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La mort del
detingut al
Raval serà
investigada
com a homicidi

Ve de la pàgina anterior
banitzar tot el gran parc de les
Glòries l’iniciaran al febrer els arquitectes que guanyin el concurs
en marxa.
Abans que comencés a actuar la piqueta, s’han hagut de portar a terme algunes tasques prèvies. La més insòlita, recol·locar
una colònia de 30 gats que havien fet del mercat casa seva. L’Oficina de Protecció dels Animals de
Barcelona i l’entitat protectora
DeGats se n’han encarregat.
Una altra d’aquestes tasques
segueix pendent, però per poc
temps. És el trasllat de l’última
de les parades. La impossibilitat
personal del propietari de fer-ho
per ara, perquè és a la presó, obligarà BIMSA a posar la mercaderia
en un contenidor a l’espera que
es resolgui el cas. Sánchez va destacar el caràcter sostenible de les
obres. La reutilització allà mateix
dels 85.000 metres cúbics de runa
del tambor estalviarà el trànsit de
9.000 camions.
També va explicar que el pla
de demolició es farà per fases. Co-

El desmuntatge
del recinte ja tancat
inclou la retirada de
30 tones d’uralita
amb amiant
A la flamant llotja
es posaran en un
mes 20 tendals per
protegir 40 botigues
del sol i de la pluja
mençarà al novembre amb obres
viàries com obrir el carrer de
Badajoz. Al febrer s’iniciarà l’enderrocament del costat mar mentre els vehicles en direcció Besòs
circulen pel viaducte muntanya i
els que entren a Barcelona ho fan
ja per la superfície. Després vindrà la supressió de l’estructura de
muntanya i la creació successiva
de les calçades provisionals en els
dos sentits.
/ Als flamants Encants de disseny, per una altra
part, l’ajuntament i els comerciants van arribar a l’acord, dimarts
a la nit, d’instal·lar-hi 20 tendals
motoritzats per protegir del sol i
en part també de la pluja, si bufa
el vent, les 40 parades situades
més a l’exterior a la banda de la
Meridiana. Diego Escámez, president dels venedors, va explicar
que era una mesura ja prevista i
que en un mes serà una realitat.
El cost serà de 150.000 euros. A
més, la reparació dels sis punts de
la coberta on dies enrere hi van
aparèixer goteres està gairebé ultimada. H
150.000 EUROS
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33 L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, presenta el pla estratègic de la ciutat a Can Barrades, ahir.

pla estratègic A la segona ciutat de catalunya

L’Hospitalet decideix com
desitja ser l’any 2025
L’ajuntament,
experts i més de
6.000 veïns fixen les
metes a aconseguir
CARLES COLS
L’HOSPITALET

L’

alcaldessa Núria Marín
va presentar ahir les conclusions del projecte
L’Hospitalet On, és a dir, el
resultat d’un treball de reunió d’opinions que ha durat un any i amb què
es pretenen definir les línies mestres
de com hauria de ser la segona ciutat
de Catalunya l’any 2025. La data coincideix amb el centenari de la gràcia d’Alfons XII de concedir el títol
oficial de ciutat a l’Hospitalet. L’aniversari no és important. El que resulta substancial és que l’Hospitalet
pretén canalitzar les seves polítiques futures en el terreny de l’economia i la cultura amb objectius molt
precisos. Pretén, per exemple, edificar al voltant de l’Hospital de Bellvitge un clúster biomèdic, oferir els
seus vells edificis industrials a empreses i institucions, posar un peu al
mapa del turisme i, en el camp de la
cultura, no solament treure més
rendiment dels seus equipaments,
sinó fins i tot tenir una data al calendari internacional amb un festival
anual de «músiques radicals».
«Imaginar-se el futur sense deixar
de gestionar el present». Marín va resumir així el propòsit de L’Hospitalet
On, una iniciativa pilotada per
l’ajuntament, assessorada per experts com el filòsof Josep Ramone-

da, l’urbanista Greg Clark i l’especialista en gestió pública Mateu Hernández, i en què han col·laborat més
de 6.000 veïns de la ciutat. Ara ve, no
obstant, el pas més difícil, fer realitat els bons desitjos, però el currículum de la ciutat convida a un cert optimisme, perquè, com va subratllar
l’alcaldessa, entre els èxits recents
de l’Hospitalet hi ha el fet d’haver
construït del no-res un districte econòmic (l’actual pol empresarial de
la plaça d’Europa), inimaginable 20
anys enrere.
Per posar fil a l’agulla, una de les

La segona fase de
la Gran Via es farà
sense soterrar
abans les vies
33 L’Ajuntament de l’Hospitalet

s’ha cansat d’esperar que el Ministeri de Foment encari les obres
de soterrament de les vies del tren
al seu pas per la ciutat, un projecte promès però que mai s’ha arribat a executar ni a pressupostar,
del qual depèn una altra obra crucial per a la ciutat, com és la prolongació de la urbanització de la
Gran Via, en aquesta ocasió fins a
Bellvitge. Tan ingrata és l’espera
que l’ajuntament –segons va confirmar ahir l’alcaldessa Núria Marin– ha iniciat converses amb la
Generalitat per portar a terme
aquest pla sense esperar que Foment resolgui el galimaties ferroviari.

primeres mesures que es portaran
a terme serà la creació d’una agència de desenvolupament econòmic
que faciliti al màxim l’activitat empresarial a la ciutat. És una mesura
tan previsible com necessària. El pla
inclou una proposta així, però també altres de lletra molt més petita,
com la intenció que el bus turístic
de Barcelona tingui una de les parades a la plaça d’Europa, amb l’arquitectura del gratacel de Toyo Ito com
a imant. Si s’aconsegueix una cosa
així, en aparença menor, es confirmaria que un altre dels projectes del
pla, una cosa tan difícil com convertir l’Hospitalet en un destí turístic,
estaria agafant força.
HANDICAPS / Marín va explicar que, en

realitat, la ciutat té bons fonaments
per aconseguir els objectius fixats.
Està geogràficament i econòmicament perfectament situada, protegida per l’ombra que li proporciona
Barcelona i la seva marca internacional, i té una vida gastronòmica i
cultural que només requereix ser cosida per ser coneguda més enllà de
les fronteres del terme municipal.
Però, evidentment, també hi ha handicaps ben coneguts. L’Hospitalet és
la capital de les grans obres pendents. Sense les estació intermodal
de La Torrassa, sense el túnel ferroviari, sense la finalització de les obres
de la línia L-9 del metro i sense l’execució de la segona fase de la cobertura de la Gran Via, bona part de les
metes fixades de cara al 2025 no seran possibles, en especial les vinculades al desenvolupament econòmic de la ciutat. H

La titular del Jutjat d’Instrucció
número 20 de Barcelona ha decidit investigar com a homicidi la
mort de Juan Andrés Benítez el 6
d’octubre a la nit al barri del Raval. De moment, ha citat a declarar com a imputat el veí del carrer
de l’Aurora que el 6 d’octubre a la
nit es va barallar amb la víctima
abans que, després de ser immobilitzada pels Mossos, aquesta es
desmaiés i morís. Fonts pròximes
al cas assenyalen que de moment
a aquest home no se li imputa cap
delicte, sinó que se’l cita en qualitat d’imputat perquè es pugui
presentar amb advocat. Encara
s’ha de veure si la magistrada imputa algun dels agents dels Mossos que van participar en la immobilització de Benítez, que diversos testimonis van qualificar
d’«excessiva».
La jutge va rebre ahir l’informe de l’autòpsia, en què s’estableix que Benítez presentava cops
al crani, que «van donar lloc a una
fallada cardíaca» que «es va veure
afectada per altres factors» com
ara la situació d’«estrès» i una malaltia cardíaca prèvia que li causava arítmies, segons va publicar
ahir El País.

La jutge del cas imputa
un veí que es va barallar
amb la víctima
L’autòpsia assenyala que la víctima tenia trencades una dent, un
pòmul, el nas i una cella. A més a
més, presentava un cop al cap i
a la part frontal dreta de la cara,
així com una fractura del metacarpià dret. També tenia lesions
als genolls i la zona lumbar. Segons l’informe aquests cops són
compatibles amb «cops de puny
o puntades, sense descartar-ne altres de similars».
COPS AL COTXE / L’home imputat és

un veí que s’havia barallat amb
Benítez. Aquella nit, aquest havia baixat de casa seva, al carrer
de l’Aurora, molt alterat i preguntant a tothom on era el seu
gos. El veí imputat acabava d’aparcar el cotxe al davant de l’edifici i
havia pujat a casa a deixar-hi unes
bosses amb compres, mentre la
seva dona es quedava a l’interior
del vehicle. De sobte, el seu fill el
va alertar que Benítez estava clavant cops al vehicle i intentant
agredir la dona. Segons els testimonis, es va posar a cridar «us mataré, us mataré» mentre picava
contra el cotxe. H

