
DIMECRES, 12 FEBRER 2014 V I U R E LAVANGUARDIA 7

Investiguenun
cartell pedòfil
d’unaparadadebus

BARCELONA wMossos i Ajun-
tament de Barcelona investi-
guen la instal·lació d’un anun-
ci que feia apologia de la pe-
dofília en una marquesina de
bus a prop de la Sagrada Fa-
mília. L’anunci es va ins-
tal·lar sense permís munici-
pal ni de JCDecaux, empresa
que gestiona la publicitat. El
diari Ara en va alertar l’Ajun-
tament, que va retirar el car-
tell. L’anunci instava els lec-
tors a enviar fotos de quan
eren petits sense roba i defen-
sava “una pornografia infan-
til lliure d’abusos”. / Agències

RAC 1

NanduJubany agafa les regnes
del renovatPetit Comitè

BADALONA wEl govern muni-
cipal del Partit Popular de
Badalona i l’oposició de Con-
vergència i Unió han acordat
inversions de 18 milions d’eu-
ros, entre els quals els pri-
mers 2,5 milions que fan falta
per construir la piscina Mi-
reia Belmonte. CiU s’abstin-
drà en la votació dels pressu-
postos d’aquest divendres.
Amb això, l’alcalde Xavier
García Albiol els podrà tirar
endavant sense necessitat
d’aprovar-los en solitari en
junta de govern. Les inversi-
ons se centren en la millora
de places, vies comercials i
equipaments./ L. Benvenuty

Nandu Jubany amb el nou equip del Petit Comitè
MIQUEL COLL

El cartell ja retirat

BARCELONA wCuina catalana
gairebé cent per cent (poques
concessions més enllà del
marisc gallec). És el que ofe-
reix la carta del renovat Petit
Comitè, restaurant de la famí-
lia Soldevila (propietaris del
Majestic), que va néixer amb
el segell d’un dels grans xefs
catalans, Fermí Puig, i en què
pren el relleu un altre xef de
primer nivell: Nandu Jubany.
El xef va presentar ahir la
seva proposta (una mitjana
de 40 euros sense vi i un me-
nú de 42 euros) i va confes-

sar que era fàcil instal·lar-se
en una cuina pensada pel seu
admirat col·lega. A la carta
del remodelat establiment,
que tindrà Fran Jiménez al
capdavant dels fogons,
Jubany presenta plats com
els deliciosos pèsols ofegats
amb cansalada viada con-
fitada, l’orella de porc a la
brasa amb trinxat, l’arròs
sec senyoret o els seus cane-
lons amb tòfona, per seduir
“qui vulgui gaudir de la cuina
catalana clàssica d’un xef
contemporani”. / C. Jolonch

BARCELONA wEls Mossos
d’Esquadra han detingut tres
persones, una menor d’edat,
com a presumptes autores
d’un robatori violent de joies
en un domicili del barri
barceloní de Gràcia, on van
ser sorpreses per la propie-
tària del pis, una dona gran,
va informar ahir la policia
catalana. Els detinguts són
dos homes de nacionalitat
dominicana i un menor de
nacionalitat colombiana, tots
tres veïns de la ciutat de
Barcelona, que van ser sor-
presos quan sortien de la
casa amb la bossa de mà ple-
na de joies. / Redacció

Tresdetinguts per
un robatori de joies
enunpis deGràcia

XAVIER GÓMEZ

CiU iPPpacten
inversionsper
valor de 18milions

Barcelona reconeix l’excel·lència

SARA SANS
Reus

Va voler evitar tant sí com no els
periodistes i fotògrafs que s’espe-
raven a les portes dels jutjats de
Reus. Ester Ventura, imputada
pel cas Innova de Reus per
presumpta estafa, apropiació
indeguda i falsedat documental
(entre altres delictes), va desaten-
dre les instruccions del jutge i
després de declarar durant tres
hores va abandonar l’edifici amb
cotxe. La seva actitud ha indig-
nat el titular del jutjat d’instruc-
ció número 3 de Reus, que ha
obert una investigació per acla-
rir els fets.
Si volia evitar protagonisme,

ha aconseguit el contrari. El Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) va enviar ahir un
comunicat en què afirma que “el
jutge, tal com ha fet amb la resta
d’imputats, no va autoritzar la pe-
tició (formulada per l’advocat de

Ventura) i va comunicar que la
sortida s’havia de fer, com tots
els ciutadans, per la porta desti-
nada al públic”. La nota afegeix:
“Cal tenir en compte que el pàr-
quing del jutjat és una dependèn-
cia privada i, per tant, no és de
lliure accés. Imalgrat aquesta ad-
vertència expressa del jutge, la
sortida es va acabar fent pel pàr-
quing”. El jutge vol aclarir com
Ventura i el seu advocat van po-
der utilitzar aquestes dependèn-
cies privades, cosa que no va po-
der fer la resta d’imputats pel
cas. La llista és ben llarga: des de

Josep Prat (director d’Innova i
expresident de l’Institut Català
de la Salut) i els seus quatre fills
fins a Carles Manté (exdirector
de CatSalut), l’exalcalde de Reus
(el socialista LluísMiquel Pérez)
i 14 exregidors, l’exrector de la
URV o l’actual segona tinenta
d’alcalde de Reus.
Ventura, que és l’esposa de

Josep Poblet (CiU), president de
laDiputació deTarragona i alcal-
de de Vila-seca, va ser fins al
2012 la directora financera de
l’entramat d’empreses munici-
pals de Reus (Innova) que ara el
jutge investiga per presumptes ir-
regularitats financeres. Era la
mà dreta de Josep Prat, i el jutge
la va citar a declarar dilluns a la
tarda pel pagament des d’Innova
de 720.000 euros presumpta-
ment injustificats a Carles Man-
té. Ventura està imputada per
cinc presumptes delictes: estafa,
apropiació indeguda, delictes
contra l’administració pública,
blanqueig de capitals i falsedat
documental, segons ha confir-
mat el mateix TSJC.
Durant la declaració, que va

durar unes tres hores. l’exdirec-
tora financera va defensar la se-
va gestió i es va desvincular dels
pagaments a Manté (les factures
es van tramitar entre el 2007 i el
2011) afirmant que Josep Prat
era la persona que confirmava
les factures i que només es paga-
ven amb el seu permís. El cas In-
nova va esclatar el gener del
2012, quan la CUP va denunciar
els càrrecs en empreses públi-
ques i privades del sector sanita-
ri que acumulava Prat.Des d’ales-
hores, el jutge ha obert fins a set
peces separades del cas.c

TRIBUNALS

El Saló de Cent de l’Ajun-
tament va ser l’escenari, ahir a
la tarda, de la cerimònia de lliu-
rament d’una nova edició dels
premis Ciutat de Barcelona,
que reconeixen la tasca d’una
sèrie de persones i entitats en
diversos àmbits culturals,
científics i artístics. Els guardo-
nats en l’edició d’aquest any
són els següents: Clara Segura
(teatre, a la foto), Roberto Oli-

ván (dansa), Leandre (circ), Eu-
làlia Grau (arts visuals), An-
dergraun Films (audiovisuals),
l’Associació de Sales de Con-
certs deCatalunya (música), Es-
bartCiutat Comtal (cultura tra-
dicional i popular), Jordi Mar-
tín Lloret (traducció en llengua
catalana), JoanCarreras (litera-
tura en llengua catalana), Álva-
ro Enrigue (literatura en caste-
llà), Javier Pérez Andújar (mit-

jans de comunicació), PereCap-
devila (història), Curro Claret
(disseny), BornCentre Cultural
(arquitectura i urbanisme),Wil-
liamM.Keyes (ciències de la vi-
da), Enric Iborra (assaig, ciènci-
es socials i humanitats), Grup
Gaia (ciències experimentals),
Institut Quatre Cantons (edu-
cació), Albert Adrià (gastrono-
mia) i Jaume Cabré (projecció
internacional de Barcelona).

Ester Ventura,
esposa del president
de la Diputació de
Tarragona, volia evitar
periodistes i fotògrafs

L’exdirectiva del
hòlding municipal de
Reus va sortir del
jutjat pel pàrquing
malgrat la prohibició
expressa del magistrat
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CIUTADÀ

Una imputadapel cas
Innovadesaténel jutge


