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LadonadeMainat: “Li vaig punxar
substàncies per al seubenestar”

SUCCESSOS

TONI MUÑOZ
Barcelona

Angela Dobrowolski, esposa de
JosepMaríaMainat, vadescriure
la nit dels fets comunamésde les
quevapassar ambel seumarit, de
qui va negar que s’estigués sepa
rant, i va afirmar sense embuts
que li va posar dues injeccions
“per al seu benestar”, no per ma
tarlo. Després de ser detinguda
pelsMossos d’Esquadra, acusada
devolerassassinarMainat, queés
diabètic, administrantli dues do
sis d’insulina, Dobrowolski es va
defensar. “No són certs els fets
quesem’imputen”. Ivaafegir: “Li
vaig punxaruna sèrie de substàn
cies per al seu benestar i per apri
marse perquè ell m’ho va dema
nar”. Així consten a les declaraci
ons judicials aquèha tingut accés
LaVanguardia.
En canvi, Mainat li va explicar

al jutge que va intentar resistirse
senseèxitquelasevadonaliposés
les injeccions. “Quanestavaador
mit emvadespertar lamevadona
i em va dir si m’havia posat la in
jecció de l’hormona de creixe
ment.Emvadirquen’hihaviauna
per casa i emvapreguntar si volia
queme la posés. Jo li vaig dir que
nofeia falta,peròellahiva insistir
i al finalhivaigaccedir.Tot seguit
em va preguntar si em volia apri
mar, li vaigdir queno, peròellahi
va insistir i al finalhivaigaccedir i
emvaposarunainjeccióqueésun
tractament per aprimarse que

també seguia la meva dona”.
Dobrowolski també va assegu

rar que li punxava les dosis “indi
vidualmentinomentredormia”.I
va reiterar que continuava dor
mint amb seumarit, una cosa que
contradiu la versiódeMainat que
s’estaven divorciant i que des del
gener ja no convivien ni dormien
junts. Dobrowoskivaprosseguir:
“De vegades em llevo a la nit per
què tinc gana, pateixo insomni i
buscogaletesocosesdolces i des

prés torno al llit”. Amb aquestes
explicacions, va intentaresquivar
una de les principals proves que
pesensobreella: les imatgesdeles
càmeresde videovigilància que la
van captar anant i venint fins a
tretze vegades de l’habitació del
seu marit, una cosa que no tenia
cap sentit si ja estaven separats i
que alsMossos d’Esquadra els va
semblar sospitosa.
Les explicacionsde ladonavan

quedarmoltqüestionadesquanla
policia va comprovar que des del
generviviasolaenunpisalcentre
deBarcelona iestavaenprocésde
divorci amb el seu marit. De fet,
segonselsMossos,elquevapreci
pitar l’intent d’assassinat va ser
que ella descobrís que els tràmits
del divorci anaven de debò iMai
natjan’estavadebatentelstermes
amb els seus advocats, una cosa

quelaprivavad’optaraunafutura
herència. “Desconeixia que que
dava exclosa del testament si ens
separàvem”,vaal∙legar.
El Ministeri Fiscal va demanar

l’ingrés a presó provisional de la
Dobrowolski entenent que hi ha
via indicisclarsquehavia intentat
llevar lavidaal seumarit.El jutge,
tot i això, va decretarne la lliber
tat sense fiança perquè no va
apreciarriscdefugidaitéprouar
relament a Espanya. “La investi
gada no té antecedents penals i
policials, tédomicili conegut idos
fills i està cursant sisè curs de
medicina. Amés amés, l’altra na
cionalitatqueostenta,l’alemanya,
és dins del territori Schengen, i
podria ser extradida sense pro
blema si fugís al seu país d’ori
gen”, va escriure el jutge en una
interlocutòria.c
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Màxima expectaciómediàtica a la casa de JosepMariaMainat, a Horta

Dobrowolski va negar
que volguésmatar el
seumarit i va dir al
jutge que li va posar
les injeccions perquè
ell l’hi va demanar

Finestreta
única per a les
llicències de
rehabilitació
D. GUERRERO Barcelona

La paperassa prèvia per poder
fer una gran rehabilitació en un
immoble forma part d’aquells
tràmitsqueelsprofessionalsdel
sector temen perquè saben
quan comencen però no quan
acaben. De mitjana tarden set
mesos. “Hi ha una barbaritat de
normativesquefanquetotesdi
lati”, lamenta la degana del
Col∙legi d’Arquitectes de Cata
lunya(COAC),AssumpcióPuig.
El compromís adquirit per

l’Ajuntament és reduirho a
partird’araalameitat,aunstres
mesos, que és el termini estipu
lat per a la concessió de llicèn
cies, segons la normativa. I ho
volen aconseguir mitjançant la
creació d’una finestreta única
formadaperunaunitatespecia
litzada amb personal tècnic de
llicències i patrimoni, a més
d’advocats.
La seva funció serà acompa

nyar els promotors en tota la
tramitació i agilitar la comuni
cacióielseguimentdelsexpedi
ents durant tot el procés. L’ofi
cina estarà situada des d’aquest
mateix mes en unes oficines
municipals a la vora de la plaça
delesGlòries.Latinentad’alcal
de d’Urbanisme, Janet Sanz, va
explicar ahir que “s’incorpora
rannous tècnics i es reestructu
raran els equips, cosa que per
metrà reduir dràsticament el
tempsde tramitació”.
La creació d’aquest organis

medona resposta a les reivindi
cacions d’arquitectes, aparella
dors i enginyers d’edificació,
quefatempsquereclamencele
ritat a fi d’impulsar el sector.
Tambérespona lapressióexer
cida des del grup municipal de
JuntsperCatalunya,quehafor
çat el govern municipal a pren
dremesures.c
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Al servei deBarcelona, al servei de la seguretat

“Aquest cap de setmana 6.505
aspirants, d’ells al voltant del
30% dones, realitzen les proves
per ocupar 282 noves places
d’agent de laGuàrdiaUrbanade
Barcelona”.
Darrere d’aquestes dades hi

hamoltdemoltesambicions,an
hels i compromisosde lesperso
nes que s’hi presenten i de la so
cietat aquèpertanyen.
D’una banda fem realitat el

compromís del govern munici
pal d’incrementar en 1.000 el
nombre d’agents de la Guàrdia
Urbana a Barcelona durant

aquest mandat. Si volem una
Barcelona que estigui a l’altura
dels reptes de seguretat que té
plantejats, ens cal, entre d’altres
coses, enfortir i donar protago
nisme a la Guàrdia Urbana. La
seguretat es construeix amb
molts vímets, no només amb la
policia, però aquesta és condi
ció necessària. Necessitem més
agentsperpoderestaraldamunt
dels problemes i al costat de la
gent. Per escoltar, per recórrer
els carrers i atendre els veïns i
veïnes, per combatre una sinis
tralitat viària que ens preocupa,
per treballar plegats amb altres
cossos de seguretat i fer front a
l’activitatdelictiva id’unamane
ra especial lluitar contra lamul
tirreincidència.
També hi descobrim l’ambi

ciód’unaciutatquetéenlaigual
tatentregèneresundelsseusva

lors fonamentals. L’ambició
d’una societat que no es resigna
al fàcil plany de com serien les
cosessinofossincomsón.L’am
biciód’unesdonesqueaprofiten
les oportunitats i no deixen que
s’esmorteeixin.I l’ambiciód’una
institució, la Guàrdia Urbana, i
d’ungovern,quedemanerapro
activapersegueixque, en aquest
increment d’agents de la Guàr
diaUrbana,hihagiunincrement
significatiu i clau de dones
agents. Ni anecdòtic, ni per co
brir l’expedient. La societat a
què s’ha de servir i el model de
Guàrdia Urbana, objectius i tas
ques, ques’hi ajusta, reclamaur
gentment la presència, implica
ció i lideratge de les dones
agents.
I els anhels personals?

6.505 persones han respost a la
crida que es va fer des de l’Ajun

tament per convidar la població
a sumarse a la GuàrdiaUrbana.
Molts s’hi han presentat per vo
cació.D’altres s’hihanpresentat
atrets per una feina que promet
ser interessant. I n’hi ha d’altres
quehihanparticipat expectants
per lapossibilitat depoderobte
nir una feina fixa, que en els
tempsactualsaixòésunaexcep
ció. Sigui com sigui, encara que

hi hagi diverses causes i orígens,
totes i tots convergiran en una
mateixa missió: servir. Aquesta
és una vida dedicada al servei
públic.Aservirelsveïns iveïnes,
a servir Barcelona. A ajudar. A
facilitar. A cuidar. I també a fer
valer l’autoritat democràtica, a
vetllar pel compliment de nor
mes i lleis, i semprea intervenir i
conciliar per generar convivèn
cia.El servei públic ésparticipar
a fer ciutat, a modelarla, des de
primeralíniaperòsenseafanyde
protagonisme, mantenint un rol
institucional, formant part d’un
col∙lectiu, ideixantquesiguinles
ciutadanesielsciutadanselsque
gaudeixinambtotalseguretatde
laciutatqueguardem.
El serveipúblic implica i com

promet. I exigeix estar sempre a
punt. Disposat a servir Barcelo
na i la sevagent.

Lasocietat
reclamaurgentment

lapresència,
implicació i lideratge

de lesdonesa
laGuàrdiaUrbana

Albert Batlle
i Bastardas

Tinent d’alcalde de Prevenció i
Seguretat Ajuntament de Barcelona

Ladonadefensaque
dormiaambelseu
marit lanitdels fets i
esvallevardiverses
vegadesperinsomni


