
Diari 
Dijous, 23 de juliol de 2015 33  | CATALUNYA

EFE 

L’Audiència de Barcelona ha re-
vocat la condemna a tres anys i mig 
de presó que un jutjat va imposar 
a tres joves acusats de llançar am-
polles a la policia des d’un terrat en 
els disturbis de Can Vies, en veu-
re «confusa, imprecisa i incom-
pleta» la seva identificació per part 
dels Mossos d’Esquadra. 

En una sentència, la secció se-
tena de l’Audiència de Barcelona 
ha absolt els tres joves en un es-
crit en el qual revoca la condemna 
del jutjat penal 27 de Barcelona, 
que els va imposar tres anys i mig 
de presó a cadascun d’ells per un 
delicte d’atemptat als agents de 
l’autoritat i un altre de desordres 
públics. 

L’Audiència justifica la seva de-
cisió d’absoldre els tres joves, d’en-
tre 22 i 24 anys, perquè l’única pro-
va directa que els incriminava era 
la identificació que van fer d’ells els 
Mossos d’Esquadra, malgrat que 
les persones que van llançar les 
ampolles eren al terrat d’un edi-
fici de vuit plantes, en una zona 
sense il·luminació i eren passades 
les onze de la nit. 

El tribunal conclou que la iden-
tificació dels acusats per part dels 
Mossos d’Esquadra va ser «com a 
mínim, confusa, imprecisa i in-
completa» i remarca que després 
de la detenció dels joves no es van 
dur a terme més diligències per 
acreditar la seva participació en 
els disturbis. «Existeixen amplis 
espais de dubte raonable, d’incer-
tesa fundada en el resultat de les 
proves practicades a l’acte del ju-

dici oral, que impedeixen que pu-
gui considerar-se acreditada, amb 
el rigor necessari en el procés pe-
nal, la participació dels recurrents 
en els fets pels quals vénen con-
demnats», remarca la sentència.  

A partir del relat dels mossos 
d’esquadra, la sentència del jutjat 
penal va considerar provat que els 

tres joves, que havien participat 
la tarda del 28 de maig del 2014 en 
una de les manifestacions pel des-
allotjament de Can Vies, es van 
enfilar al terrat d’un edifici del car-
rer de Sants, on vivia un d’ells, amb 
una motxilla en la qual van intro-
duir diverses ampolles de vidre 
buides.

TRIBUNALS ■  R E V O Q U E N  L A  CO N D E M N A  I M P U LS A D A  D E  T R E S  A N Y S  I  M I G  D E  P R E S Ó  

Absolen tres condemnats per Can 

Vies en dubtar de la versió dels Mossos

L’Audiència Provincial 
creu que ‘hi ha amplis 
espais de dubte’ que 
impedeixin acreditar 
que van ser ells els 
autors de l’agressió 

‘No els van veure la cara al terrat’
■ Els joves van ser detinguts quan 
van intentar sortir del portal, si bé 
l’Audiència conclou que no es 
pot determinar que fossin els 
mateixos, ja que podrien haver sor-
tit de l’edifici altres persones o els 
autors dels cops d’ampolla que-
dar-se en un pis del bloc. 

A més, el tribunal apunta que, 
una vegada detinguts, els Mossos 
no van fer fotos imatges de la ro-
ba que portaven ni es va fer cap 
comprovació per determinar si al-
gun d’ells tenia en el seu poder la 
clau per arribar al terrat, que no 
estava forçada. L’Audiència con-
sidera que els trets fisonòmics i 

de vestimenta que van descriure 
els agents en el judici són «abso-
lutament vagues, imprecisos i 
genèrics», i no permeten de ma-
nera efectiva la individualització 
«amb el rigor exigit per a la pro-
va de càrrec en el procés penal». 

«Cap dels agents, en definiti-
va, va poder apreciar trets fisonò-
mics rellevants i distintius, ningú 
no va veure la cara de les perso-
nes que eren al terrat», insisteix 
l’Audiència. Dos dels agents van 
al·legar en el judici que van utilit-
zar el zoom del seu telèfon mòbil 
per acostar la imatge i poder iden-
tificar els esvalotadors.

E LS  D U B T E S

Un ciutadà en bicicleta passa per davant d’uns contenidors en flames a 
avinguda de les Drassanes. FOTO: NÚRIA JULIÀ/ACN

BARCELONA ■  CO L AU  C A R R EG A  CO N T R A  A N A  PA STO R

Andreu Buenafuente serà 

el pregoner de la Mercè 

■ Andreu Buenafuente serà el 
pregoner de les festes de la Mer-
cè 2015. L’humorista ha estat 
l’escollit per l’equip de l’alcal-
dessa, Ada Colau, per la seva 
vinculació amb la ciutat de Bar-
celona i per la seva capacitat 
«d’arribar a tothom amb un 
llenguatge universal». Buena-
fuente va manifestar ahir que 
ser el pregoner és «una de les 
coses més boniques que et po-
den passar». 

Ada Colau va expressar que 
Andreu Buenafuente és la per-
sona ideal per pronunciar el pre-
gó de la Mercè, i va destacar el 
seu llenguatge «transversal» a 
través de l’humor, un llenguat-
ge que interpel·la a tothom, va 
dir l’alcaldessa. 

 Precisament, Colau va la-
mentar que la ministra de Fo-
ment, Ana Pastor, hagi anat a 
Barcelona «sense comunicar-
se amb l’Ajuntament», per pre-
sidir l’acte d’inauguració de les 
obres del tren-llançadora a el 
Prat, ahir a la tardat. Colau, que 
no va assistir a l’acte, va infor-
mar que havia sol·licitat una re-
unió amb Pastor aprofitant la 
visita, i que la ministra va de-
clinar la trobada argumentant 
problemes d’agenda. L’alcal-
dessa va insistir que el consis-
tori té «interès» en reunir-se 
amb Pastor per tractar temes 
«urgents» per la ciutat com les 
obres de la Sagrera, que va con-
traposar amb el tren-llançado-
ra a l’aeroport.–ACN

POLÍTICA ■  E STA B L E I X  U N A  M O R AT Ò R I A  D E  D O S  A N Y S

Una llei prohibeix el circ amb 

animals de ‘fauna salvatge’

■ El Parlament va aprovar ahir  
amb els vots de CiU, ERC, PSC, 
ICV-EUiA i la CUP, l’abstenció de 
C’s i el vot en contra del PP, una 
modificació de la Llei de Protec-
ció d’Animals per la qual es pro-
hibeixen «els espectacles de circ 
amb animals que pertanyen a la 
fauna salvatge».  

  El diputat relator de la llei, 
Oriol Amorós (ERC), va afirmar 
que es tracta d’una norma «pio-
nera que legisla en un sentit de 
progrés ètic», i va destacar que s’in-
clou una moratòria de dos anys 
perquè tots els afectats puguin 
adaptar-se.  

Tres diputats tarragonins 
Al debat també van intervenir 
tres diputats tarragonins. D’una 

banda, el parlamentari de C’s 
Matías Alonso va exposar que al 
seu partit «no li agrada obrir 
aquest tipus de melons», i va la-
mentar que en la tramitació de la 
norma s’ha criminalitzat de ma-
nera innecessària el sector del 
circ a Catalunya. Rafael Luna 
(PP) va carregar contra la falta de 
concreció de la llei, ja que no de-
termina què es considera ‘ani-
mal de fauna salvatge’ i que no: 
«Algú em pot dir què vol dir això 
científicament?». Hortènsia Grau 
(ICV-EUiA) va destacar que el 
Consell de Garanties Estatutà-
ries avala la constitucionalitat 
de la norma, i assegura que es 
tracta d’una oportunitat per al 
món de circ per «innovar» en els 
seus continguts.–EUROPA PRESS

■ Des de fa 39 anys, podríem dir 
que, a Barcelona, l’estiu s’estre-
na amb el Grec. La cita és al ma-
teix teatre de Montjuïc, que acull 
cada any un espectacle inaugu-
ral.  Després, fins a principis 
d’agost, l’espectador pot triar i 
remenar entre dansa, circ, tea-
tre, música... i segur que troba 
allò que li agrada. O millor en-
cara, deixar-se portar per la in-
tuïció i anar a veure una compa-
nyia que no havies vist mai, ni 
n’havies sentit a parlar mai.  
Aquesta és la gràcia del festival 

Grec, sempre es descobreixen 
coses sorprenents.  

Ramon Simó n’és el director, 
que, per cert, acaba l’any vinent 
coincidint amb l’efemèride de la 
40a edició. El Grec d’aquest any va 
arrencar a la plaça Margarida Xir-
gu amb la Banda Municipal, acom-
panyada de l’humor d’Obeses i 
l’energia d’Oques grasses. Aques-
ta plaça, situada entre el Mercat de 
les Flors i el Lliure, té un encant es-
pecial, encara que s’utilitza com 
a pàrquing, però és ben bé al mig 
de dos edificis singulars del que 

s’anomena l’illa del Teatre, a Mont-
juïc. Allí, deia, arrencava el Grec 
el dia 30 de juny d’una manera po-
pular i gratuïta: així ho ha volgut 
sempre Ramon Simó. I s’agraeix, 
perquè potser molts dels qui eren 
allí no trepitgen cap més pati de bu-
taques. 

Però l’arrencada oficial és sem-
pre al Teatre Grec, deliciós recin-
te voltat de jardí, màgic, acollidor 
encara que no ho sembli... Allí, el 
dia 1 de juliol es va presentar el 
festival amb l’espectacle Vorònia 
de La Veronal, companyia de dan-
sa catalana més que premiada i 
amb gran projecció a l’estranger, 
dirigida per Marcos Morao. Vo-
rònia és la cova més profunda del 

món, a Georgia. Morao l’agafa com 
a símbol de foscor, del mal, el po-
der i la religió. N’ha sortit un es-
pectacle molt visual, però de ve-
gades es perd amb tants símbols 

que l’espectador no arriba a en-
tendre, o ja no calen de tan suats. 
Però l’espectacle d’aquella nit no 

només era la dansa sinó la gent. 
Per primer cop hi anava la flamant 
alcaldessa, que tant els ciutadans 
com la premsa hi tenen els ulls cla-
vats, força malfiadors i sobretot ex-
pectants. Polítics, artistes, perio-
distes... és la gran trobada i en 
aquests temps ‘calents’ en tots 
sentits, les converses són engres-
cadores. Nit de lluna plena, ideal 
per a l’entorn, retrobament de 
gent, i la joia d’aquest inici d’es-
tiu, inici de grans espectacles de 
la mà del Grec. Cent propostes, 
trenta-sis estrenes i moltes acti-
vitats paral·leles. El programa és 
a l’abast de tothom. Només cal 
consultar la web: sempre hi tro-
baràs un Grec per a tu. 
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❞El Grec d’enguany 
va arrencar a la plaça 
Margarida Xirgu amb 
la Banda Municipal


