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Atac amb
esprais en un
comboi matinal
del metro

Admesa la querella dels promotors
d’un hotel contra la regidora d’Urbanisme
BARCELONA wUn jutjat de
Barcelona ha admès a tràmit
una querella “per prevaricació
omissiva” contra la tinenta
d’alcalde d’Urbanisme, Janet
Sanz, interposada pels promo
tors de l’hotel Praktik de les
Drassanes, que fa mesos que
espera la llicència d’obres.
Sanz va explicar a través d’un
tuit que havia rebut la notifica
ció i que no pensava presentar
recurs per poder donar expli
cacions al jutge el mes de ge
ner. La batalla legal que en
fronta l’Ajuntament i els pro
motors de l’hotel de Ciutat

Poc després de les 5 del matí
de dilluns passat, els pocs pas
satgers que circulaven en un
dels primers combois del dia
de l’L5 del metro, a l’altura de
l’estació de Can Vidalet, es van
veure sorpresos per un grup
d’encaputxats que es van acos
tar al tren amb uns esprais. Al
vídeo publicat ahir per la Ca
dena Ser s’observa com els jo
ves grafiters comencen a pin
tar el vagó i també a ruixar els
vigilants de seguretat. Dos
operaris de TMB i els dos guàr
dies van patir ferides lleus.
TMB, que considera els prota
gonistes de l’atac com “vàndals
ferroviaris”, presentarà de
núncia.

Vella ve de lluny. L’establi
ment havia aconseguit esqui
var la moratòria hotelera im
posada el juliol del 2015 i tenia
tots els informes favorables
dels tècnics municipals, però,
malgrat tot, el Consistori no li
atorgava la llicència. Els pro
motors van denunciar l’Ajun
tament per danys i perjudicis.
Mesos més tard després d’una
sentència del TSJC contra el
pla d’usos de Ciutat Vella del
2013 que permetia la construc
ció de l’hotel, l’Ajuntament va
decidir definitivament no
atorgar el permís. / Redacció
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Detingut un protagonista
de ‘Ciutat morta’
Rodrigo Lanza, que va
passar sis anys a presó
per deixar paraplègic un
agent de la Urbana, va
ser arrestat ahir per un
homicidi a Saragossa
TONI MUÑOZ
Barcelona

La Policia Nacional va detenir
ahir a Saragossa un home de 33
anys per l’homicidi de Víctor L.,
que va morir a l’hospital després
de passar de tres dies ingressat en
coma. La víctima va ser atacada
per l’esquena després d’una dis
cussió presumptament per portar
uns tirants amb la bandera d’Es
panya. Els fets van passar en un
bar de copes de la capital arago
nesa divendres passat de matina
da.
L’arrestat com a presumpte au
tor dels fets és Rodrigo Lanza, un
jove vinculat a moviments anti
sistema que va passar sis anys a la
presó acusat de deixar tetraplègic
un agent de la Guàrdia Urbana,
que va rebre una pedrada el 4 de
febrer del 2006 durant el des
allotjament d’una festa okupa al
carrer Sant Pere Més Baix de Bar
celona.
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El cas va ser reproduït pel do
cumental Ciutat morta, que va
sembrar dubtes sobre la culpabi
litat de Lanza i els altres condem
nats, que negaven haver tirat la
pedra que va ferir de gravetat
l’agent. El documental sostenia
que el pas per la presó d’un d’ells
va provocar el seu suïcidi.
L’emissió del film va desfermar

una onada d’indignació en alguns
col∙lectius que van reivindicar la
revisió de la causa judicial i que va
provocar que el llavors responsa
ble polític de la Guàrdia Urbana,
Joaquim Forn, –actualment a la
presó– portés una còpia del docu
mental a la Fiscalia per si pogues
sin derivarse accions penals. El
ministeri públic va descartar
aquesta possibilitat, ja que va
considerar que la cinta no consti
tuïa cap prova jurídica. L’advocat
defensor de Rodrigo Lanza va ser
Jaume Asens, actual tinent d’al
calde de Barcelona, que va recla
mar, en la seva condició de lletrat
defensor, la revisió del cas.
El documental qüestionava la
culpabilitat dels condemnats a
partir de l’existència d’un testi
moni clau que, tot i això, no va de
clarar mai en seu judicial. L’emis
sió del reportatge també va ocasi
onar un profund malestar al si de
la Guàrdia Urbana, així com en la
mateixa família de l’agent ferit
que no apareixia en el reportatge.
La producció acusava el cos poli
cial de manipular les proves per
incriminar els joves que final
ment van ser condemnats.
El metratge denunciava a més
l’episodi de presumpte maltrac
tament que van viure dos con
demnats per part dels Mossos i la
Guàrdia Urbana. &

FUNDESPLAI

La xef Ada Parellada amb el president de Fundesplai, Josep Gassó

Fundesplai recapta 15.000 euros
amb el seu segon sopar solidari
EL PRAT DE LLOBREGAT w Per
segon any consecutiu, Fun
desplai va organitzar un so
par solidari coincidint amb
l’arribada de Nadal. L’entitat
dedicada a l’esplai va recaptar
15.000 euros gràcies a l’apor
tació de 140 comensals, que
van degustar un menú de la
prestigiosa xef Ada Parellada
consistent en deu plats. Pre
cisament l’acte de dilluns

passat al Centre Esplai del
Prat també va servir per com
memorar el desè aniversari
del local del barri de Sant
Cosme. Els diners serviran
per a “beques menjador,
colònies, activitats de lleure i
reforç escolar”, especialment
per a joves en situació d’ex
clusió social, va explicar Fun
desplai en un comunicat. /
Jose Polo

L’abaixament de bandera del taxi
s’encarirà cinc cèntims l’any que ve
BARCELONA wL’abaixament
de bandera del taxi de l’àrea
metropolitana de Barcelona
s’encarirà cinc cèntims diven
dres vinent, situantse en els
2,15 euros. Els conductors i
l’Institut Metropolità del
Taxi (Imet) ja van pactar les
tarifes del servei durant el
2018. Un any més el sector no
va poder acordar una tarifa
plana entre l’aeroport i el
centre de la ciutat. Els princi
pals suplements continuaran

igual, però després d’un pa
rell d’anys de congelacions,
els preus del taxi de Barcelo
na experimentaran petites
pujades. L’encariment del
servei rondarà de manera
global el 2,6%. El quilòmetre
recorregut en la tarifa 1 puja
rà tres cèntims, fins als 1,13
euros, i el de la tarifa 2 quatre
cèntims, fins a arribar als 1,34
euros. A més, l’hora d’espera
passarà dels 21,27 als 22,10
euros. / Luis Benvenuty

