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Redacció
El mes d’abril acabava amb la 
tràgica notícia d’un homicidi a la 
ciutat de Tarragona. Els Mossos 
d’Esquadra van engegar una in-
vestigació arran de la mort d’una 
dona amb signes de violència 
trobada el dia 28 en un replà del 
seu bloc, al carrer Fra Antoni 
Cardona i Grau de Tarragona. 
Els Mossos van detenir, unes 
hores més tard, un sospitós, Ai-
tor Rivas, que posteriorment va 
passar a ser el presumpte autor 
dels fets. Rivas tenia antecedents 
per robatoris amb violència i per 
violacions.

Els fets van passar al voltant 
de les quatre de la tarda, quan 
els veïns van alertar a la policia 
d’una persona morta a l’edifici. 
Algunes fonts apuntaven que 
l’agressor hauria seguit la víc-
tima des del banc fins a casa on 
l’hauria matat a cops a l’interior 
de l’ascensor. Una vegada morta, 
l’homicida l’hauria empès cap al 
replà del 6è pis. La víctima era 
Blanca T.E., una dona de 54 anys, 
de nacionalitat espanyola, veïna 
de Tarragona i mare de dos fills. 

La dona treballava com a psicò-
loga al Centre de Salut Mental In-
fantil i Juvenil de Tarragona, que 
pertany al grup Pere Mata, i que 
tracta amb joves amb problemes 
de conductes. Fonts pròximes 

a la víctima asseguraven que la 
dona era una bona professional 
en l’àmbit de la psicologia i que 
era molt agradable amb els pa-
cients.

Per la seva banda, l’alcalde de 

Tarragona, Josep Fèlix Balles-
teros, va decidir suspendre el 
plenari que s’estava celebrant 
a l’Ajuntament. El consistori va 
convocar un minut de silenci 
l’endemà en senyal de dol.
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Assassinen una dona a cops dins de 
l’ascensor de casa seva a Tarragona
Els Mossos van detenir el presumpte autor del crim, un veí de la ciutat amb nombrosos antecedents
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Els fets van causar una gran commoció a la ciutat, especialment entre els veïns de la zona.

Redacció
La justícia alemanya va decidir 
tancar la investigació i no cele-
brar judici pel cas de Love Pa-
rade, on van morir 21 persones, 
dues de les quals eren noies  de 
Tarragona i Cambrils: Clara Za-
pater i Marta Acosta. El jutjat 
va argumentar que les proves 
eren insuficients per mantenir 
l’acusació als sis funcionaris 
de l’Ajuntament de  Duisburg i 
als quatre treballadors de l’em-
presa organitzadora, Lopavent. 
Tots deu estaven acusats d’ho-
micidi imprudent i lesions im-
prudents des de fa dos anys. Els 
familiars de les dues noies tar-
ragonines deien sentir-se traïts 

per la fiscalia i van engegar una 
signatura de firmes per dema-
nar la reobertura.

El cas de Love Parade data 
del 24 de juliol de 2010. En el 
festival alemany es va produ-
ir una allau humana, al túnel 
d’entrada al recinte, que va 
resultar en tragèdia, amb la 
vintena de morts i més de 500 
ferits. Les dues noies del Camp 
de Tarragona van ser les úni-
ques víctimes catalanes en 
el popular festival de música 
dance i electrònica. Hi havien 
assistit per celebrar el final del 
seu Erasmus, quan van quedar 
atrapades al túnel, on van morir 
ofegades.

El cas de la tragèdia del 
festival Love Parade es 
tanca sense judici
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Les famílies van sol·licitar la seva reobertura

TURISME
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Criticaven deficiències en el menjar i les habitacions.

Redacció
Un grup de persones de la ter-
cera edat que prenen part d’un 
viatge de l’Imserso a les Canàri-
es han denunciat l’organitzado-
ra de la comitiva, la UTE Mun-
diplan, per modificar, a bord del 
mateix bus que els traslladava 
al seu hotel de destí, les condi-
cions del paquet de vacances. 
Al grup, integrat per 28 viatgers, 
hi havia famílies de Reus, Tar-
ragona, Vila-seca i altres mu-
nicipis de la demarcació. Tots 
ells havien contractat el viatge 
a través d’agències acredita-
des per l’Imserso a Tarragona, 
i abonat prèviament vora 580 
euros per dues setmanes a Lan-

zarote i Santa Cruz de Tenerife. 
El grup va amotinar-se en la 
segona aturada del trajecte, a 
Puerto de la Cruz. El contracte 
garantia l’estada en hotels de 
quatre estrelles, però els van 
dur a apartaments de tres claus. 
Posteriorment, es va descobrir 
que Mundiplan no tenia con-
veni amb l’hotel de 4 estrelles 
que havia ofert. Els amotinats 
relataven les males condicions 
de l’apartament on els havien 
traslladat i van decidir denun-
ciar a la UTE. A banda, Imserso 
també els va obrir un expedient 
investigador per determinar si 
els canvis que van fer incompli-
en el contracte.

Un grup tarragoní de 
l’Imserso s’amotina en 
un viatge a les Canàries
L’agència va incomplir les condicions del paquet


