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Mor una dona
atropellada a l’AP-7

SUCCESSOS

Una dona va morir dissabte
al vespre després de ser
atropellada a l’AP-7 a l’altura
d’Avinyonet del Penedès, a la
comarca de l’Alt Penedès.
L’accident va tenir lloc al vol-
tant de dos quarts de deu del
vespre al punt quilomètric
190, on la víctima, que havia
baixat del seu cotxe, va ser
atropellada per un altre turis-
me. Arran de l’accident, l’AP-7
va quedar tallada en sentit
Barcelona.

En el mateix vehicle d’on va
baixar la dona, que ocupava la
plaça de copilot, hi anaven
tres persones més, que van
resultar il·leses. El conductor
de l’altre turisme també va re-
sultar il·lès. La dona morta
tenia 33 anys i era veïna de
Sant Andreu de la Barca. En-
cara s’investiguen les cir-
cumstàncies que van motivar
l’accident mortal, segons el
Servei Català de Trànsit.
■ REDACCIÓ

POLÍTICA

Collboni reclama
que reobri la
comissaria de
plaça Catalunya

L’alcaldable socialista,
Jaume Collboni ■ O. DURAN

El candidat del PSC en les
eleccions municipals de Bar-
celona, Jaume Collboni, recla-
ma al govern de la Generalitat
que reobri la comissaria dels
Mossos d’Esquadra de plaça
Catalunya, tancada per obres
des del 2017. L’alcaldable so-
cialista justifica la petició, que
va presentar dijous en forma
de proposta de resolució al
Parlament, “per poder fer
front a la crisi d’inseguretat
que es viu actualment a Bar-
celona”. En la temporada d’es-
tiu, hi afegeix el candidat, s’in-
tensifica l’ús de l’espai públic
del centre de la ciutat tant per
part dels habitants de Barce-
lona com pels visitants. El me-
tro és “una de les ubicacions
principals on es realitzen
molts dels furts d’aquesta ciu-
tat i cal, doncs, dotar la policia
autonòmica de la infraestruc-
tura necessària per fer més
eficient el seu treball”, afirma
el candidat. La reobertura de
la comissaria evitaria també,
segons Collboni, “els usos
abusius de l’espai públic”, en
referència al top manta. La
comissaria de plaça Catalu-
nya recollia 20.000 denúncies
l’any i el seu tancament ha
provocat una congestió de les
comissaries més properes, les
de Nou de la Rambla i plaça
Espanya, on “el temps d’espe-
ra per posar una denúncia so-
brepassa les tres hores”, asse-
gura Collboni. ■ REDACCIÓ

Barcelona invertirà dos milions
a reformar la plaça Sant Miquel

URBANISME

L’Ajuntament de Barcelona
començarà dimecres els tre-
balls per reformar la plaça
Sant Miquel, una reforma que
forma part del pla de barris
del Gòtic Sud, en què s’inver-
tiran dos milions d’euros. Es
preveu que, a principi de l’any
vinent, l’espai, que té una su-
perfície de 4.317 metres qua-
drats, tingui una nova imatge
i uns nous usos que volen
afavorir les dinàmiques ve-
ïnals pel davant de la circula-

ció de vehicles o la prestació
de serveis.

Segons fonts municipals,
les actuacions, amb un calen-
dari previst de nou mesos,
comportaran una ampliació
dels usos veïnals, de la zona
verda i de l’espai destinat als
jocs infantils. La reforma posa
les famílies i els infants al cen-
tre de la plaça amb un disseny
que duplica la superfície en
què poden jugar infants i joves
i es poden estar les famílies i

el veïnat en general. També
s’incrementaran la vegetació i
les zones de paviment tou o
de terra, inclòs un sorral in-
fantil, el que introduirà un ca-
ràcter més suau a la plaça du-
ra que hi ha en aquests mo-
ments. Aquestes novetats ar-
ribaran després de la prova pi-
lot que prohibeix aparcar al
centre de la plaça des de l’es-
tiu passat i la reordenació de
les zones de càrrega i descàr-
rega. ■ REDACCIÓ

INFRAESTRUCTURES

Renfe reubica els afectats pel
tall de nou hores a la línia R16
Renfe va reubicar ahir els pas-
satgers que dissabte no van
poder viatjar entre Barcelona i
València per una avaria a la
catenària entre Vandellòs i
Cambrils que va motivar una
interrupció del servei a la línia
R16 i al corredor mediterrani
que es va allargar durant nou
hores. Renfe va atribuir l’ava-
ria al temporal de pluja, que
va afectar una vintena de
trens que transportaven un
total de 2.500 passatgers. Els
viatgers que van desistir de

viatjar ahir van poder recupe-
rar l’import del bitllet.

L’avaria es va produir a tres
quarts de cinc de la tarda i va
afectar els trens de la línia
R16, que transcorre entre Bar-
celona i Tortosa, i també els
del llarga distància del corre-
dor mediterrani. Els tècnics
d’Adif van reparar l’avaria prop
de nou hores més tard, motiu
pel qual el servei es va poder
restablir quan passaven deu
minuts de dos quarts de dues
de la matinada. Durant el

temps que va durar la inter-
rupció del servei, Renfe va ha-
bilitar un servei alternatiu per
carretera amb quatre auto-
cars entre Cambrils i l’Ametlla
de Mar per traslladar els pas-
satgers de l’R16. Als dels trens
de llarga distància, en canvi,
se’ls va oferir reubicar-los en
un altre tren o tornar-los els
diners perquè no es van poder
trobar prou autobusos, dona-
da la coincidència de l’avaria
amb les dates festives.
■ REDACCIÓ

Usuaris, ahir, a l’estació de Cambrils després que la circulació quedés restablerta ■ ACN

Els Bombers
reben 26 avisos
en una nit per
les ratxes de vent

SOCIETAT

Protecció Civil mantenia ahir
activada l’alerta del pla Inun-
cat pel fort onatge que es re-
gistrava a tot el litoral i el
Ventcat per les fortes ratxes
de vent que van motivar 26
avisos als Bombers la nit de
dissabte a diumenge, 14 dels
quals van correspondre a la
regió metropolitana nord. Ahir
es van registrar onades que
van superar els dos metres i
mig d’altura a tot el litoral, i
segons el Meteocat el tempo-
ral de gregal s’intensificarà
avui i les onades podran arri-
bar als quatre metres d’altura.
El vent ha bufat especialment
fort durant aquest cap de set-
mana, i s’han assolit ratxes de
més de 90 quilòmetres per
hora especialment al litoral
central, al Camp de Tarragona
i a les comarques del centre
de Catalunya. Els Bombers
han fet des de divendres prop
de 200 actuacions per aquest
motiu. A més, han efectuat
durant els festius 12 actua-
cions al medi natural. Entre
d’altres, han rescatat una do-
na que va caure a una pista
forestal a Begues i una altra
que es va accidentar a la via
ferrada del Canal de les Da-
mes, a Collbató. ■ REDACCIÓ

Venda: Llibreria Claret. C/ Roger de Llúria, 5, de Barcelona
Drets d’autor cedits íntegrament a Càritas i a Enllaç Solidari ONG

AQUESTA OBRA PRETÉN FER UNA ANÀLISI PSICOLÒGICA

SOBRE EL QUE JESÚS VA DIR I VA FER, I CONVIDA LES

PERSONES INTERESSADES EN EL TEMA, INDEPENDENTMENT

DE LES SEVES CREENCES I EL SEU BAGATGE, A LA

REFLEXIÓ. AIXÍ EL LECTOR PODRÀ FER UNA VALORACIÓ

DEL COMPORTAMENT DE JESÚS, LA SEVA PERSONALITAT I

METODOLOGIA, PER FINALMENT EXTREURE’N LES SEVES

PRÒPIES CONCLUSIONS. 

JESÚS, ALLIBERADOR O SECTARI?
JOAN MASFERRER i LLOS 
Editorial Claret, 138 pàg.
Edició en català i castellà
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Ajuntament  
d’Olèrdola  

ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’Olèrdola, en sessió de 8 d’abril de 2019,
per unanimitat dels membres presents, ha
aprovat inicialment el Pla especial urbanístic
de la Muntanyeta, que inclou el Document
ambiental estratègic, redactat per l’arquitecte
Sr. Josep Cartró i promogut per l’Ajuntament
d’Olèrdola.
Alhora i de conformitat amb l’article 73.2 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, es suspèn
la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, com també es suspèn l’atorga-
ment de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderro-
cament de construccions, d’instal·lació o am-
pliació d’activitats o usos concrets (obres en
general, moviments de terres, tala d’arbres) i
d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial.
Aquest expedient estarà exposat a informació
pública pel termini de quaranta-cinc dies,
comptat des de l’endemà de la darrera publi-
cació obligatòria, d’acord amb el que disposa
l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanis-
me, mitjançant la publicació d’aquest acord al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la
inserció d’un anunci en un dels diaris de més
divulgació en l’àmbit municipal o supramunici-
pal, a fi que s’hi puguin presentar les al·lega-
cions oportunes. En el cas que el tràmit d’in-
formació pública coincideixi totalment o par-
cialment amb el mes d’agost, s’ampliarà el
termini un mes, d’acord amb la disposició ad-
dicional desena del Text refós de la Llei d’ur-
banisme.
Les al·legacions i reclamacions les hauran de
presentar els interessats davant l’Ajuntament
dins el termini esmentat en el paràgraf ante-
rior, per qualsevol dels mitjans que estableix
l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
El Pla especial urbanístic de la Muntanyeta
es pot consultar a l’adreça següent:
h t t p : / / w w w. o l e r d o l a . c a t / s e r v e i s -
municipals/serveis-tecnics-i-urbanisme/plane-
jament-urbanistic/planejament-derivat

L’alcalde
Lucas Ramírez Búrdalo
Olèrdola, 16 d’abril de 2019


