescents
detinguts aquest diumenge després
d’haver agredit un indigent al dis
tricte d’HortaGuinardó. Els menors
li van causar ferides lleus a la cara
durant la matinada i aquest dilluns
al matí van estar prestant declaració.
Es preveu demanar mesures cau
telars contra ells, com ara internar
los o imposarlos la llibertat vigilada.
Les compareixences per sol∙licitar
aquestes mesures cautelars es
van dur a terme ahir al llarg de la
tarda. / Redacció

Primera jornada
de portes obertes
a la central dels Mossos

Camps denuncia
per coaccions
el gendre d’Àngel Ros

SABADELL wEl proper 20 de juny
obrirà per primera vegada les portes
al gran públic el complex central
policial dels Mossos d’Esquadra,
ubicat a la ciutat de Sabadell. La
iniciativa de la policia autonòmica i
del Departament d’Interior té com a
objectiu donar a conèixer les dife
rents unitats especialitzades que hi
treballen i les instal∙lacions matei
xes. L’horari de visita serà de 10 h a
14 h. La visita serà de franc, però per
accedir al recinte caldrà inscriure’s
prèviament a través de la pàgina
Mossos.cat. Hi haurà tallers i jocs
infantils. / Redacció

Empreses i candidats amb dificultats per trobar feina ahir al Born Centre Cultural

Jornada per trobar feina al Born
BARCELONA wEl Born Centre Cultural va
reunir ahir al matí més de 300 persones
amb dificultat per accedir al mercat labo
ral i un centenar d’empreses que busquen
candidats, en la jornada l’Espai Làbora,
organitzada per Fundesplai (Fundació
Catalana de l’Esplai) dins del programa
Labora de l’Institut Municipal de Serveis
Socials de l’Ajuntament. Els participants
van tenir l’oportunitat de fer entrevistes
amb els representants de 40 d’aquestes
empreses per incorporars’hi, o si més no
a la seva borsa de treball. L’objectiu és

fomentar l’ocupació de les persones amb
dificultats, i per això, al llarg del dia i pa
ral∙lelament a les entrevistes, es van fer
també diverses xerrades i tallers sobre
temes relacionats amb l’ocupació, les es
tratègies per buscar una feina i els perfils
requerits per les empreses. A més, en el
transcurs de la jornada, l’Ajuntament
va atorgar a totes les empreses partici
pants el Segell Labora, un distintiu que
acredita el seu compromís amb la inserció
laboral dels col∙lectius amb més dificul
tats. / Redacció

En tu cocina, siempre...

El huevo, de etiqueta

Disfruta de su frescura y elige el que más te guste.
Infórmate en: www.elhuevodetiqueta.eu

CAMPAÑA FINANCIADA
CON AYUDA
DE LA UNIÓN EUROPEA
Y DE ESPAÑA

.

LLEIDA wL’extinenta d’alcalde de
l’Ajuntament de Lleida, Marta Camps,
va interposar ahir davant els Mossos
d’Esquadra una denúncia contra el
cap del gabinet d’alcaldia i gendre de
l’alcalde Ros, José Crespín, per “coac
cions i vexacions”. Segons el relat de
Camps, divendres passat Crespín va
estar observantla i dificultantli el
trasllat de les pertinences personals
que la regidora en funcions tenia al
seu despatx, i que es va introduir a
l’ascensor amb ànim d’intimidarla.
Camps també responsabilitza Crespín
de l’“espionatge telefònic” durant el
seu conflicte amb Ros. / Pau Echauz

