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Enrique Aragay Aldama, 
Torcuato Aguilera López, 
Juan Reina Cañas, Fran-
cisca Sánchez Moya, María 
Andrés Sánchez, José 
Soto López, Juan Espi-
nola García, Juan Manuel 
Sánchez Vázquez, Rosa 

Sabé Solé, Saturnino Díaz 
De La Cruz, Luis Burget 
Izquierdo, Santiago Agus-
tín López, Juan Francisco 
Martín González, Enrique 
Manubens Mulero, Dolores 
Linares Guerrero, Julian 
Jiménez Laguna, Francisca 

Marimon Llonch, Anun-
cia Rubio Rubio, Alberto 
Leivas González, Juan 
Antonio Martín Gómez, 
Cipriano Ramos Tirado, 
Elpidia Rodríguez Rodrí-
guez, Jose Renalias Cape-
lla, Antonio Gómez Gómez, 

Carmen Sánchez Pérez, 
Félix Mateos Falcón, Ade-
lina Castella Riera, Isabel 
Molina García, Julian Reche 
Franco, Mercedes Sánc-
hez Ramírez, Francisco 
Mogente Aniorte, Ildefonso 
Henarejos Cárceles.

DEFUNCIONS
de 22 de febrer 
a l’1 de març 
del 2021

SUCCESSOS

Un botiguer troba 
dos joves robant i 
acaba a l’hospital

El propietari d’una de les bo-
tigues de la plaça d’Espanya 
va observar com dos joves, 
presumptament, intentaven 
robar productes, diumenge 
passat al vespre. Després 
de cridar-los l’atenció, va 
començar un forcejament 
amb els dos nois, de 25 anys. 
S’hi va sumar un familiar del 
propietari, que es trobava a 
la botiga. A conseqüència, 
tant el propietari com el 
seu parent van haver de ser 
traslladats a l’hospital Parc 
Taulí per a la valoració de les 
lesions produïdes durant el 
transcurs de l’incident.

SUCCESSOS

Un conductor begut 
xoca contra una casa 

A la Gran Via, un turisme va 
xocar amb una façana i va 
provocar una fuga de gas, el 
dilluns passat a les 00.25 h. 
El conductor del turisme, de 
50 anys, va realitzar una ma-
niobra incorrecta i va xocar 
amb la façana d’un habi-
tatge del carrer de Batllevell. 
En colpejar una canonada 
de gas, es va produir la fuga. 
Aleshores, el conductor va 
deixar el turisme al lloc dels 
fets i va marxar. Els agents el 
van localitzar a pocs metres i 
li van realitzar la prova de l’al-
coholèmia. Va sortir positiva.

POLÍTICA

Forcadell s’uneix a 
la recollida de firmes 
per a l’amnistia

L’expresidenta del Parla-
ment Carme Forcadell va 
ser el diumenge passat a 
la campanya impulsada 
per Òmnium per demanar 
l’amnistia dels polítics inde-
pendentistes a la presó i “de 
tots aquells represaliats”. La 
sabadellenca es va apropar el 
matí al punt de recollida de 
firmes a Sabadell, just davant 
de la seu de l’Espai Cultura 
Fundació 1859 Caixa Saba-
dell. Segons Òmnium, hi ha 
“2850 persones represalia-
des” en total a Catalunya i la 
campanya de l’amnistia és 
per a “totes elles”.

ENTITATS

Sabadell commemora 
el 45è aniversari de la 
República Sahrauí 

L’Ajuntament de Sabadell 
va commemorar el 45è 
aniversari de la República 
Àrab Sahrauí Democràtica 
el dissabte passat a la Casa 
Duran, on van assistir, entre 
d’altres, el delegat del Front 
Polisario a Catalunya, Abidin 
Bucharaya, i la segona 
tinenta d’alcaldessa, Marta 
Morell. La ciutat vallesana, a 
través l’associació sabade-
llenca sense ànim de lucre 
Taller d’Art, Cultura i Creació, 
té un agermanament amb 
Argub, una ciutat del Sàhara 
Occidental. 

En curt

L’estat actual dels pisos de la fase 2 d’Arraona-Merinals / O. ROJAS

Veïns afectats i Ajunta-
ment ja han pogut presentar 
al Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) els seus 
dubtes sobre l’informe neu-
tral que analitzava l’estat dels 
170 habitatges. Les al·legaci-
ons del veïnat han girat al vol-
tant del “greuge comparatiu” 
i l’existència de “deficiències 
d’origen als edificis” que hau-
ria d’assumir la Generalitat. 
Fonts veïnals sostenen que 
“no s’ha fet mai una rehabili-
tació de qualitat” i reclamen 
que no es faci un pegat. Tam-
bé l’Ajuntament ha presen-
tat dubtes sobre càlculs que es 
fan a l’estudi, especialment la 
valoració econòmica tant del 
cost de construcció com de 
les mesures que es proposen 
per rehabilitar. Tot i això, en-
cara no ha avançat quina serà la 
seva postura a la taula de nego-
ciació. El Col·legi encara no ha 
contestat les peticions: caldrà 
esperar uns dies per conèixer 
al detall les respostes als dub-
tes dels Merinals.

Entitats i veïns sabadellencs, 
prop d’un centenar, van tallar 
el diumenge passat una part de 
la carretera de Barcelona al bar-
ri de Gràcia de Sabadell, entre 
els carrers de Viladomat i de 
Cellers, per exigir una “pacifi-
cació” de la via “que divideix la 
ciutat en dos”.

Es tracta d’una acció que es 
du a terme cada últim diumen-
ge de mes des del 31 de gener i 
que paral·lelament es realitza 
a diverses localitats de Catalu-
nya. Per exemple, també hi ha 
hagut talls a Barcelona, l’Hos-
pitalet de Llobregat, Olot i Vi-
lassar de Mar. De fet, el seu 
objectiu és exigir a les adminis-
tracions “ciutats més verdes”, ja 
que consideren que els carrers 
d’aquestes ciutats són “auto-
pistes urbanes”.

La concentració va tenir un 
marcat to festiu i els veïns van 

Tornen a tallar la carretera de Barcelona 
per reclamar la “pacificació” de la via
Marc Parayre  •  @marcparayrec  #N150

El tall realitzat el diumenge passat / LLUÍS FRANCO

baixar les bicicletes al carrer. Així 
mateix, la canalla va fer dibuixos a 
l’asfalt de la carretera i van gaudir 
de gimcanes preparades pels orga-
nitzadors, que han estat l’AMPA de 
l’escola Teresa Claramunt i l’Agru-
pació de Veïns de Gràcia, amb la 
col·laboració de diverses entitats. 

Joan Vives, vocal de l’Agrupació 
de Veïns de Gràcia, explica que la 
carretera de Barcelona “perjudi-
ca per la seva contaminació i talla 
la ciutat en dos”. Així mateix, Vives 
proposa crear-hi carrils bici, ampli-
ar les voreres i reduir els carrils per 
als cotxes.

Els veïns dels Merinals 
exigeixen concreció als tècnics
M. Ordóñez  •  @martaordonezgar  #BarrisDS


