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L’Estartit estrena mirador sobre les illes Medes
En plena Setmana Santa i coincidint
amb l’inici de la temporada turística,
l’Estartit va inaugurar ahir la reforma
del passeig marítim del Molinet, que va
estar tancat durant més d’una dècada
per perill de despreniments. Les obres,
que han suposat una inversió de

700.000 euros per part de l’Estat, dig
nifiquen el mirador sobre les illes
Medes, el principal atractiu turístic del
municipi. El nou passeig fa uns 260
metres de longitud i set metres d’ample,
i disposa d’un espai destinat només a ci
clistes i a vianants. També s’ha reforçat

el mur de contenció, s’ha pavimentat la
zona i s’hi han instal∙lat bancs i fanals. El
final de les obres de rehabilitació del
passeig arriben tres anys després que el
Consistori estabilitzés la muntanya del
Cap de la Barra per frenar els despreni
ments. / Sílvia Oller

Estafades 340 persones grans
per falsos revisors del gas
Els Mossos detenen sis
homes que van enganyar
centenars de persones
grans fentse passar per
tècnics inspectors del
subministrament del servei
TONI MUÑOZ
Barcelona

Escollien les víctimes pel nom. Si es deien
Encarna, Engracia, Eustaquio, Juana,
Dolores o Angustias segur que eren per
sones grans. Les buscaven a la guia telefò
nica i se’n guardaven el número de telè
fon. Aquesta dada els era fonamental per
perpetrar l’engany. D’aquesta manera és
com ungrup d’estafadors sense escrúpols
escollia les persones a qui volia robar,
sempre gent gran, fentse passar per revi
sors del gas. Amb aquest mètode van
aconseguir estafar 340 persones. O al
menys aquests són els que la policia ha
pogut corroborar, tot i que no es descar
ten que puguin ser més. Els Mossos d’Es
quadra van detenir sis persones que
formaven part de dues bandes de falsos
revisors del gas que actuaven a tot Espa
nya. Tenien entre 28 i 36 anys i dos van in
gressar a presó preventiva per ordre del
jutge, i la resta va quedar en llibertat amb
càrrecs.
Entre les víctimes sempre hi havia per
sones grans, d’entre 75 i 95 anys, que vivi
en soles i que en alguns casos fins i tot pa
tien algun tipus de demència. El cas va
sortir a la llum després que Eufrasio, un

home de 96 anys del barri de Nou Barris
deBarcelona,presentés una denúncia a la
comissaria perquè dos falsos revisors del
gas li van robar dos ordinadors portàtils.
Aquesta primera denúncia va ser la que
vainiciarunainvestigaciódelapoliciaca
talana que ha durat deu mesos i en què
s’han confiscat 43.000 euros en efectiu,
material informàtic, eines per fer les re
paracions simulades i una llista de vícti
mes potencials.
La llista de les víctimes era un element
clau per perpetrar l’engany. Quan els es
tafadors es desplaçaven a casa de la vícti
ma ja sabien qui era. Es presentaven com
a revisors del gas, i just en aquell moment,
mentre s’esperaven a la porta, l’avi rebia
unatrucada.Eradelafalsacompanyiadel
gas que l’informava que els seus operaris
passarien durant el matí per inspeccionar

Un veí de Nou Barris,
de 96 anys, va destapar
el frau massiu després que
li robessin dos portàtils
el subministrament. Tot era un muntatge
per guanyarse la confiança de la víctima i
poder emprendre el robatori. Després,
l’operador del telèfon li demanava que el
passés amb el tècnic perquè comprovés
que era el de la seva companyia. I, òbvia
ment, ho era. Després li tornaven a passar
el telèfon a la víctima. L’operador del te
lèfon li feia una sèrie de preguntes sobre
el manteniment del gas per mantenirlo

distret. I mentrestant els operaris ja eren
dins i tenien via lliure per apoderarse
dels objectes de valor, joies o diners.
La banda era conscient que entre les
persones grans hi havia la reticència a
obrirlos la porta. Per això, es mostraven
comprensius i extremadament educats
per guanyarse la seva confiança. Si no
podien pagar acceptaven “fraccionarlos
el pagament per a la seva comoditat”.
“Eren capaços fins i tot d’emportarse 10
euros”, va revelar ahir el subcap de l’àrea
d’investigació criminal de Barcelona, Jo
sep Antoni López. En total van estafar
340 persones, a les quals van robar 250
euros de mitjana.
La investigació es va iniciar, com dè
iem, gràcies a un home de 96 anys que va
vèncer la por i va presentar una denúncia.
Els Mossos, tot i això, van admetre que
han rebut poques alertes com aquesta
malgrat que la xifra de víctimes per
aquesta estafa supera les300. El principal
obstacle que van haver de vèncer alguns
va ser “la vergonya i la por de reconèixer
davant la família que havien tingut aquest
problema”. En un d’aquests casos fins i
tot una dona gran va admetre que no
va posar en alerta la policia per por que
els seus familiars la ingressessin en una
residència.
Els Mossos d’Esquadra insisteixen que
no s’ha de fer mai un pagament en efectiu
a un operari del gas, que en cas de tenir
dubtes es digui al servei d’atenció ciuta
dana, i s’aconsella que al rebre una visita
concertada per a una inspecció del sub
ministrament les persones grans estiguin
acompanyades d’un familiar o d’una per
sona de confiança.c

l turisme de compres és
una infraestructura bàsi
ca per al comerç de Bar
celona i representa un
segment essencial per mantenir el
model i la qualitat del comerç urbà
de la ciutat. Aquesta és la conclu
sió general de l’estudi elaborat per
Barcelona Oberta per analitzar
l’impacte socioeconòmic de les
compres turístiques a la ciutat de
Barcelona, que ha xifrat en 49.000
llocs de treball i 3.900 milions
d’euros.
Un dels objectius que compar
tim del pla estratègic de turisme
2020, sense cap mena de dubte, és
la millora de la qualitat de l’ocu
pació i les condicions laborals. El
que hem observat de l’estudi és
que el turisme genera en el comerç
llocs de treball de més qualitat i
més estables.
Atenintnos a aquesta realitat,
la garantia i la continuïtat de la
qualitat laboral ens la pot atorgar
la definició correcta de les tipolo
gies de turisme que interessa a
Barcelona: cultural, de compres,
de negocis, congressos i la promo
ció d’experiències úniques als visi
tants, que exaltin el nostre patri
moni arquitectònic, gastronòmic i
comercial.
A més, de l’oferta que neix per
satisfer la demanda turística tam
bé en gaudeixen els residents. De
fet, el turisme ha estat una de les
palanques més importants per di
namitzar entorns deprimits de la
ciutat i un dels principals elements
que contribueix a la resiliència del
comerç.
El pla estratègic de turisme
2020 és una feina de diagnosi i re
flexió de la situació actual, i un es
forç plausible per integrar mesu
res i plans d’acció que tinguin en

El turisme ha estat
una de les palanques
per dinamitzar entorns
deprimits de la ciutat
compte la pluralitat d’agents que
hi intervenen.
El complement final d’aquest
pla és donarlo a conèixer, és a dir,
incorporar una línia estratègica
que s’ocupi de la gestió i la planifi
cació de la promoció turística de la
ciutat, que potenciï el posiciona
ment que volem i que redistribuei
xi els turistes sense haver de redu
ir la capacitat actual.
En definitiva, apostem junts per
un pla que fomenti el dinamisme
urbà dels principals eixos de la
ciutat, defensem plegats un crei
xement sostenible del turisme de
qualitat, apostem per una gestió
eficient i fem una promoció in
tel∙ligent de la nostra ciutat.
Des d’aquesta posició trans
versal i oberta podrem garantir co
hesió, seguretat i estabilitat a la
nostra ciutat.

