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JUDICIAL

Una àvia de 92
anys mor
atropellada per
un patinet elèctric

L’Audiència resoldrà
el 2020 el recurs de la
pretesa filla de Dalí

Una dona de 92 anys va morir
atropellada el passat mes
d’agost a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) atropellada per un patinet elèctric
que conduïen dos joves, en el
primer esdeveniment fatal
d’aquestes característiques a
Catalunya. Segons ha informat l’Ajuntament, els fets van
tenir lloc a la Rambla del Carme i l’àvia va morir pocs dies
després de ser ingressada en
un centre hospitalari. En un
comunicat, el consistori afegeix que el cas es va tractar a
la darrera reunió de la junta
local de seguretat i que tot i
que està en ple procés judicial
desconeixen en quin punt es
troba, segons informa l’Agència Catalana de Notícies. Segons va avançar ahir el diari El
País, el patinet causant de
l’accident circulava a poc més
de 30 quilòmetres per hora, la
velocitat habitual d’aquests
vehicles, i, després de rebre
l’impacte, l’àvia va caure a terra i el seu cap va colpejar contra el terra, fet que li va causar
lesions que li van provocar la
mort pocs dies després.
■ REDACCIÓ

Barcelona Oberta creu que la ciutat “ha d’aspirar a ser el millor lloc on viure i invertir ■ ACN

ECONOMIA

Barcelona Oberta proposa la
creació d’un consorci comercial
L’associació comercial Barcelona Oberta ha demanat als
candidats a la presidència de
la Cambra de Comerç de la
ciutat que liderin, “tenint en
compte tot el sector empresarial i les administracions, la
creació d’un consorci de promoció comercial de Barcelona”. L’entitat Barcelona Oberta, que agrupa 19 eixos turístics i comercials de la capital
catalana, ha precisat en un
comunicat que aquest consorci ha de ser “un instrument

no només de col·laboració publicoprivada, sinó també de
cooperació entre tots els actors de la ciutat”.
“La classe política viu una
situació de falta de credibilitat
que no es pot permetre Barcelona. Apel·lem a la cooperació entre tots els actors de la
ciutat, públics i privats a creure en les empreses i en els
empresaris, a tornar a donar
protagonisme a l’economia
productiva, capaç de generar
ocupació i benestar social”,

assegura l’associació a través
d’una nota.
Amb aquesta proposta,
Barcelona Oberta busca
“construir un nou paradigma
de complicitat i de recuperació de confiança entre tots els
actors públics i privats de la
ciutat”, per poder desplegar,
per exemple, projectes de digitalització i urbanisme, d’implantació de BID (districtes de
millora de negoci), gestió de
l’espai públic o de formació
contínua. ■ EFE

Pilar Abel, el dia de la vista al jutjat de Madrid ■ ACN
La secció XXII de l’Audiència
exhumat, i que van ser enviade Madrid ha dictat una provides als laboratoris de Madrid i
dència pel dia 19 de març del
Barcelona per fer les mostres
2020 per a la deliberació, vod’ADN. Abel també demanava
tació i resolució del recurs
que es repetís la vista perquè
d’apel·lació presentat el deno es van escoltar testimonis
sembre del 2017 per Pilar
que podien demostrar la relaAbel, la pretesa filla de Salvació entre la seva mare, ara didor Dalí, contra la resolució del
funta, i Salvador Dalí. Abel ahir
jutjat d’instància número 11 de
es va mostrar satisfeta amb la
Madrid, que desestimava la
providència, encara que es fixi
demanda de paternitat i li imper a una data tan allunyada.
posava les costes judicials. El
“No és una data qualsevol. És
recurs, presentat pel lletrat
el dia del pare. Puc esperar un
Enrique Blánquez, argumenta
any més. L’important és que el
que no es va acreditar la cadecas està viu i jo continuo sent
na de custòdia de les mostres
la suposada filla de Dalí”, redel geni, que va haver de ser
marca Abel.■ TURA SOLER
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