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Al 46% dels accessos a escoles i al 41% dels 
parcs infantils de ciutats d’onze països 
europeus, entre les quals Barcelona, s’han 
trobat restes de nicotina en l’ambient. 

Segons aquesta investigació coordinada per 
membres de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, es detecta la presència de burilles 
en gairebé un 60% dels parcs infantils i en un 

75% de les entrades d’escoles. En un de cada 
cinc parcs hi havia alguna persona fumant 
dins l’àrea de joc i es van observar més 
fumadors en escoles de barris desfavorits.

NICOTINA A LA MEITAT 
DE LES ENTRADES 
A LES ESCOLES

Edifici on es va trobar el cos de la dona 
assassinada. XAVIER PI / ACN

Un home assassina 
la seva parella 

a Lloret 

Un home es va presentar ahir a la comissaria 
de la Policia Local de Lloret de Mar i va con-
fessar que havia assassinat la seva parella. 
L’home, de 51 anys, es va entregar passades les 
nou del matí i va quedar detingut. Els agents 
de l’àrea d’investigació criminal dels Mossos 
d’Esquadra van assumir la investigació i es 
van desplaçar al pis de la parella, situat a 
l’avinguda Magnòlia de Lloret. Hi van localit-
zar el cadàver de la dona amb signes de violèn-
cia. Segons fonts pròximes al cas, l’home va 
manifestar que l’havia estrangulat. 

Al llarg del matí els agents van inspeccionar 
l’habitatge, van recollir proves i després van 
traslladar el detingut al bloc de pisos per fer la 
reconstrucció del crim. Va ser llavors quan 
l’home va assegurar que va escanyar la dona 
entre les nou i quarts de deu de la nit de diu-
menge. La víctima, segons el relat de l’arrestat, 
li va retreure una infidelitat i li hauria mostrat 
un ganivet dient que el mataria. En aquest mo-
ment l’autor confés la va estrangular fins que 
va acabar amb la seva vida. Però fonts pròximes 
al cas han apuntat que el domicili estava endre-
çat i que l’home no presenta cap marca o lesió 
que acrediti una discussió acalorada. 

El detingut va explicar que, després de co-
metre l’assassinat, va plantejar suïcidar-se i 
que també va escriure una carta als fills de la 
víctima, que viuen a Bèlgica. Finalment l’ho-
me va decidir entregar-se quan ja havien pas-
sat unes dotze hores del crim. El Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya (TSJC) va in-
formar que no consten als jutjats de violència 
antecedents de la parella, tots dos de naciona-
litat belga i que feia anys que vivien a Lloret. 
Segons l’Institut Català de les Dones (ICD), 
aquesta és l’onzena dona assassinada aquest 
any per violència masclista. 

L’Ajuntament de Lloret de Mar va condem-
nar l’assassinat i va convocar un minut de si-
lenci. L’alcalde, Jaume Dulsat, va anunciar 
que el consistori es personarà com a acusació 
popular en el cas.e
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Demanen blindar l’Escola Industrial 

xample, Sylviane Dahan, que en ro-
da de premsa ahir va demanar dei-
xar de banda els “globus sonda” i 
que s’exposi de manera clara quins 
són els plans per a l’ampliació del 
Clínic. Diàleg i transparència. 

El projecte també genera dubtes 
a nivell arquitectònic, segons el 
grup de l’Eixample del Col·legi Ofi-
cial d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), que apunta que aquesta 
part de la ciutat no pot renunciar a 
un dels seus pocs pulmons.  

Des del punt de vista patrimoni-
al, entitats com SOS Monuments 
i el mateix COAC defensen que cal 
valorar que el conjunt conté obres 
de Rafael Guastavino, considerat 
l’impulsor de la volta catalana, i 
que el recinte també té l’emprem-
ta d’arquitectes com Joan Rubió i 
Bellver.  

La presidenta de la Federació 
d’Associacions de Veïns (FAVB), 
Ana Menéndez, va instar a mante-
nir la part hospitalària actual al 
barri i va dir que el debat és si l’am-
pliació també s’haurà de quedar a 
l’Eixample. Ho va dir, sobretot, en 
referència als plans expressats per 
l’Ajuntament, que és una de les tres 
administracions implicades en el 
projecte, d’apostar de manera més 
decidida pel creixement a l’illa de 
l’Escola Industrial. Menéndez va 
recordar també que la caserna de 
bombers que actualment hi ha al 
Parc de Joan Miró haurà de sortir 
d’allà perquè es va aixecar sobre sòl 
qualificat de zona verda i és il·legal 
i que, per tant, també està en debat 
si torna al seu emplaçament origi-
nal, al carrer Provença, com preveu 
l’Ajuntament.e

Vestíbul de l’Escola Industrial amb l’espectacular volta de maó, un 
dels detalls que el veïnat vol conservar. VIQUIPÈDIA

L’Eixample vol preservar el complex de l’ampliació del Clínic

Que l’edifici de l’Hospital Clínic, a 
l’Esquerra de l’Eixample de Barce-
lona, ha quedat petit i obsolet per 
a un centre sanitari de referència és 
sabut i acceptat per totes les parts. 
El que ja no genera tant consens és 
on s’hauria de construir l’amplia-
ció. La ubicació, que ja compta amb 
algun esbós que no s’ha presentat 
públicament, és el recinte de l’Es-
cola Industrial: quatre illes que 
amb el trasllat dels universitaris 
han perdut força ús però que man-
tenen equipaments com la piscina 
Sant Jordi, que és l’única de mides 
olímpiques i coberta que té la ciu-
tat. Això, sumat a elements com el 
patrimoni arquitectònic del recin-
te i el fet que aporti espais lliures de 
construcció per on passejar en un 
teixit tan dens com el de l’Eixam-
ple, fa que, ja abans de la presenta-
ció del projecte, el teixit veïnal s’ha-
gi organitzat per preservar l’espai 
de l’Escola Industrial i estudiar al-
ternatives on fer créixer el Clínic. 

La plataforma Un nou Clínic és 
possible salvant l’Escola Industrial 
ha plantejat al departament de Cul-
tura incrementar el nivell de pro-
tecció com a Bé d’Interès Nacional 
i blindar-lo així de possibles retocs. 
Entenen que redefinir el futur 
d’aquest espai, l’antiga fàbrica de 
brodats dels Batlló, és un trenca-
closques en el qual caldrà encaixar 
tots els interessos però que no es 
poden desatendre les necessitats 
del barri. I aquí hi entren tant els 
usos esportius com la possibilitat 
de tenir un espai no edificat. 

“Necessitem esponjar el barri”, 
defensa la presidenta de l’Associa-
ció de Veïns de l’Esquerra de l’Ei-

BARCELONA
MARIA ORTEGA

Revisaran 2.000 palmeres per evitar caigudes
Per contra, l’anàlisi assenyala com 
a “causes concurrents” una fissura 
interna recent, possiblement per 
un cop de vent pocs mesos abans de 
la caiguda, i una ratxa de vent que 
va acabar de desestabilitzar-lo.  

El cop fatal va ser una nova ratxa 
de vent que, malgrat que no ser for-
ta –d’uns 40 quilòmetres per hora–
, va colpejar la palmera just en el 
punt “on hi havia el defecte intern”, 
amb la mala fortuna que l’enorme 
palmera va acabar caient just a sobre 
de la víctima. La família de la víctima 
ha demanat informació sobre les cir-
cumstàncies de la mort i, segons va 
dir Ximeno, ja ha sigut informada 
dels resultats de la investigació. 
L’Ajuntament està a l’espera de si 
presentarà una demanda.e

Bombers examinant la palmera 
de la Ciutadella. FRANCESC MELCION 

L’Ajuntament de Barcelona revisa-
rà 2.000 palmeres datileres per po-
der detectar possibles anomalies, 
com la que el 25 d’agost va causar la 
mort d’un home de 41 anys que es-
tava assegut en un banc del Parc de 
la Ciutadella al caure-li l’arbre a so-
bre. L’informe tècnic de l’accident 
apunta a una suma de circumstàn-
cies com a causes del tràgic inci-
dent i descarta que la palmera afec-
tada patís d’estrès hídric, així com 
la presència de l’escarabat morrut, 
un depredador, segons va explicar 
ahir el gerent de Medi Ambient i 
Serveis Urbans, Frederic Ximeno. 
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