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DIMECRES, 6 DE JUNY DEL 2018
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Prorroguen la
detenció als dos
investigats per la
violació d’una noia

Més de 80.000 participants, en
el Certamen Nacional de Lectura

El jutge de guàrdia de Barcelona va acordar ahir a la tarda
prorrogar la detenció dels dos
joves que abans-d’ahir van ser
arrestats quan intentaven fugir d’Espanya després de ser
identificats per la seva suposada participació en la violació d’una menor a la sala
Razzmatazz, per poder practicar noves diligències. Segons
va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), el jutge de guàrdia va
decidir prorrogar la detenció
dels dos joves, que avui passaran a disposició del titular
del jutjat d’instrucció 22 de
Barcelona, que porta el cas,
per adoptar una decisió sobre
la seva situació personal després de practicar les noves diligències acordades ahir. Els
dos sospitosos van negar haver agredit la noia, de 17 anys.
La fiscal va demanar presó
preventiva per a tots dos, en
apreciar “indicis” de la seva
implicació en l’agressió sexual
i per risc de fuga, segons informa Efe. Posteriorment, el
jutge va acordar amb la fiscal,
segons el TSJC, prorrogar la
seva detenció per practicar diligències “determinants”. Els
investigats van ser detinguts
dilluns a la nit a l’aeroport del
Prat de Llobregat, quan es
disposaven a embarcar en un
vol amb destinació a Nova
York, sense haver-se presentat a la comissaria dels Mossos on se’ls havia citat. Hi ha
un tercer jove, menor, també
denunciat. ■ REDACCIÓ

Més de 80.000 participants,
alumnes de 956 centres educatius de tot Catalunya, han
participat en el XIV Certamen
Nacional de Lectura en Veu
Alta, la final del qual va tenir
lloc ahir al Teatre Nacional de
Catalunya. Els 49 alumnes finalistes van llegir individualment i col·lectivament un text
en veu alta, sota l’atenta mirada del jurat, format per Sam
Gutiérrez i Berta Giraut, actrius i formadores de lectura
en veu alta; Xavier Carrasco,
filòleg i editor editorial de
Text-La Galera; Pere Mayans,
filòleg i cap del servei d’immersió i acolliment lingüístic
del Departament d’Ensenyament, i Marc Rosich, autor i
director teatral. El certamen
és una iniciativa de la Fundació Enciclopèdia Catalana.

Alguns dels finalistes, ahir al Teatre Nacional ■ ORIOL DURAN

Els guanyadors de les diferents categories són Núria
Lluch, de l’escola Maria Mercè
Marçal (Mataró); Martí Moreno, de l’escola Colònia Güell
(Santa Coloma de Cervelló);
Sofia Rodríguez, de l’escola
Jaume I (Barcelona); Mariona
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Sis mesos de presó per a dos
mossos per lesions a dos nois
amb el deure legítim i de reparació del dany perquè van dipositar 1.800 euros per a cada un
dels dos ferits, al cap, als braços i a l’orella. L’acció contra el
tercer noi es considera menor i
la resta d’agents són absolts
perquè no poden ser identificats. En la resolució, l’Audiència
sosté que la unitat d’antiavalots
havia d’actuar perquè els llançaven objectes, però que van

executar-ho amb “excés” quan
van colpejar els joves, que no
havien fet res, i de forma “antijurídica”. L’advocada d’un dels
nois, Anaïs Franquesa, valora
que el cas es va poder portar a
judici pels vídeos i els testimonis de veïns, però alhora considera “molt greu” l’atenuant de
compliment d’un deure perquè
“no es compleixen els requisits”. ■ M.PIULACHS

Empresa d’alimentació
necessita

INSTAL·LACIONS
ALMOHAYA, S.C.

850736-1189364T

L’Audiència de Barcelona ha
condemnat per un delicte de
lesions dos dels cinc agents
dels Mossos jutjats per haver
colpejat amb la porra tres joves
que es refugiaven en un portal
durant els incidents de Can
Vies, a Sants, el 2014. La secció
segona castiga els dos antiavalots a la pena mínima de sis
mesos de presó perquè accepta els atenuants d’actuació

XÒFER AJUDANT
REPARTIDOR

Envieu c. v. a:
ofertatreball25@gmail.com
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El síndic demana un canvi de
mentalitat en l’urbanisme
conflictes en matèria ambiental i urbanística a Catalunya,
entregat al Parlament, la crisi
econòmica va paralitzar alguns grans projectes amb
impacte ambiental, però “la
incipient sortida de la crisi no
ha significat un canvi de mentalitat, ja que s’han seguit
aprovant projectes amb incidència ambiental i urbanística”. ■ REDACCIÓ
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Rafael Ribó, ahir, durant la presentació de l’informe ■ ACN

El síndic de greuges, Rafael
Ribó, va instar ahir les administracions públiques a prioritzar l’interès social dels projectes urbanístics sobre el
mateix desenvolupament urbanístic. Així, Ribó va considerar que cal justificar la necessitat d’un projecte abans
d’aprovar-lo, i no al revés com
assegura que passa ara. Segons l’informe L’augment dels

Fernández, de l’escola Vedruna (Ripoll), i Judit de Haro,
Núria Armengol i Adrià Grau,
de l’escola Garbí Pere Vergés
(Esplugues de Llobregat). Un
total de 1.800 docents s’han
implicat en la preparació dels
participants. ■ X. CASTILLÓN

Anunci de transformació de
Societat Civil en Societat
Limitada i canvi de
denominació social.
Conforme a l’article 14.1 de la
Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre
Modificacions Estructurals de
les Societats Mercantils, es fa
públic que la Junta General,
Extraordinària i Universal de
l’entitat INSTAL·LACIONS ALMOHAYA, SC, en reunió celebrada el dia 1 de juny de
2018, va decidir per unanimitat la transformació de la Societat Civil en Societat Limitada, aprovant-se igualment per
unanimitat el balanç de transformació de la societat tancat
el 31 de març de 2018, els
nous Estatuts Socials adequats a la nova forma social i
canviar la denominació social
per la d’INSTAL·LACIONS
ALMOHAYA, SL.
Olot, 1 de juny de 2018
Antoni Almohaya Casado
Administrador
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