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Un home es desfà
d’un ganivet i diu a
la policia que el seu
pare «està mort»
Els fets van ocórrer a la confluència de Fortuny
amb Gasòmetre, ahir diumenge al matí
Carles Gosálbez

Agents de la Guàrdia Urbana i
dels Mossos d’Esquadra van procedir a la detenció d’un home
que, moments abans, va desferse del ganivet que portava. Els
fets van ocórrer a les 9 del matí
d’ahir, diumenge. L’home, de
mitjana edat, va llançar el ganivet a terra quan es desplaçava pel carrer Fortuny en sentit
descendent. Pocs metres abans
d’arribar a la conluència amb el

carrer Gasòmetre, la persona detinguda va ser interceptada per
agents dels dos cossos policials.
Mentre que era retingut, va dir
«el meu pare està mort». L’’home
procedia de la Rambla Nova en
el moment de ser interceptat a
Gasòmetre.
De moment, no ha transcendit
el motiu per al qual l’home va intentar desfer-se del ganivet. Les
forces de seguretat van iniciar
una investigació per conèixer en

L’home, estirat a terra, va ser detingut pels agents dels cossos policials que hi van intervenir.

profunditat els fets i comprovar
el contingut de la frase dita per
la persona retinguda en relació
a la possible mort del seu pare.
Diversos veïns de la zona va ser

testimonis presencials del que va
succeir i, ins i tot, alguns van recollir en un vídeo el moment en
què l’home, estirat a terra, va ser
emmanillat.
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Conferència sobre el
cambril que Jujol va
fer al convent dels
Carmelites
La seu del Col·legi d’Arquitectes serà escenari, avui dilluns,
a partir de les 19 hores, de la
conferència El cambril dels
pares Carmelites, a càrrec de
Roger Miralles Jori, arquitecte
i professor de l’Escola d’Arquitectura de Reus. La conferència, organitzada per la Fundació Trencadís, s’emmarca
en els actes de l’Any Jujol, per
commemorar el 140è aniversari del naixement de l’arquitecte modernista tarragoní i el
70è de la seva mort. La d’avui
és la darrera conferència d’un
cicle que es va iniciar el 8
d’octubre de l’any passat i que
ha visitat les poblacions de
Creixell, els Pallaresos, Roda
de Berà, Montferri, Vallmoll,
Vistabella, Renau, el Vendrell i
Tarragona, on hi ha la petjada
de Jujol. Redacció
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Troben el cadàver d’un
veí de Valls que es va
llançar al mar al Port
Els fets van passar la matinada de diumenge
Carles Gosálbez

La Guàrdia Civil i la Policia Portuària de Tarragona van rescatar
a primera hora d’ahir, diumenge, el cadàver d’un home de 65
anys i veí de Valls, que a les 3.30
de la matinada es va llançar a
l’aigua per motius que es desconeixen. Un vigilant de Port Tarraco que va presenciar els fets
va donar avís a les autoritats.
La Guàrdia Civil va informar a
aquesta redacció que una embarcació de Salvament Marítim
va intervenir per tal de rescatar
l’home. Els seus responsables es
van aproximar ins a la zona de
roques on es trobava la persona
que es va llançar al mar. Arribats

a aquest punt, van comprovar
que l’home ja era mort i que estava lotant a la zona de l’espigó.
Salvament Marítim no va poder
actuar per recuperar el cadàver a
causa de les condicions físiques
on es trobava l’home, en una
zona dominada per la presència
de roques.
Agents de la Guàrdia Civil i de
la Policia Portuària es van desplaçar al lloc a peu i van poder
fer les tasques pertinents per
poder recuperar el cos sense
vida de l’home. Posteriorment,
es va saber que es tractava d’un
veí de Valls, de 65 anys.
El cas va passar a la Justícia i
els fets ocorreguts estan sent in-

L’home es va llançar al mar en una zona de roques, en un espigó de l’entorn portuari.

vestigats. Al lloc dels fets també
es van desplaçar unitats del SEM
perquè, en un inici es desconeixia, l’estat de la víctima mortal. De moment, es desconeix
la causa de la mort i els motius
que van decidir l’home a llan-

çar-se al mar de matinada. La
investigació seguirà oberta ins
a determinar el motiu pel qual
l’home va decidir llançar-se a
l’aigua en un lloc perillós a causa de la presència de les roques
d’un espigó portuari. L’autòpsia

podria determinar l’estat en què
es trobava el inat quan va caure
a l’aigua. Segons algunes fonts
consultades, tot apunta al fet
que l’home va prendre la decisió
d’introduir-se en el mar de manera voluntària.

L’Ateneu de Tarragona
programa la desena
edició de la Festa del
Soci
L’Ateneu de Tarragona, fundat
l’any 1989, celebrarà aquesta
setmana la desena edició de la
Festa del Soci. L’activitat tindrà lloc el pròxim diumenge,
dia 14 de juliol, a la seu de l’entitat al carrer Sant Magí. En el
decurs de la festa, el Col·lectiu
Poètic Indret, Jordi Català i Paper de Tornasol, l’Orquestra
i Cors i el músic Josué Garcia,
tots ells vinculats a l’Ateneu,
rebrans una distinció. També es procedirà al lliurament
del Diploma COOPPEL per la
Pau. En el decurs de l’acte es
presentarà el llibre Vivir de la
música. Guia práctica, soci de
l’entitat. Intervindrà Josep Maria Ferran i Torrent, representant de COOPPEL per la Pau,
col·laborador de la UNESCO
i vocal de la Federació d’Ateneus de Catalunya. Redacció

