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Tiroteig amb un mort i un
ferit en una àrea de servei
BARCELONA !Un home va
morir ahir, a les set tocades
de la tarda, com a conseqüència d’un tiroteig al municipi de Llinars del Vallès.
Segons algunes fonts, la
víctima podria ser un confident de la policia que estava
parlant amb un caporal de la
policia local a prop d’una
àrea de servei de l’AP-7.
L’homicida és un home
d’una estatura aproximada
d’1,70 metres que va aparèixer al lloc dels fets corrent,
vestit de negre i amb un
passamuntanyes. Quan es va
acostar als dos homes va
obrir foc contra ells amb una
arma de foc curta amb què
va disparar fins a vuit trets.
Almenys un va impactar en
el policia, que va poder sal-

CÉSAR RANGEL

La prestigiosa xef Carme Ruscalleda va ser la mestra de cerimònies de la presentació de la campanya

Rècord de vendes
de verdures per Nadal
les cloïsses, entre d’altres.
Les excepcions seran l’orada
salvatge,queseràun20%méscara,
i el lluç, que pujarà un 7%. Els majoristesd’aquestsectorvanmatisar
ahir que la previsió de preus en
aquest cas és més arriscada, atès
que els temporals i les inclemències meteorològiques durant
aquests dies encara poden tenir un
efecte en la quantitat de pesca.
JOSE POLO
“Animo la gent a comprar al merBarcelona
cat, a deixar-se aconsellar pel seu
Cent mil tres-centes tones de proproveïdor expert”, va insistir el
ductes frescos, i, entre aquestes,
president del gremi de majoristes
90.000 de verdures, hortalisses i
del Mercat Central del Peix
fruites, una xifra que suposa un
(GMP), Àngel Mañez.
rècord per a aquest
Entén que els venesector. Aquestes són
dors del comerç de
proximitatsónelsmiles previsions per a la
campanya de Nadal
llors prescriptors per
dels majoristes dels
triar quin peix o madiferents gremis de
risc cal comprar. En
Mercabarna,
que
aquestsentittambées
també auguren que el
va pronunciar la regipreu del cistell d’anar
dora de Mercats de
a comprar per a
l’Ajuntament de Baraquestes dates tan ascelona, Montserrat
senyalades es manBallarín: “És imprestindrà estable respeccindible que hi hagi
te a l’any passat. Amb
productes frescos i de
l’excepció d’alguns
qualitatalestaulesafi
productes, la majoria
de millorar la nostra
d’aliments no seran
dieta. En això els maÀLEX RECOLONS / ACN
més cars a Barcelona i
joristes de Mercabarla seva àrea metropo- Els àpats nadalencs són cada vegada més verds
na i els detallistes dels
litana i, a més a més,
mercats i botigues de
alguns seran més assequibles per al
proximitat tenen un paper imporconsumidor final.
tant”, va recalcar Ballarín.
La xifra de 100.300 tones totals, L’opinió pública
Per primera vegada en una prepresentada ahir en roda de premsa, favorable provoca
sentació que es du a terme des de fa
significa un augment de la comermolts any, hi van assistir reprecialització d’entre un 1% i un 5%, un consum més gran
sentants de l’àmbit de la carn. En
depenentdelsegmentdeproducte. de fruites, verdures
aquest sector, més atomitzat,
El rècord dels vegetals s’explica
Mercabarnanoactuacomamercat
“gràcies a la progressió de l’any i de i hortalisses
central, però el representant d’al’última campanya de Nadal i d’una
quest gremi, Enric Capafons, va
opinió pública favorable”, va argu- final de compra i el peix congelat pronosticar un Nadal “molt estamentar el president del gremi de també serà un 5% més barat. I és ble, sense grans guanys ni pèrdumajoristes de Fruites i Hortalisses que la majoria de productes del es”. Hi va coincidir l’especialista en
de Mercabarna (AGEM), Jaume mar baixaran de preu, i també aviram,JosepCapdevila,quevareFlores. “Hi ha abundància de pro- alguns clàssics com per exemple ivindicar que es nodreixen d’una
ducte, i per això els preus es man- els llagostins, la gamba vermella o “zona de producció privilegiada”.!

Els majoristes auguren
que vendran més de
100.000 tones de
producte fresc
amb preus estables
respecte a l’any passat

tindran estables”, va afegir. Per
exemple, el clàssic raïm blanc de
cap d’any, produït majoritàriament a Alacant, costarà el mateix
que el 2018. La pinya, que procedeix de països com Costa Rica, recuperarà valor després de diverses
campanyes molt barata i pujarà un
12%. D’altra banda, les minihortalisses –algunes de colors– i els
fruits vermells continuaran amb la
seva progressió “imparable” per
convertir-se en elements cada vegada més habituals a les taules nadalenques.
Per la seva banda, el peix i el
marisc fresc baixaran un 9% el cost

var la vida perquè portava
una armilla protectora.
L’agressor va fugir posteriorment a peu de l’escenari
del crim i es va introduir en
una pista forestal per on va
accedir fins a la carretera
que uneix Llinars del Vallès
amb Vilalba Sasserra. Els
Mossos d’Esquadra han
obert una investigació per
homicidi. Precisament, ahir
mateix la policia autonòmica
va informar de la detenció
del presumpte autor d’un
altre homicidi, en aquest cas
ocorregut a Cornellà de
Llobregat el 12 d’octubre, en
què un home va apunyalar
mortalment un altre homes
després d’una discussió en
un bar i posteriorment va
fugir. / Redacció

Mor la passatgera d’un bus que es
va donar un cop per una frenada
BARCELONA !Una passatgera
de 81 anys d’un autobús de
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) va morir
ahir després de donar-se un
cop a dins del vehicle després que el conductor hagués de frenar per evitar
atropellar un vianant. Vuit
passatgers més van resultar
ferits lleus. Segons van explicar fonts de l’Ajuntament
de Barcelona, el succés va
passar a les 13.55 h a l’altura
del número 181 del carrer de
la Marina, a l’Eixample.
L’autobús feia el trajecte de
la línia V-21. Després de
l’accident, la dona va ser

traslladada a un centre hospitalari on no es va poder fer
res per salvar-li la vida. Fins
al lloc de l’accident es van
traslladar efectius de la
Guàrdia Urbana i del Sistema d’Emergències Mèdiques. La unitat d’investigació
i prevenció d’accidentalitat
del cos policial s’ha fet càrrec de la investigació de
l’incident. Des de començament d’any han mort 22
persones en accidents de
trànsit a Barcelona, i es tracta de la primera víctima el
2019 que és passatgera
del transport públic de la
ciutat. / Redacció

XAVIER CERVERA

Un moment de la intervenció policial d’ahir

Els Mossos tanquen per segona vegada
un narcolocal propietat d’un fons
BARCELONA !Agents dels
Mossos d’Esquadra i de la
Guàrdia Urbana van tancar
ahir un narcolocal al carrer
Boquer, a la zona del Born.
Fonts properes a la investigació
detallen que la policia ja va
tancar aquest punt de venda
d’estupefaents fa un any, aproximadament. Llavors el local
era d’un fons d’inversions. Els
accessos no van ser tapiats
després de la intervenció policial. Fa poc més d’un mes els
Mossos van iniciar una nova
indagació després de les quei-

xes dels veïns. El local havia
estat ocupat altre cop. A més,
els investigadors van descobrir
que aquests baixos estaven sent
ocupats com a amagatall per
lladres que assaltaven comerços a la zona. La policia provava
ahir de localitzar el fons propietari –o assabentar-se de si va
canviar de mans–. Com que no
el van trobar van decidir tapiarlo perquè ningú no el tornés a
ocupar. / Luis Benvenuty
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