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M. PALLÁS 
TORTOSA 

Aquesta setmana han començat 
les obres que han de permetre 
canviar el sostre de l’església del 
Convent de Santa Clara, a Torto-
sa. Ara fa quasi un any, el març de 
l’any passat, es va despendre par-
cialment el sostre.  

L’arquitecte director de les 
obres, Enric Roig, explica al Diari 
que el projecte consisteix a subs-
tituir tot l’entramat de bigues. El 
material que es va emprar per 
construir el sostre als anys 60 
s’havia degradat molt ràpidament 
per la humitat i la seua mala qua-
litat. «Traurem tot el forjat, man-
tindrem les arcades gòtiques i 
substituirem el forjat per un altre 
de més lleuger, que portarà aïlla-
ment», detalla Roig. L’objectiu és 
també que tèrmicament l’espai 
funcione millor, evitar que face 
tanta calor a l’estiu i tan fred a 
l’hivern com fins ara succeïa. 

«També intentarem recuperar 
les teules originals, de forma que 
la coberta quedi el més similar 

possible al que teníem fins ara», 
apunta Roig. També es condicio-
narà el terra de l’església, que 
probablement serà de parquet per 
oferir un espai més acollidor. Així 
mateix es millorarà la il·lumina-
ció, especialment de les arcades.  

Les obres duraran menys de sis 
mesos i tenen un cost aproximat 
de 120.000 euros, els quals s’han 
aconseguit gràcies a donacions 
particulars i ajudes de l’Ajunta-
ment de Tortosa i la Diputació de 
Tarragona.

Arrenquen les obres al 
Convent de Santa Clara

Tortosa

Els treballs han de permetre canviar el sostre de l’església de les 
germanes clarisses, que va patir un despreniment parcial fa un any

Dos operaris treballant en la millora del sostre de l’església, ahir al 
matí.  FOTO: JOAN REVILLAS

ACN 
BOT 

El sospitós, detingut a 
València, havia canviat el 
seu cognom en casar-se  

Agents de la policia espanyola 
han detingut a València un ho-
me de 49 anys, d’origen lituà, 
que tenia en vigor dues ordres 
de recerca i ingrés a la presó per 
dos assassinats a compatriotes 
comesos l’any 2002 a Bot.  

El detingut havia canviat le-
galment el seu cognom en ca-
sar-se, un fet que havia dificultat 
la seua detenció. La investigació 
va començar en tenir coneixe-
ment que podria trobar-se a Va-
lència un ciutadà lituà amb dues 
ordres de detenció i ingrés a la 
presó per l’Audiència de Tarra-
gona el 2006 i per un jutjat de 
primera instància i instrucció 
des del 2009. 

Les acusacions pertanyen a les 
investigacions iniciades el 14 de 
gener del 2002, quan a la carre-
tera 3301 a Bot va aparèixer el 
cadàver d’un home amb signes 
de violència. Arran del descobri-

ment, les investigacions dels 
policies van permetre esbrinar 
que el sospitós formava part 
d’un grup de quatre persones, 
totes elles d’origen lituà, dedica-
des a extorsionar compatriotes, 
obligant fins i tot algunes dones 
a exercir la prostitució. Aquest 
grup podria haver participat en 
la mort del compatriota trobat a 
la carretera, segons aquestes in-
formacions. El mateix 2002 al 
terme municipal de Bot va 
aparèixer un altre cadàver d’un 
ciutadà lituà al costat d’un 
vehicle calcinat. Les autoritats 
de Lituània havien comunicat la 
desaparició del ciutadà que 
aparèixer mort, així com van in-
formar que altres homes, entre 
ells el sospitós, haurien viatjat 
fins a l’Estat espanyol. 

Ha estat 16 anys després dels 
fets que els agents han pogut 
comprovar la identitat del sospi-
tós, establint un dispositiu de 
localització del fugitiu, en recer-
ca des de l’any 2006. Els agents 
el van localitzar a prop del seu 
domicili i va ser detingut com a 
presumpte autor dels delictes de 
detenció il·legal, assassinat i ex-
torsió. 

La policia deté el 
pressumpte assassí 
de dos homes el 2002

Bot

MARIA NOCHE 
TORTOSA 

Per segon any consecutiu arriba a 
la ciutat de Tortosa el Tots Dan-
sen, un projecte educatiu que té 
com a principal objectiu apropar 
la dansa contemporània als més 

joves. En aquesta segona edició 
s’ha ampliat el nombre d’alumnes 
i centres participants. Formen part 
del projecte l’Institut Daniel Man-
grané de Jesús i el Cristòfol Des-
puig de Tortosa, amb els alumnes 
de 2n i 3r de l’ESO; i l’Institut Joa-
quim Bau de Tortosa, amb els 

alumnes de Batxillerat Artístic. En 
total aquest any el projecte comp-
ta amb 172 joves. 

Es tracta d’una experiència per 
entrar en contacte amb un mateix 
i amb la resta de grup, organitza-
da per la Xarxa Transversal i el 
Mercat de les Flors, on participen 
vuit ciutats de tot Catalunya. 

Toni Mira serà l’encarregat de la 
coreografia en aquesta edició i 
Marta Viladrich repeteix aquest 
any com a formadora local. Els 
professors dels instituts s’han es-
tat formant per donar les classes 
als alumnes, endinsats en un pro-
jecte que va arrencar ahir amb la 
seva presentació al Teatre Audito-
ri Felip Pedrell. Alumnes de l’ESO practicant una de les coreografies. FOTO: JOAN REVILLAS

Tortosa

172 estudiants participen 
en un projecte de dansa 
contemporània

Ebre
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