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ACN
El jove acusat de matar a cops un 
altre noi a Alcanar el març del 
2011 va assegurar que el va agre-
dir en defensa pròpia. En el judici 
que va començar ahir a l’Audi-
ència de Tarragona amb jurat 
popular, Francisco D.R., de 24 
anys, va explicar que la nit dels 
fets algú li va donar un cop de 
puny, que ell s’hi va tornar, però 
que no ho recordava bé perquè 
feia tres dies que estava de festa i 
havia consumit grans quantitats 
d’alcohol, cocaïna i marihuana. 
Segons la fiscalia, però, el jove 
es va acarnissar amb la víctima, 
un noi romanès, i el va apallissar 
fins causar-li la mort. La fiscalia 
sol·licita una pena de 22 anys i 

mig de presó per un delicte d’as-
sassinat, mentre que la defensa 
en demana l’absolució.

El domicili on es van produir 
els fets, el número 14 del carrer 
Nou d’Alcanar, era freqüentat 
per persones sense sostre i to-
xicòmans que l’utilitzaven per 
consumir drogues. Segons la fis-
calia, el 22 de març del 2011 cap 
a dos quarts de deu de la nit, la 
víctima, Màrius E.C., es va dirigir 
cap a l’habitatge amb l’objectiu 
de passar-hi la nit.

Mentrestant, l’acusat portava 
tres dies seguits de festa, en els 
quals pràcticament no havia dor-
mit res i havia consumit grans 
dosis de cocaïna –5 grams dia-
ris–, de marihuana –25 grams– i 

d’alcohol –diversos litres de 
cervesa i una desena de copes–. 
Díaz ha explicat que aquella nit, 
després que tanqués l’últim bar 
del poble, es va dirigir cap a l’ha-
bitatge del carrer Nou, ja que cre-
ia que hi trobaria uns amics seus.

Segons el relat que va exposar 
en la vista oral, algú el va agredir 
propinant-li un cop de puny. Ell 
s’hi va tornar «per defensar-se» 
i aleshores es va iniciar una ba-
ralla. El ministeri fiscal sostenia 

que l’acusat va propinar «in-
nombrables» cops a la víctima 
produint-li la mort. «Vaig donar 
diversos cops de puny, sense 
extralimitar-me i en defensa 
pròpia, fins que vaig veure que 
em podia lliurar de la persona. 
En veure que queia al terra me’n 
vaig anar», va assegurar Díaz.

La fiscalia sostenia ahir que 
les lesions es van produir mit-
jançant cops de puny, puntades i 
diferents objectes, entre elles un 
trident punxant que es va trobar 
al lloc dels fets. Segons l’informe 
forense, el noi presentava múl-
tiples fractures i hematomes a 
nivell de crani, cara, tòrax, extre-
mitats i esquena.

El ministeri fiscal mantenia 

que, el dia dels fets, la víctima 
havia consumit grans quantitats 
d’alcohol, equivalent a una taxa 
de 2,10 grams per litre de con-
centració d’etanol en sang, cir-
cumstància que «limitava la seva 
capacitat d’apreciar el perill i de 
poder defensar-se de l’agressió 
patida». Per la seva banda, l’acu-
sat presentava un quadre d’abús 
de cocaïna, cànnabis i alcohol 
que no consta acreditat que afec-
tés les seves capacitats, segons la 
fiscalia. Una versió que contrasta 
amb la de l’acusat, que assegura 
que consumeix marihuana des 
dels 9 anys, cocaïna des dels 11 i 
alcohol en grans quantitats, com 
en el dia dels fets.

El cos sense vida de la víctima 
el va trobar una veïna el dia 23 de 
març, cap a dos quarts d’una del 
migdia. La dona va localitzar el 
cadàver a l’entrada de l’habitatge 
enmig d’un bassal de sang, amb 
els braços oberts i sense roba de 
cintura cap avall, i va donar avís 
a la Policia Local. El 28 de març 
de 2011 els Mossos van detenir  
l’acusat i va ingressar a la presó.

El cos sense vida el va 
trobar una veïna, el 23 de 
març de 2011, enmig d’un 
bassal de sang

JUTJATS

L’acusat de matar un jove a Alcanar 
diu que el va agredir per defensar-se
Segons l’informe forense, el noi tenia múltiples fractures i hematomes al crani, cara, tòrax i esquena

Adif fa obres de millora en el 
tram de Reus a Móra la Nova

TRANSPORT FERROVIARI

L’ens gestor Adif està fent obres 
de millora de la infraestructura 
de la línia d’ample convenci-
onal Madrid-Barcelona al seu 
pas per la província de Tarra-
gona. Aquestes consisteixen 
en la substitució d’elements de 
la superestructura en els trams 
Reus-Pradell i Pradell-Móra la 
Nova. Segons Adif, les obres 
s’executen en el marc del Pla de 
Manteniment d’Infraestructu-
ra i Via i tenen com a objectiu 
optimitzar l’estat de la infraes-

tructura ferroviària i augmen-
tar les condicions de seguretat i 
fiabilitat de la circulació.

Les actuacions comprenen la 
substitució de subjeccions, car-
ril i travesses tant en plena via 
com en túnels dels dos trajec-
tes, així com la realització d’al-
tres treballs en electrificació. 
Els túnels on s’executaran els 
treballs són el de l’Argentera, 
de 4.044 metres de longitud, i el 
de Darmós, de 758 metres. Els 
treballs es fan a la nit. EFE

Redacció
El popular, Alejandro Fernán-
dez, acusava ahir les grans em-
preses químiques i l’alcalde de 
Vila-seca, Josep Poblet, de fer 
tot el possible per evitar que 
tiri endavant la idea de la línia 
Reus-Roda. En una entrevista 
a Tarragona Ràdio, el presi-

dent provincial dels Populars i 
regidor a l’Ajuntament de Tar-
ragona assegurava que hi ha 
persones i entitats influents 
que pressionen per aconseguir 
que la prioritat sigui el tercer fil 
d’ample europeu per donar sor-
tida a les mercaderies del Port.

Segons Fernández, l’AEQT 

i Josep Poblet no acceptaran 
de cap manera que es faci el 
projecte Reus-Roda ja que té 
conseqüències en terrenys del 
polígon químic o del terme mu-
nicipal de Vila-seca.

Alejandro Fernández es man-
tenia ahir ferm en la defensa de 
la línia Reus-Roda com a solu-
ció a la sortida de mercaderies 
del Port en tren. El líders dels 
populars considerava que si fi-
nalment es fa realitat el tercer fil 
es cometria un error històric del 
qual el territori se’n penediria 
amb els anys. Fernández expli-
cava que la ministra de Foment, 
Ana Pastor, ja sap quin és el seu 
posicionament.

Fernández acusa Poblet i 
les Químiques d’evitar el 
projecte Reus-Roda
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Manté que el tercer fil és «un error històric»

Vicente M. Izquierdo
Vila-seca no vol ser menys en 
matèria de noves tecnologies 
i, a partir d’avui mateix, comp-
ta amb una nova aplicació per 
a dispositius mòbils (Android, 
Apple i tabletes) i escriptori d’or-
dinadors personals en la qual 
s’especifica tota la informació 
sobre el municipi.

L’aplicació, que s’anomena 
Synctur, es troba en cinc idio-
mes, com són el català, el cas-
tellà, l’anglès, el francès i el rus 
i es pot descarregar de forma 
gratuïta. En el moment d’entrar 
a l’esmentada aplicació, els inte-
ressats hauran d’escriure el nom 
de Vila-seca i, automàticament, 

els redirigiran a un enllaç on po-
dran trobar tot allò que desitgin 
sobre el municipi.

Aquesta és una aposta del Pa-
tronat de Turisme vila-secà que 
va ser presentada ahir, aprofi-
tant la posada en escena de les 
novetats de la temporada d’estiu 
en matèria de turisme, o sigui, 
tots els actes festius i culturals 
que es realitzaran a Vila-seca 
durant l’època festiva. Segons 
detalla Josep Poblet, alcalde del 
municipi, «són més de 125 acti-
vitats repartides en nou àmbits 
temàtics les que podran gaudir 
tant els nostres ciutadans com 
els forans». Totes aquestes, se-
gons Poblet, «són gratuïtes», 

un fet que encara incrementa, 
diu el batlle, el mèrit per haver 
aconseguit reduït el pressupost 
respecte a l’anterior edició. «Les 
activitats tindran un cost d’entre 
200.000 i 250.000 euros», ma-
nifesta l’alcalde.

Espectacles infantils, famili-
ars, música, activitats a la platja, 
teatre i literatura, esports, cultu-
ra i tradicions, balls i actuacions 
i cinema ocuparan la cartellera 
d’un programa que es presenta 
amb molta ambició i que, segons 

detalla el regidor de Cultura i 
Relacions Ciutadanes, Josep To-
quero, «volem que també la gent 
de Vila-seca, aquella que viu en 
el nucli antic, sigui partícip de 
totes aquestes propostes que 
presentem».

CEDIDA

D’esquerra a dreta, Josep Toquero, Josep Poblet i Xavier Graset.

El municipi dóna el salt a 
les noves tecnologies en 
matèria de turisme

VILA-SECA

S’han preparat més de 125 activitats d’estiu

Calafell s’estalvia més 
de 53.000 euros en els 
contractes de platges
La regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament ha aconse-
guit reduir el cost dels con-
tractes de serveis relacionats 
amb les platges: salvament i 
socorrisme, cabines sanitàries 
i abalisament. La negociació 
dels tres contractes ha permès 
que l’Ajuntament s’estalviï 
53.668 euros. Cal destacar que 
la rebaixa en el cost dels con-
tractes no implica, en cap cas, 
un canvi en la prestació de ser-
veis, que segueixen essent els 
mateixos d’anys anteriors. A.G.

Torredembarra actua 
contra el consum 
d’alcohol i drogues
Des d’ahir fins al 24 de juny, la 
policia local fa una campanya 
de conscienciació i prevenció 
de forma coordinada per al 
control i la vigilància del con-
sum d’alcohol i drogues en 
la conducció, tot coincidint 
amb el dispositiu de Sant Joan 
2012. Aquests controls se cen-
tralitzaran en especial en les 
zones de màxima incidència 
en la conducció i seran actu-
acions merament preventives, 
si bé les infraccions detecta-
des seran denunciades. A.G.

Poblet, distingit amb 
l’Arada d’Or dels 
enginyers agrònoms
El Col·legi d’Enginyers Agrò-
noms de Catalunya va distin-
gir amb l’Arada d’Or el pre-
sident de la Diputació, Josep 
Poblet, per la seva contribució 
al món local i la dinamització 
del teixit productiu al Camp 
de Tarragona i les terres de 
l’Ebre. El lliurament del guar-
dó, el principal reconeixement 
atorgat per l’entitat, es va fer a 
la trobada anual de col·legiats, 
celebrada al Vendrell. Poblet la 
va rebre de mans de Josep Ma-
ria Rofes, degà del Col·legi. A.G.

Salou celebra amb èxit 
la primera edició del 
Compres & Música
La iniciativa, desenvolupada 
per l’associació 365 dies Salou 
Vila Comercial, va engrescar 
més de 150 establiments. L’ex-
periència, que va dinamitzar 
fins a la mitjanit el nucli antic 
de Salou, va combinar ofer-
tes de les botigues, amb des-
comptes de fins al 70%, amb 
muntatges musicals i menús 
a bars i restaurants a 10 euros. 
Per a la regidora de Promoció 
Econòmica, Reyes Pino, s’ha 
aconseguit «donar a conèixer 
l’oferta comercial». A.G.


