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Tres detinguts per
amenaces, pallisses i
agressió sexual

El Pedagogium
perd la gestió
del seu pavelló

TARRAGONA w Els Mossos han
detingut tres homes de 45, 28 i
23 anys per retenirne il∙legal
ment un altre, amenaçarlo amb
una arma i agredirlo. El 22 de
març els tres individus van anar
a buscar la víctima a casa seva,
pel que sembla per una represà
lia per un problema laboral en
un bar. Després d’agredirlo el
van portar a una discoteca, on
van tornar a pegarli; també van
robar amb força els mòbils a dos
joves. En la investigació els Mos
sos han relacionat els detinguts
amb l’abús sexual d’una menor.
Als escorcolls, la policia va deco
missar dues armes. / S. Sans

BARCELONA wEl Club de Bàsquet
Pedagogium perdrà la gestió del
pavelló Josep Comellas de la Vila
de Gràcia. Ho va detallar ahir el
regidor del districte, Eloi Badia,
que també va informar que tot
apunta que el concurs municipal
de l’equipament el guanyarà la
Fundació Marcet. Malgrat això,
segons va afegir el regidor de
BComú, el Pedagogium tindrà
un tracte preferent que li perme
trà prosseguir amb totes les
seves activitats. El Pedagogium
ja va manifestar que aquest
tracte preferent no li sembla
suficient per garantir la seva
continuïtat. / Luis Benvenuty

El policia observa el forat que havien aconseguit fer els atracadors

Robatori
a la loteria

L

a loteria ha estat, des
de sempre, si no lli
gada, molt present a
la Rambla. No era
estrany. Al llarg d’un parell de
segles es poden entreveure
certs perfils que es mantenen,
i un d’ells és la relació amb
aquest espai ciutadà sense
competència.
El que sempre havia buscat
el venedor de loteria era poder
estar allà on regnava la vida
ciutadana. Per això quan van
començar a arrelar i proliferar
aquests establiments, en bona
lògica miraven d’obtenir un
espai en una Rambla que ja fe
ia dècades que estava consoli
dada com l’espai central i vital.
I la presència de les admi
nistracions de loteria a la
Rambla va propiciar que el dia
del gran sorteig el passeig es
convertís en una massa densa
i expectant per assabentarse
abans que ningú del que pas
sava al bombo de la sort. Un
bon nombre de fotografies ho
documenten amb precisió.
La matinada del 21 de maig
del 1936 la notícia es va cen
trar a la Rambla i a la planta
baixa del número 12 de la

Rambla del Centre o del Mig o
dels Caputxins, noms tots ben
populars, que correspon avui
al número 55.
Els fets eren ben clars des
del moment que es van desco
brir: atracament a l’adminis
tració de loteria Lluch. L’amo,
quan va obrir l’establiment i
va veure amb desolació el

Un forat fet
a terra en el
pis superior
va permetre
esquivar l’alarma
panorama, va avisar la policia.
Un cop van haver arribat els
inspectors, tampoc no van
dubtar gens sobre el que havia
passat.
La peculiaritat del cas se
centrava en l’estil, que confir
mava la preparació afinada de
l’operació. I és que no havien
rebentat la porta d’entrada ni
havien amenaçat ningú. Re
sultava que havien estudiat
minuciosament el millor sis

tema per endurse’n el botí:
fer el mínim soroll i trobar el
camí efectiu i fàcil.
La clau d’aquest cas era que
s’havien assabentat que el pis
immediatament superior o
principal era buit i en situació
de lloguer. Aquest va ser el ca
mí que van escollir, perquè no
seria gens difícil de fer, atès
que no hi havia un sistema de
vigilància que, en bona lògica
probablement hauria d’haver
fet instal∙lar el venedor de lo
teria a la seva botiga.
Entrats, doncs, al pis supe
rior, es van esforçar a practi
car un forat a terra que tingués
l’amplitud justa per colarse a
la loteria. Un detall: aquell pis
de lloguer mantenia la il∙lu
minació encesa, cosa que indi
cava que els atracadors van
treballar sempre estirats per
què no els veiessin des de la
Rambla. Llavors no corria la
paraula castellana butrón, mot
procedent, via bòfia o hampa,
de com s’anomenava anti
gament el forat ventilador de
coves subterrànies on es guar
dava vi.
Botí: 200.000 pessetes en
bitllets i 20.000 en valors de
l’Estat. Una bona picossada.
La policia no havia enxam
pat els malfactors ni tan sols
detectat cap mena de pista
quan, poques setmanes des
prés, havia esclatat la guerra.
Aquell succés passava a ser
una banalitat, i a sobre es bui
daven les presons.!

cats o fruiteries que expo
sen els productes a la vore
ra, floristeries que envaei
xen l’espai exterior,
quioscos que converteixen
el lloc en tot un túnel. No
està malament, oi? Us heu
adonat dels molts i variats
destorbs que s’oposen i ens
dificulten el pas? Doncs en
falta un altre: testos. Com
que el tema és amable i
ecològic, no s’aborda mai.
Però n’hi ha d’unes dimen
sions enormes. I constituei
xen un perill per als invi

La Fundació Pere Tarrés becarà colònies
d’estiu per a 4.500 nens en risc d’exclusió
BARCELONA wLa Fundació Pere
Tarrés becarà les colònies i ca
sals d’estiu de 4.500 nens en
situació d’exclusió social per
problemes econòmics, segons va
anunciar ahir durant la presen
tació de la campanya Cap infant
sense colònies. Són un 12% més
respecte a l’any passat. Es cobre
ix així el buit que deixen el ces
sament de l’activitat escolar i de
molts centres d’esplais durant el
període estival. Malgrat que els
indicatius macroeconòmics
parlen de recuperació, “la situa
ció de vulnerabilitat continua

existint de manera molt notò
ria”, va alertar el director de la
xarxa de centres socioeducatius
de la fundació, Rafael Ruiz de
Gauna. Aquest any les colònies
d’estiu seran de set dies, dos
més que en les últimes edicions.
La iniciativa es costeja gràcies
a recursos propis de la fundació i
a donacions de particulars i
entitats com l’Obra Social La
Caixa. Per la seva part, Fundes
plai també incrementarà les
seves beques d’estiu, i arribarà a
les 5.700, un 10% més que l’any
2016. / Jose Polo

PÉREZ DE ROZAS / IMATGE CEDIDA
PER L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

L’Hospitalet crea una nova taxa de 507 euros
per als propietaris de pisos buits

Q UA D E R N BA RC E LO N Í
MENYS VORERA
Els obstacles que prolife
ren i s’amunteguen a les
voreres de l’Eixample
acabaran impedint que els
vianants puguin fer un
tomb amb tranquil∙litat i
sense topar amb coses
d’allò més insospitades.
Anuncis comercials, apar
cament de motos, motos
mal aparcades que se su
men a l’ocupació anterior,
bicicletes, motoristes que
circulen a la recerca
d’aparcament, supermer

KIM MANRESA / ARXIU

L’oferta de beques per a les colònies d’estiu tornarà a créixer

dents, que amb el bastó
temptegen les façanes
alineades per orientarse.
Es diu que els hotels col∙lo
quen testos per aconseguir
allunyar una mica el via
nant i aconseguir evitar, en
conseqüència, que s’activi
l’obertura automàtica de
portes vidrades. No ho
crec. Però, a l’empara
d’aquesta ocupació, alguns
afegeixen anuncis comerci
als, ja siguin cartells, faris
tols i altres artefactes co
mercials, tots prohibits.

L’HOSPITALET w L’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat
gravarà els propietaris de pisos
buits amb 507,38 euros gràcies a
un nou impost. La xifra corres
pon als costos que té l’adminis
tració pública per la tramitació
dels expedients de detecció,
inspecció i control d’aquests
immobles. La mesura estableix
una bonificació del 90% en el
pagament del nou cànon per a
aquells propietaris que acreditin
tenir un patrimoni net inferior a
500.000 euros i béns per valor
de menys de dos milions d’eu
ros. La iniciativa, que s’emmar
ca en l’aplicació de la llei
18/2017, que regula el dret a

l’habitatge a Catalunya, es va
aprovar provisionalment en
l’últim ple municipal amb el vot
negatiu del PP, l’abstenció
d’ICVEUiAPirates i de la
CUPPoble Actiu, i el vot a
favor de la resta de les forma
cions polítiques. La iniciativa
s’aplicarà a tots aquells habitat
ges sense ocupar durant un
període de dos o més anys
sense causa justificada. La nova
càrrega municipal per als
propietaris de pisos sense ús
s’aplicarà de manera indepen
dent i no eximeix del pagament
de la resta de les sancions
previstes la llei d’Habitatge de
Catalunya. / Jose Polo

