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Pregunta al jutge sobre el
CD de La Camarga. El Par-

Obres de millora de la
Ronda de Dalt. L’equip de

Nissan cedeix 10 cotxes
elèctrics a l’AMB. L’empre-

Quatre agents cívics al
barri de Trinitat Vella.

Placa en honor al poeta Joan Maragall. L’Ajun-

Un cas real d’assassinat
a la sala Muntaner. La

lament preguntarà al jutge
si aixeca la prohibició de difusió del CD de la conversa entre Alicia Sánchez-Camacho
(PPC) i l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez.

govern municipal ha pactat
amb el PSC una partida de
4,5 milions d’euros del
pressupost d’enguany per
a les obres de millora de la
Ronda de Dalt.

sa automobilística ha cedit
als ajuntaments metropolitans 10 vehicles elèctrics
perquè facin els seus desplaçaments institucionals
sense contaminar.

Quatre agents cívics informen als veïns i comerciants
de la Trinitat Vella de conductes o accions inadequades al carrer per millorar el
civisme a la zona.

tament va inaugurar ahir
una placa commemorativa
en honor al poeta barceloní Joan Maragall. S’ha col·locat al nº 5 del carrer de Jaume Giralt, on va néixer.

sala Muntaner acull l’obra
Yo maté a mi hija, que explica el cas real d’un crim
comès l’any 1933 i que reflexiona sobre els límits de
la maternitat.

Macrobatuda contra el frau fiscal
al mercat del peix de Mercabarna
Un centenar de tècnics d’Hisenda registren parades i oficines de societats que poden haver cobrat
en negre un terç de la facturació. La direcció se’n desvincula i recorda que hi operen 700 empreses
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Més d’un centenar de funcionaris de l’Agència Tributària
(AEAT) van irrompre ahir,
acompanyats d’agents dels
Mossos d’Esquadra, a Mercabarna, en busca de proves sobre
un presumpte frau en la venda
de peix que podria arribar als
100 milions d’euros l’any. Per
això, van registrar 23 locals i 10
oficines del mercat central del
peix d’empreses que suposadament facturaven part de les seves mercaderies en negre.
La investigació va començar
a mitjans del 2014 davant la
sospita que van despertar els
marges nets de beneficis sobre volum de vendes anormalment baixos, i que en poques
ocasions superessin l’1,5%. A
més, es van trobar indicis que
apuntaven a què els responsables de les societats investigades movien «grans quantitats
de diners en efectiu», i no hi ha
justificants de les vendes.
Els investigadors creuen
que ocultaven el 30% de la facturació gràcies a un programa
informàtic que els permetia seleccionar les vendes que ocultaven en la seva comptabilitat
i a les declaracions tributàries.
De ser així, el frau podria arribar als 100 milions d’euros, ja

Mitjó amb diners ocult al motor.

Troben 209.360
euros amagats
en un motor

Un tècnic d’Hisenda s’emporta diverses caixes amb documentació de Mercabarna, ahir.

que la facturació total de les societats arribava als 300 milions
d’euros anuals. La quantitat defraudada es concretarà amb
l’anàlisi de la documentació recopilada durant el registre, en
què van participar 106 funcionaris d’Hisenda de Catalunya,
Aragó i la Comunitat Valenciana, i que no va comportar cap
detenció en ser una operació
de caràcter administratiu.

«Cal situar l’actuació en la
seva justa dimensió, perquè
són algunes empreses de les
700 que hi ha al polígon», va
destacar la presidenta de Mercabarna, Sònia Recasens, durant la presentació de la segona
edició de les Beques Mercabarna, que enguany tenen un
pressupost de 100.000 euros,
un 14% més que el 2014, i beneficiarà 25 universitaris i aturats
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de llarga durada, nou més que
l’any passat.
Amb tot, la també segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Barcelona va demanar «respecte i prudència» vers l’operació de l’Agència Tributària, que
és relativa a les obligacions tributàries de diverses empreses i
«no una inspecció ni a un
col·lectiu d’empreses ni al polígon de Mercabarna», va afegir.

La Basílica de Sant Just
i Pastor estrena itinerario
con los últimos hallazgos
Obras restauradas y restos arqueológicos. La Basílica dels
Sants Màrtirs Just i Pastor inicia
a partir de hoy un itinerario de
visitas guiadas que pone al descubierto restos arqueológico, el
campanario renacentista y las
terrazas góticas.
Según el rector, Armand
Puig, Sant Just i Pastor «es una
caja de sorpresas». Desde la
época romana, «cada siglo ha
dejado una huella» en la basí-

lica. Entre los restos encontrados figuran un ábside lateral de
la cabecera triabsidal de la basílica del siglo VI, así como una
confessio –destinada a acoger la
tumba de un personaje destacado– y una tumba privilegiada, posiblemente, de un obispo.
Los hallazgos permitirían situar
en Sant Just i Pastor el núcleo
episcopal católico.
También se puede ver una
piscina bautismal del siglo VI.

Detalle de la cúpula con las pinturas restauradas.
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El propietari deia que no tenia res a declarar. La Guàrdia
Civil ha intervingut 209.360
euros i els 340 dirhams que va
trobar amagats en set mitjons
ocults en el motor d’un cotxe
en el control de vehicles del
Port de Barcelona, segons va
informar ahir el cos.
El conductor, un ciutadà
marroquí de 37 anys i resident a Itàlia, pretenia embarcar-se l’1 de març en un vaixell que partia cap a Tànger
(Marroc) i va assegurar que
no tenia res a declarar. No
obstant, els agents van trobar
els diners i van detenir-lo com
a presumpte autor d’un delicte de contraban. Duia 161
bitllets de 500 euros, 45 de
200, 160 de 100 i 2.041 de 50
euros, així com 88 de 20 i tres
bitllets de 10 euros.

La rehabilitación de la sacristía, del siglo XVI ha permitido localizar una galería subterránea, que podría ser para
guardar alimentos. En la sacristía se conserva una talla de la
Mare de Déu de Montserrat del
siglo XVI, mobiliario del siglo
XVIII y un contrafuerte, que demostraría que la basílica tendría que tener cinco ábsides.
En la capilla del Santíssim i
dels Nous Màrtirs, del siglo XVIII,
se han descubierto pinturas de
Josep Mirabent y Bartomeu Ribó, de 1857. El nuevo itinerario de visita permite también
pasear por las terrazas góticas y
subir al campanario panorámico renacentista.

SEGUNDOS

Informes
médicos en
P3 polémicos
La Federació d’Associacions de Mares i
Pares (FAPAC) calificó
ayer la intención de
Ensenyament de requerir un informe
médico a los alumnos
de P3 antes de matricularse como una
medida «cínica, injustificada, gratuita e
inútil». Tanto es así
que consideran que
es una actuación con
una «carga clasista y
racista» al dirigirse
solo a escuelas de «alta complejidad», como las calificó la consellera, Irene Rigau.

Cae el estafador
imitador
Los Mossos han detenido a 38 presuntos
integrantes de una
trama que estafó a 70
empresas de restauración y discotecas con
el cobro de recibidos
de la luz ficticios. El jefe era un imitador de
un gran talento para
simular voces.

Prueba del VIH
en 36 farmacias
La prueba de detección precoz del VIH
estará disponible en
36 farmacias de los 10
distritos de la ciudad
de Barcelona.

Niegan la
adopción ilegal
Los cuatro imputados
por el supuesto robo de
un bebé al nacer en la
clínica Dexeus, entre
ellos el padre adoptivo
y la ginecóloga, declararon ayer que la niña
fue adoptada con el visto bueno de su madre.

Metamorfosis
al descubierto
Investigadores del Instituto de Biología Evolutiva han descubierto
el mecanismo que da
pie a la metamorfosis
de los insectos.

