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Una baralla acaba amb un home apunyalat
i set detinguts en un vagó del metro

El comerç punxa en
el diumenge d’obertura

BARCELONA wUn home, de nacionalitat francesa, va ser apunyalat
en una baralla que hi va haver ahir al migdia en un vagó del metro
de l’L4. Va ser traslladat a l’hospital del Mar i la seva vida no corre
perill. Els Mossos d’Esquadra van detenir set joves, de nacionali
tat dominicana, com a responsables de l’agressió. Els fets van
tenir lloc quan el comboi circulava a l’altura de l’estació de la
Barceloneta. Els mossos descarten que l’incident estigui relacio
nat amb un enfrontament entre bandes llatines. / Redacció

Només els ‘militants’
van obrir els negocis
en una jornada molt
desigual de seguiment;
el desencant dels
comerciants és notori

10.000 persones
participen a la festa
de Fundesplai

ANTÒNIA JUSTÍCIA
Barcelona

“Obrim per militància, per acon
seguir consolidar d’alguna mane
ra el que tenim, encara que ens
sembli insuficient”. El desencant
dels comerciants de Barcelona da
vant els diumenges d’obertura és
notori. Les paraules del president
de Barcelona Oberta, Gabriel Je
né, no fan més que corroborar el
que ahir es va veure al carrer: un
seguiment molt dispar de negocis
oberts el primer diumenge dels
tres que els comerciants poden
obriraquestmesdemaig.Elcaòtic
calendari d’obertures comercials
està passant factura i ja hi comen
ça a haver absències notables en
eixos tan importants com el pas
seig de Gràcia en forma de persia
nes abaixades. I és que, de mo
ment, obrir no els compensa.
El Nadal i les rebaixes continu

LA VANGUARDIA 5

VIURE

DILLUNS, 8 MAIG 2017

INMA SAINZ DE BARANDA

El seguiment de les botigues que van obrir ahir va molt ser dispar

ensentlescampanyesenquèobrir
un diumenge compensa econòmi
cament els comerciants. Cap més,
de moment. “Tots els que obrim
sabem que no ens sortirà rendible
acurttermini,però,siaconseguim
que es consolidi, que la gent sàpiga
que es pot comprara Barcelona els
dies festius de maig, acabarà sent
beneficiós per a tots”, va dir ahir
Jené després d’una jornada insul
sa de compres, només animada en
part pels detalls adquirits per al

dia de la Mare. Diumenge vinent,
14 de maig, podran tornar a obrir,
segons el que va estipular l’Ajun
tament després d’una consulta
popular. Des de les 12 del migdia
fins a les vuit de la nit. Una mesura
“de perdedors”, en paraules de Je
né, “sense gaire recorregut si no
s’arriba a consolidar”. A favor
compten que el mes de maig és un
dels més notables en compres per
part dels turistes segons les devo
lucions del taxfree. c

EL PRAT w El parc Nou del
barri de Sant Cosme del Prat
de Llobregat va allotjar ahir la
festa anual de la Fundació
Catalana del Esplai (Fundes
plai), amb la participació de
10.000 persones entre nens,
pares i monitors d’esplais.
L’acte va servir per donar el
tret de sortida a la campanya
de casals i colònies d’estiu, per
a la qual Fundesplai ha prepa

rat 1.200 activitats en què
participaran 68.800 joves.
L’entitat preveu atorgar 5.700
beques –el 10% més que l’any
passat i gairebé sis vegades
més que les repartides en
2011– perquè els nens amb
dificultats econòmiques també
puguin gaudir del lleure edu
catiu durant el període estival.
La festa, en la qual va partici
par el president de la Generali
tat, Carles Puigdemont, també
va ser el tancament del VIII
Fòrum Iberoamericà sobre
els reptes de futur de la joven
tut, en el qual han participat
18 països. / Jose Polo

Detinguts dos lladres especialitzats
en robatoris llampec en bars i empreses
BARCELONA wUn minut. Aquest és el temps que trigaven a netejar
un bar, un restaurant o una empresa els dos lladres que els Mos
sos han arrestat. Els dos detinguts, de 31 i 25 anys, veïns de Barce
lona i de nacionalitat albanesa, acumulen 52 antecedents per
delictes de la mateixa tipologia. A Barcelona se’ls atribueix al
menys una desena d’aquests robatoris llampec i deu robatoris
més amb força en establiments de la capital, l’Hospitalet de Llo
bregat, Sabadell i Cerdanyola del Vallès. / Redacció

