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Unaltre atac a vigilants posa
enperill la seguretat delmetro

JESÚS SANCHO
Servei especial. Barcelona

El subsol de Barcelona –els inter
canviadors de metro i ferrocarril,
les andanes, els vestíbuls i els tú
nels– s’està convertint en escenari
habitual de problemes de ciuta
dans. L’últim incident va tenir lloc
diumenge a la matinada, al voltant
de les 2.30 hores, quan un home va
intentar agredir amb un ganivet de
grans dimensions un vigilant de la
línia4delmetro.
Un home era a la part de cua del

tren de l’andana a la parada de Be
sòsMar. Es va acostar a uns agents,
que eren a l’altre extrem, cridant
los i amenaçantlos. Enunmoment
esvaasseure justal costatd’unado
na amb un cotxet. “L’home tenia

una actitud desafiadora i agressiva.
La dona estava molt espantada, i
s’havia quedat amb el nadó al mig,
entrel’agressorinosaltres.Toteraa
una distància molt curta”, explica
RaúlBarberán, l’agentqueva inter
venirenels fets.

A continuació, l’home es va aixe
car, va treure un gran ganivet que
tenia amagat als pantalons i es va
adreçaralvigilant.“Emvaigcentrar
en la situació, inoméspensavaen la
dona i el nadó. Ambprou feines era
a dos metres de distància, i tenia la

intenció de clavarme’l”, explica
Barberán.
En aquell instant va passar un

tren, i la dona i el nadóhi vanpujar.
El guàrdia de seguretat va envoltar
l’atacant per la dreta. El va aconse
guir immobilitzar, i mentrestant

l’altre company li va prendre el ga
nivet. Després d’un frec a frec,
l’agressoresvaaconseguirescapari
fugirde l’estació.Per sort, noesvan
haver de lamentar ferits a causa de
l’actuaciódels agents. “Aquellama
teixa nit en una altra parada d’una
altralíniaunaltrecompanyvarebre
uncopd’ampollaalcap.Éselnostre
pa de cada dia”, es lamenta Barbe
rán. Sense anar més lluny, fa unes
quantes setmanesesva registrarun
altre incident amb arma blanca al
metro:unvigilantvaserapunyalata
l’estació de Paral∙lel quan va voler
separardosgrupsqueesbarallaven.
Demomentesdesconeix la iden

titat de l’agressor de la parada de
Besòs Mar. Els vigilants, que han
denunciat els fets als Mossos, van
lliurar a lapolicia l’arma iunagorra
que l’atacant va perdre després de
l’enfrontament. “El ganivet, amb
unafullad’uns25centímetres,esta
vamolt afilat. Quan el vaig ficar a la
bossa, la va tallar”, explica Barbe
rán, que es dedica al sector de la se
guretat privada des de fa 25 anys i
que imparteix cursos de formació
enaquestàmbit.
Segons la descripció de l’agent,

l’homequeportavaelganivettéuns
3540anys, fa 1,75metres iportaels
cabells de color castany, gairebé
ambelcaprapat.Portavapantalons
foscos, dessuadora blava, gorra ne
gra ivambesclares.FontsdeTrans
ports Metropolitans de Barcelona
(TMB) han confirmat els fets a La
Vanguardia. Per la seva part, els
Mossosmantenenuna investigació
oberta per identificar i localitzar
l’individu.c

Uns guàrdies
desarmen un individu
que portava un ganivet
de grans dimensions
amb què va intentar
agredirlos
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Elganivetretirata l’agressordelmetro i lliuratalsMossos

BARCELONA Redacció

La intenció de l’Ajuntament de
Barcelona d’obligar tots els pro
motors a cedir un 30% de les
construccions o de les grans re
habilitacionsahabitatge socialno
només ha provocat un seriós en
frontament per raons tècniques,
jurídiques i polítiques entre el go
vern d’Ada Colau i la Conselleria
de Territori de la Generalitat. Al
tres agents afectats per aquesta

mesura, que encara no ha estat
ratificada per la subcomissió
d’Urbanisme de la Generalitat
–és molt probable que, si es reso
len les discrepàncies tècniques,
s’aprovi el 5dedesembre–, també
qüestionen la viabilitat d’aquesta
iniciativa. És el cas del Col∙legi
d’Aparelladors de Barcelona, que
ahir va fer públic un comunicat
en què exigeix seguretat jurídica
en la reserva obligatòria d’aquest
30% per a habitatge protegit.

Aquest col∙legi professional ha
demanat que s’obri undiàleg amb
tots els agents que participen en
el sectorde l’habitatgeperarribar
aacordsmésamplisqueelsmera
ment polítics i que no es limitin al
municipi de Barcelona, sinó que
tinguin com a àmbit d’aplicació
tota l’àreametropolitana.
Els aparelladors reclamen, en

aquest sentit, que l’exigència que
l’Ajuntament de Barcelona posa
enelspercentatgesd’habitatgede

proteccióoficial tinguiunacorre
lació amb el nombre d’habitatges
d’aquestes característiques que
promou el sector públic, i en con
cret el mateix Ajuntament.
En previsió de l’alta conflicti

vitat que pot provocar l’aplicació
d’aquesta cessió obligatòria, el
Col∙legi d’Aparelladors ha adver
tit que sense consens hi haurà
“una judicialització de la pro
moció immobiliària que podria
comprometre la incipient recu
peració econòmica del sector i,
fins i tot, paralitzar l’activitat
constructora a Barcelona”.
Els aparelladors barcelonins

adverteixen que lesmesures pro
posades poden tenir un “efecte
important en el preu de l’habitat

ge en la seva àrea d’aplicació”, ja
que “qualsevol restricció o nou
cost enels ingressosde les vendes
es traslladarà immediatament al
preu que pagarà el comprador”.
En especial, assenyalen que
aquest factor serà d’una gran im
portància en la rehabilitació, ja
que l’increment de càrregues pot
frenar les escasses grans rehabili
tacions que es fan a la ciutat.
El col∙legi considera, en defini

tiva, que cal buscar solucions a
mitjà i llarg termini amb una
atenció especial a les polítiques
de manteniment i conservació
del patrimoni que ja està edificat,
així com la rehabilitació de les
edificacions i de la urbanització
de la ciutat.c

Els aparelladors exigeixen seguretat
jurídica abans d’aplicar el 30%
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La primera incubadora europea
d’alta tecnologia en impressió
3D, que promouen el Consorci de
la Zona Franca i la Fundació Lei
tat, comença a prendre forma. El
pròxim gener s’inaugurarà en
terrenys de la Zona Franca
aquest centre tecnològic pioner
que al llarg dels propers cinc anys
acollirà un centenar d’empreses.
A la primera convocatòria, pen
sada per a una vintena de start
ups, ja s’hi han presentat unes
30 firmes, segons va explicar ahir
el delegat especial de l’Estat al
Consorci de la Zona Franca, Pere

Navarro, enunesmorzar organit
zat per Nueva Economía Fórum.
Navarro va destacar el paper

que està tenint el Consorci en la
configuració del nou barri de la
Marina del Prat Vermell (equiva
lent a 40 illes de l’Eixample) i en
la consolidació de Barcelona com
a laboratori de la tecnologia 5G
en un àmbit industrial com la Zo
na Franca. Així mateix, va anun
ciar que s’està explorant la possi
bilitat d’incorporar usos comple
mentaris, logístics i industrials a
una platja de vies de més de
300.000 m2 propietat d’Adif si
tuada a la frontera entre el polí
gon i l’Hospitalet.c

La incubadora de 3D
de laZonaFranca
estarà enllestida al gener
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Pere Navarro va ser presentat per l’exalcalde de Barcelona Jordi Hereu
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]Agentsde laPoliciaNa
cionalhandetingutvuit
grafiterspels incidentsal
metrodeMadridd’aques
tessetmanes,quevancon
sistiraamenaçarmaqui
nistesperpararels trens i
pintarlos.LaPolicia,que
vaobrir la investigaciópels
fetsprotagonitzatspermig
centenard’individusel2de
novembrea LasRosas,ha
confiscat400esprais,
càmeres fotogràfiques i
altreseinesqueesvanfer
servirenaquestsactes.

Detinguts vuit
grafiters


