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L’autòpsia descarta indicis de 
criminalitat en les dues morts
Investiguen, però, si no es va seguir el protocol d’atenció domiciliària

J. MARTÍN

L’autòpsia ha descartat indi-
cis de criminalitat en la mort 
de les dues persones d’edat 
avançada trobades dilluns en 
un pis del carrer Santander de 
Badia del Vallès, segons han 
confirmat els Mossos d’Esqua-
dra.

La policia de la Generalitat 
descarta així que la causa de 
la mort d’una dona de 96 anys 
i del seu fill de 67 fos violenta 
i apunta causes naturals en 
ambdós casos. L’home, que 
cuidava de la dona, que tenia 
mobilitat reduïda, sembla que 
va morir primer i la mare ho va 
fer d’inanició.

Cal recordar que dilluns els 
Mossos d’Esquadra van ser 
alertats pels veïns de l’edifici 
en notar una forta pudor a l’es-
cala, procedent del pis on vivi-
en les víctimes. En accedir a 
l’habitatge, els agents van tro-
bar les dues persones mortes.

Amb relació al cas, el Con-
sell Comarcal del Vallès Occi-
dental ha obert un expedient 
per esbrinar si l’empresa adju-
dicatària del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) en aquest 
territori, CLECE, va incomplir el 
protocol després de la troba-

Entrada al bloc de pisos de Badia on es van trobar els dos cossos sense vida
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lla dels dos cossos (portaven 
morts més d’una setmana).

Segons l’ens comarcal, mare 
i fill rebien quinzenalment la vi-
sita d’un auxiliar de la llar que 
portava a terme la supervisió 
i neteja de la casa. La darrera 
visita  al domicili es va fer el 6 
de novembre, i tot i que ningú 
va obrir la porta, l’empresa no 
ho va notificar.

La concessionària del ser-
vei hauria d’haver aplicat el 

Protocol de porta no oberta, 
que determina que cal avisar 
del fet als Serveis Socials de 
l’Ajuntament del municipi cor-
responent.

En aquest sentit, l’Ajunta-
ment de Badia ha anunciat 
que estudiarà si es va cometre 
alguna «irregularitat» en el pro-
cés de supervisió i perquè els 
seus Serveis Socials no van 
rebre cap notificació.

El Consell Comarcal assegu-

ra que mai abans s’havia de-
tectat cap incidència d’aquest 
tipus: «El protocol estableix 
que quan un usuari no obre la 
porta s’ha de contactar amb 
familiars o amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament».

L’expedient obert permetrà 
conèixer si aquest procedi-
ment es va incomplir i si no es 
va respectar el que s’estableix 
en el plec de clàusules de la 
concessió del servei n
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El Consell Comarcal del Va-
llès Occidental promou idCAT 
Mòbil, el nou sistema d’iden-
tificació i signatura electròni-
ques a través de dispositius 
mòbils, pertanyent al servei 
d’Identitat digital de Catalunya 
(idCAT).

IdCAT Mòbil, que promou el 
Consorci AOC en col.laboració 
amb la Generalitat de Catalu-
nya, es podrà utilitzar per a fer 
gestions i tràmits amb el Con-
sell Comarcal, com succeeix 
amb altres administracions i 
ens públics de Catalunya.

En aquest sentit, el Consell 

Comarcal accepta idCAT Mòbil 
com a mecanisme d’identifi-
cació per als tràmits en línia 
disponibles a la seva seu elec-
trònica, per la qual cosa s’ha 
d’estar prèviament registrat n

idCAT Mòbil facilita les 
gestions amb el Consell 
Comarcal per internet

L’Ajuntament de Montcada i Reixac organit-
za, per 7è any consecutiu, la campanya Rega-

la il.lusions, a la qual es destinaran 14.000 
euros. L’objectiu, que nens i nenes del muni-
cipi, d’entre 0 i 12 anys i d’entorns econòmi-
cament vulnerables, rebin regals per Nadal. 
L’Ajuntament, que compta amb el suport de 
les entitats i botigues del municipi, va pre-

sentar aquesta activitat dimarts passat, en 
un acte al qual van assistir l’alcaldessa, Lau-
ra Campos; la presidenta de l’Àrea Social, 
Mar Sempere, i la regidora de Ciutadania, 
Mónica Martínez. Ciutadania i entitats hi po-
dran col.laborar amb la compra d’una pinça 
amb motius nadalencs, a la venda a partir 
del dia 20 i fins passat Reis, a 1,5 euros.

Montcada: Setena edició de la campanya ‘Regala il.lusions’
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Servei idCAT Mòbil

REDACCIÓ

Set companyies de te-
atre amateur pujaran a 
l’escenari del Teatre Mu-
nicipal Cooperativa (TMC) 
entre aquest mes de no-
vembre i juny del 2018 en 
el marc de la V Mostra de 
Teatre Amateur de Barbe-
rà del Vallès.

El 2 de novembre, el 
TMC va acollir la presen-
tació del festival amb la 
presència de les set com-
panyies: Grup de Teatre 
Germandat de Polinyà, S. 
Vicenç APM, Taula de Te-
atre, Teatreoia’t, Onze al 
Teatre, D’sas’3 i Grup de 
Teatre La Llauna.

L’alcaldessa de Barbe-
rà, Sílvia Fuster, va agrair 
a les companyies locals 
la seva resposta i als 
grups d’altres municipis 
la seva confiança.

La 5ena edició s’inici-
arà aquest dissabte, 18 
de novembre, i s’allarga-
rà fins al juny del 2018. 
Les entrades ja es poden 
adquirir a www.tmcbarbe-

ra.cat i a taquilla (dimarts 
a divendres no festius de 
17,30 a 20,30 hores i els 
dies d’espectacle, dues 
hores abans) n
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