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Les entitats alertende l’efectede
la crisi en col·lectius vulnerables
BARCELONA wLa federació
d’Entitats Catalanes d’Acció
Social (ECAS), que agrupa
85 associacions que atenen
més de 795.000 usuaris, ha
llançat un avís sobre l’incre-
ment de la vulnerabilitat en
sectors que ja pateixen ex-
clusió social. Les entitats
socials han alertat del deteri-
orament creixent de la po-
bresa estructural, com de-
mostra que el 74% dels usua-
ris de centres residencials
per a malalts de sida a Cata-
lunya no tenen cap ingrés
econòmic o cobren una pen-
sió no contributiva. L’ECAS
va presentar ahir l’informe
de l’últim any d’activitat
dels onze centres residenci-

als per a persones que con-
viuen amb el virus de la sida
a la directora general de
l’Institut Català d’Assistèn-
cia i Serveis Socials (Icass),
Carmela Fortuny. Segons
l’informe, al 2011 el percen-
tatge de sol·licitants de pla-
ça sense cap ingrés econò-
mic va ser del 34,58%, un
5,18% més que els sol·lici-
tants del 2010. Paral·lela-
ment, el percentatge de per-
sones que reben una pensió
no contributiva (39,58%) ha
disminuït un 7% respecte al
2010. L’informe també re-
cull que aquests centres han
permès sortir de l’exclusió
social a 240 persones al
llarg del 2011. / J. Playà

CanBaró estrenaunnou
espaiCiberCaixa escolar

BADALONA wL’Ajuntament de
Badalona ha anunciat que
40 pisos més de la ciutat
embargats per entitats
financeres es llogaran a preu
baix a famílies necessitades.
La primera beneficiària del
programa amb 80 pisos en
cartera es va mudar fa uns
dies i l’Ajuntament confia a
adjudicar aviat la majoria
dels habitatges. El problema
és que bona part estan
ocupats il·legalment. El Con-
sistori espera que els jutges
accelerin els desallotjaments
quan es firmin els
contractes. / L. Benvenuty

Uns nens juguen i pinten en un espai CiberCaixa escolar
OBRA SOCIAL LA CAIXA

BARCELONA wL’Obra Social
La Caixa i l’Ajuntament de
Barcelona van inaugurar ahir
una CiberCaixa escolar al
barri de Can Baró. Aquest
espai, que neix sota el pro-
grama d’acollida CiberCaixa:
Quedem després de classe, va
destinat als nens d’entre 5 i
14 anys que viuen en llars
amb dificultats per conciliar
la vida familiar i laboral. Du-
rant els matins i mentre els
nens són a l’escola, les ins-

tal·lacions de la CiberCaixa
es troben a disposició de tots
els veïns del barri. El conveni
del programa comporta una
inversió de 360.000 euros
per part de La Caixa i de
160.000 de l’Ajuntament.
La nova CiberCaixa, igual
que les altres tres ja existents
a la ciutat, consta d’un espai
d’informàtica, un altre de
lectura i audiovisuals i un
tercer infantil, per als més
petits. / Redacció

L’HOSPITALET w Els Mossos
d’Esquadra van informar
ahir de la detenció d’un ciu-
tadà dominicà, Maikel P.P.,
de 34 anys, per estar relacio-
nat presumptament amb la
mort d’un home de nacionali-
tat guineana, de 42 anys, al
febrer a l’Hospitalet. Segons
fonts policials, la víctima
va ser trobada sense signes
de violència al seu domicili,
en aquest municipi. I va ser
arran de l’autòpsia quan es
van trobar indicis que l’home
guineà havia estat assassinat.
Víctima i agressor es conei-
xien. / R. Montilla

Detingut l’assassí
d’un ciutadà
guineà
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Lloguers a preu
baixper a 40pisos
embargats

Apagada a l’estació deSantAndreuArenal
Un tall en el subministrament
elèctric va deixar fora de joc
bonapart de l’estació deRodali-
es de Sant Andreu Arenal ahir
almatí. L’avaria no va afectar la
circulació de trens però sí
molts dels serveis. Les panta-
lles d’informació es van quedar

en blanc; la majoria de les mà-
quines de venda de bitllets es
van apagar, de manera que els
viatgers van haver d’anar a la
taquilla, on tampoc no se’ls va
poder expedir el títol, i les bar-
reres d’accés es van desconnec-
tar i van quedar obertes, per la

qual cosa els passatgers van po-
der entrar i sortir sense validar
el bitllet. Renfe va atribuir l’ava-
ria a la companyia subminis-
tradora. La il·luminació es va
mantenir gràcies al generador
d’emergència. Personal de re-
forç va informar els usuaris.

SARA SANS
Tarragona

Amb un permís peniten-
ciari sota el braç, a mit-
jans de gener Guiller-
mo G.S. va sortir de la

presó de Tarragona, on complia
condemna per robatori. Va estar
quatre mesos en parador desco-
negut fins que, fa una setmana,
els Mossos van tornar a detenir-
lo. El van identificar gràcies a les
càmeres de vigilància de tres dels
establiments on, a punta de pisto-
la, va tornar a robar. La policia
busca ara el jove que l’acompa-
nyava en els seus últims cops.
Tots en cap de setmana, quan la
caixa ésmés plena. En dos dissab-
tes van aconseguir un botí de
més de 6.500 euros.
“Van venir divendres a la tar-

da, van fer un volt i van comprar
dues llaunes”, explica la depen-
denta d’un supermercat deTarra-
gona. Guillermo G.S., de 37 anys,
nascut a Veneçuela i veí de Reus,
sabia el que feia. En un moment
es va fixar en el nombre de depen-
dentes que hi havia al supermer-
cat i, d’entre les tres portes d’ofi-
cines i serveis que hi ha a l’interi-
or de la botiga, va deduir en qui-
na habitació estava la caixa forta.
L’endemà, el dissabte 28 d’abril,
a dos quarts de nou del vespre,
cinc minuts abans que tanqués el

supermercat, van tornar a entrar.
“Li vaig dir que anés de pressa,

que volia tancar i, quan vaig aixe-
car el cap, ja en tenia a un dar-
rere”, explica l’empleada que era
a la caixa. El jove la va agafar per
l’espatlla, va treure un gran ga-
nivet i la va portar cap a l’interior
de la botiga, on Guillermo tenia
agafada l’altra dependenta i l’en-
canonava amb la pistola al coll.
“Allà sí que vaig veure que la
cosa anava de debò, em vaig
espantar moltíssim, em tremola-

ven tant les cames que gairebé
caic...”, explica.
Mentre l’un les retenia, l’altre

es va dirigir al despatx on hi ha-
via l’encarregada i la va obligar a
obrir la caixa forta, on hi havia
2.500 euros. Els diners de les cai-
xes enregistradores ni els van to-
car. Amb elmateix sistema, el diu-
menge anterior al matí van abor-
dar l’empleada d’un quiosc del
carrer Ramón yCajal de Tarrago-
na. D’allà es van emportar

gairebé 4.000 euros. A aquests
dos robatoris cal afegir-n’hi un al-
tre amb violència i intimidació en
un establiment de Reus, segons
van informar ahir els Mossos.
Els agents de la unitat d’investi-

gació van detenir Guillermo di-
marts passat. Havien analitzat
els vídeos de seguretat de les boti-
gues i van acarar les imatges, en-
tre altres, amb les de presos que
estan en situació de recerca i cap-
tura, com era el cas deGuillermo,
en parador desconegut des del 17
de gener. Després, durant l’escor-
coll, elsMossos van trobar l’arma
que va utilitzar en els robatoris.
A aquest home li atribueixen

ara tres robatoris, encara que po-
drien ser-nemés.Mentrestant, la
policia continua buscant el jove
que el va acompanyar en alguns
dels cops. Pel que sembla, és espa-
nyol i no té antecedents, tot i que
ara la policia ja disposa de les se-
ves empremtes dactilars. Segons
alguns testimonis aquest segon
atracador, que portava un gani-
vet de grans dimensions, “sembla-
va molt més insegur i esperava
instruccions de l’altre...”.
Divendres, després de passar a

disposició judicial, Guillermo
G.S. va tornar a ingressar a la pre-
só. Se li imputa un delicte d’in-
compliment de condemna i tres
robatoris amb violència i intimi-
dació. c
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Els Mossos detenen un pres que va aprofitar un
permís penitenciari per no tornar, després
de tres robatoris a mà armada a Tarragona i Reus

Alapresóunaltrecop

Els agents busquen
el jove que anava
amb ell; amb dos cops
de cap de setmana
van robar 6.500 euros


