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DILLUNS
18 DE JUNY DEL 2018

NOU CAS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Una dona mor a Granada
pels trets del seu marit
b La Guàrdia Civil

b En el matrimoni hi

va detenir l’agressor
havia desavinences,
després del succés,
però l’home no tenia
que va passar dissabte antecedents
EL PERIÓDICO
GRANADA

U

na dona de 43 anys que
aquest dissabte havia sigut ferida per dos trets
efectuats pel seu marit a
Guadahortuna (Granada) va morir
ahir. Després de l’agressió, la víctima va ingressar a l’Hospital Virgen
de las Nieves de Granada, on va estar en estat crític fins que va morir.
La seva parella va ser detinguda després del succés.
Els fets van passar a les 13.30 hores de dissabte a la porta del domicili de la dona al carrer Ocón, a molt
pocs metres de l’ajuntament de la
població granadina. Els dos trets,
fets amb una arma curta, van impactar a l’estómac i al cap de la víc-

tima. La dona va caure desplomada,
mentre el seu marit desapareixia de
l’escena del crim per buscar refugi
en una altra barriada de la mateixa
localitat. Els veïns es van anar
amuntegant entorn de la ferida,
que perdia molta sang.
La Guàrdia Civil i un dispositiu
sanitari van arribar al cap de poca
estona. La víctima va ser atesa en
primera instància allà mateix. Els
agents i els sanitaris van provar
d’estabilitzar-la, però el seu estat
era crític. Per aquesta raó, una ambulància la va traslladar fins a la
Venta de la Nava. Des d’allà, un helicòpter del servei d’emergències la
va evacuar al centre sanitari Virgen
de las Nieves de Granada. Els familiars van ser alertats de què hi havien

ANUNCIS OFICIALS
Ajuntament de Barcelona
Anunci
Núm. resolució: CG18/21 PR/39
La Comissió de Govern, en sessió del dia
07-06-2018, adoptà el següent acord:
(3BD 2017/170) Aprovar definitivament el
projecte executiu per a la construcció d’una
nova escola bressol, espai familiar i pavelló
poliesportiu (PAV-2) al carrer Roger 48-64,
barri de Sants-Badal, al Districte de SantsMontjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de Conformitat
Tècnica del Projecte (CTP) i l’Informe Tècnic
del Projecte (ITP), que figuren a l’expedient
administratiu i que aquests efectes es
donen per reproduïts, amb un pressupost de
8.508.153,71 euros, el 21% de l’impost del
valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya; Aprovar el conveni específic
de cessió d’instal·lacions i servitud de pas
sobre terrenys a favor d’Endesa Distribución
Eléctrica, SL Unipersonal de línies de Baixa
Tensió; i Facultar el Gerent del Districte de
Sants-Montjuïc per a formalitzar el conveni;
Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB), en un
diari dels de més circulació de Catalunya, a
la Gaseta Municipal i al Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament; i Encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
Contra aquesta acord, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha
adoptat, en el termini d'un mes comptat des
del dia següent al de la seva publicació, o es
pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant del jutjat del contenciós
administratiu en el termini de dos mesos
comptats des de l'endemà de la present
notificació.
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de
resoldre i notificar en el termini d'un mes. El
termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del
dia següent de la recepció de la notificació de
l'acte exprés.
Contra la desestimació tàcita del recurs
potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat
des de l'endemà a la seva interposició sense

que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de sis mesos a comptar des del dia
següent al que s'hagi produït la desestimació
tàcita.
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs
que es cregui convenient.
El Secretari General,
Jordi Cases i Pallarès
Barcelona, 13 de juny del 2018

Ajuntament de Barcelona
Anunci
Núm. resolució: CG18/21 PR/35
La Comissió de Govern, en sessió del dia
07-06-2018, adoptà el següent acord:
(1BD 2017/144) Aprovar inicialment el
Projecte de reurbanització de la plaça Antoni
Maura, als barris Gòtic i de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera, al Districte de Ciutat Vella
de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord
amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura
a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost
d’1.876.359,72 euros, el 21% de l’impost del
valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que
preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya; Sotmetre’l a informació pública,
durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar
a partir del dia següent al de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), i en un dels diaris de més circulació
de Catalunya, termini durant el qual es podrà
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents; Aclarir que en aquest còmput no es
tindran en compte el dies corresponents al
mes d’agost; i Encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
L'expedient restarà exposat al públic pel
termini de trenta dies hàbils al Taulell d’atenció
al públic al Districte de Ciutat Vella (carrer
Ramelleres, 17 1a planta) de dilluns a divendres en horari d'atenció al públic de 12h a
14h. Dins el termini esmentat, que començarà
a comptar a partir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOPB),
els interessats podran examinar-lo i presentar
les al·legacions que considerin pertinents.
El Secretari General,
Jordi Cases i Pallarès
Barcelona, 13 de juny del 2018

poques esperances que la dona pogués sobreposar-se al mal que li
havien originat els dos trets rebuts. Malgrat el mal estat en què es
trobava, va ser intervinguda quirúrgicament. Al cap de poques hores, va morir.
SENSE ANTECEDENTS / La Guardia Civil va arrestar el mateix dissabte a
la tarda el presumpte agressor, de
53 anys, que no té antecedents
policials. L’arrestat, acusat d’un
presumpte delicte d’homicidi i de
tinença il·lícita d’armes, seguia
ahir a les dependències policials de
Granada mentre s’investigaven les
circumstàncies de l’esdeveniment
i s’ultimaven les diligències. L’home passarà a disposició judicial
avui o dimarts, segons l’estat de les
indagacions.
Un portaveu de l’institut armat
va explicar ahir que no existien denúncies prèvies per violència masclista, ni antecedents per agressions de l’autor dels trets, encara que

estadística
14 VÍCTIMES
EL 2018
J Aquest any 2018 ja han mort 14
dones a conseqüència de la
violència masclista a Espanya.
En aquesta trista estadística està
inclosa la morta ahir a
Guadahortuna. Tres d’aquests
successos mortals van tenir lloc
a la província de Granada. A
Guadix (febrer), al camp de tir de
Las Gabias (maig) i ara a
Guadahortuna.
J Tot i que és escandalosa, la
xifra ha anat disminuint amb els
anys. El 2008, segons les
estadístiques oficials, 76 dones
van morir a causa de la violència
masclista. Durant tot el 2017, van
ser 51, i l’any anterior, 45.

el Periódico

sí un requeriment fa anys per un
episodi de disputes que va provocar
una trucada veïnal. Tanmateix, ningú va formalitzar cap denúncia. La
parella, amb tres fills en comú i natural de Guadahortuna, estava casada des de feia anys, encara que convivien junts només durant temporades arran de les desavinences que
mantenien. A la localitat se sabia
que entre tots dos hi havia friccions
que se solucionaven amb la sortida
de la casa del marit durant un
temps.
SENSE LLICÈNCIA PER A L’ARMA / L’home, que no tenia llicència per tenir
l’arma curta utilitzada per disparar, va ser detingut al municipi
pocs minuts després de disparar la
seva esposa, segons fonts properes
a la investigació. La Guàrdia Civil
va precintar la vivenda de la dona,
com és habitual en aquests casos, i
va acordonar part del carrer Ocón,
on durant hores es van poder veure
restes de sang. A més, els agents
van localitzar l’arma utilitzada per
l’agressor.
Els habitants de Guadahortuna
viuen amb consternació el que ha
passat, ja que tant la morta com el
seu marit –que pel que sembla actualment no treballava– eren persones
conegudes. La vicepresidenta del Govern i ministra d’Igualtat, Carmen
Calvo, va transmetre ahir el seu condol als íntims de la víctima. H

INICIATIVA D’INCLUSIÓ SOCIAL

Es busca xef solidari
La Fundació Ampans, de Manresa, vol obrir a Barcelona un altre Canonge
PAU ARENÓS
BARCELONA

A l’acabar el sopar amb què es van celebrar els 10 anys del restaurant Canonge, a Manresa (Bages), iniciativa
de la Fundació Ampans per donar feina a persones amb discapacitat intel·lectual, Toni Espinal es va adreçar
jocós a Bernat Gurt, jove responsable
dels formatges Muntanyola, una altra empresa de la institució. Espinal,
director d’Ampans, el va desafiar a
elaborar-ne un de nou i trencador. Va
ser un desafiament amistós: el blau
de cabra i búfala de Muntanyola estava entre els millors del món, segons
el jurat dels World Cheese Awards.
L’últim plat del banquet commemoratiu va ser una taula amb petites
obres mestres del lacti, un pols de llets
entre Muntanyola, al Bages, i Serrat
Gros, a l’Alt Urgell. ¿A què venia
aquest vaques contra cabres, búfales
contra ovelles, aquest xoc d’esquellots? Que el xef convidat per a l’efemèride era Diego Alías, de Ca l’Amador, restaurant de Josa del Cadí, veïns
de Serrat Gros i dels seus mugits. Van
destacar dos talls: Lupulus, de Muntanyola, i Lo Pebrat D’Ossera, de la formatgeria del Pirineu.
Bernat olorava el fil de cotó que cobria la piràmide fundent de Lo Pebrat
i els col·legues d’Ampans el desafiaven a superar-lo. Aquest va ser el to i
l’actitud. Col·locaven els productes al
mercat buscant superar-se, convidant
a adquirir-los per la seva qualitat.

ANDREA MORENO

de convertir la
fruita en eternitat.
La tercera pota
del tamboret gastro era Canonge,
amb Janeta Camps
d’ideòloga, model
que volien exportar fora del Bages.
Si funcionava a
Manresa, ¿per què
no a Barcelona? Espinal va pensar
que necessitaven,
de nou, aliances.
¿Quins cuiners valents estaven disposats a ajudar?
33 Festa 8 Desè aniversari del Canonge.
Deia en veu alta:
Xavier López, responsable de pro- «¿Qui voldrà aliar-se amb nosaljectes, va pensar que, a més, el valor tres?». Cuiners i cuineres audaços,
social «era un plus» per al comprador. feu un pas endavant. Nandu JunPodria ser. El que es menjava i es be- bany va ajudar en el llançament del
via era bo sense excuses. El Canonge Canonge original.
Cooperació i compromís. Mans
donava feina a 13 noies i nois, alguns
a l’obrador de pastisseria, cosa que re- que guiaven altres mans. Com les
queria mans fines. Van servir el sopar de Diego Alías, que va portar a l’omamb facilitat pròpia de professionals. bra de Montserrat uns blinis de
Perquè ho eren.
truita de Tavascan i una escudella
Sense voler-ho, i gràcies a les dona- texturitzada de festa major. Perquè
cions, Ampans era una minipotència celebraven una festa major a la
gastronòmica. A més dels formatges, qual la cuinera Rosa Gracia i
administraven els vins Urpina i la re- l’equip de Canonge van contribuir
centísima incorporació de dues noves amb una albergínia blanca amb anetiquetes, de sumoll i mandó. En una xova i un fricandó de vedella. Entre
recerca contínua de complicitats, els Manresa i Barcelona només hi ha
cellers Collbaix i Abadal s’encarrega- 60 quilòmetres i mil oportunitats.
ven de passar el raïm a les ampolles, Xefs solidaris: apuntin-se. H

