
La consternació per un nou acte de 
violència masclista va atrapar ahir 
la població de Vila-seca (Tarragonès). 
Josefina R. B., de 48 anys i nacionali-
tat espanyola, va ser trobada morta 
a trets al replà de la seva escala. Poc 
després es va trobar al pis de la vícti-
ma el cadàver del seu marit, Luis M. 
B., de 54 anys. Tot indica que l’home 
va disparar a la dona, que havia ini-
ciat els tràmits de divorci, i es va su-
ïcidar amb la mateixa arma, una es-
copeta de caça.
 Els fets van passar diumenge poc 
abans de la mitjanit en un edifici del 
carrer del Mas d’en Gras, al barri de 
Miramar. Pel que sembla, un dels 
dos fills del matrimoni, un noi de 17 
anys, va descobrir els cossos. L’ado-
lescent va patir una crisi d’ansietat i 
va ser atès de ferides en un braç. 
 L’alcalde de Vila-seca, Josep Po-
blet (CiU), va manifestar ahir que Jo-
sefina R. B., que treballava en una 
cèntrica sabateria, era una perso-

na molt popular i que participava 
en la vida social d’aquesta ciutat de 
25.000 habitants. «Potser per això ha 
causat més tristesa que ja no la tin-
guem entre nosaltres», va assenya-
lar Poblet. 
 El succés ha sorprès els coneguts 
de la família. Alguns d’ells van expli-
car que la parella estava en procés de 
divorci i que l’home havia d’abando-
nar el domicili conjugal d’aquí 20 
dies. Fonts policials, per la seva part, 
van informar que no hi havia cap 
constància de denúncies per mal-
tractaments. Vila-seca i Tarragona 
van acollir ahir diversos actes de re-
pulsa pel crim.

CAS CALCAT A ALACANT  / Unes hores 
abans del succés del Tarragonès, hi 
va haver un cas calcat en un xalet de 
Sant Fulgenci (Alacant). Un britànic 
d’uns 72 anys va matar la seva dona, 
de 55 anys, amb una escopeta, i des-
prés es va llevar la vida. H
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L’Agència Catalana de Protecció de 
Dades ha iniciat un procediment 
sancionador per una presumpta 
«falta greu» comesa per la Direcció 
General de la Policia al penjar a la 

Protecció de Dades 
obre un procediment 
sancionador

intranet dels Mossos d’Esquadra les 
fotos i les dades de tots els membres 
d’aquest cos policial. Aquestes imat-
ges i dades van estar a la xarxa in-
terna dels mossos del desembre del 
2008 al febrer del 2009 en el marc 
d’un programa de proves de gestió 
de personal.

DENÚNCIA SINDICAL / Aquests fets es 
van produir just quan els mossos es-
taven molt alarmats perquè grups 
antisistema estaven difonent fotos 

d’agents a través d’internet.
 Fonts de l’Agència van confirmar 
a aquest diari l’obertura del procedi-
ment sancionador. Es tracta d’una 
investigació dels fets denunciats 
després de la qual s’anunciarà si la 
Direcció General de la Policia, depe-
nent d’Interior, és responsable o no 
d’aquesta «falta». 
 La denúncia va ser presentada 
per les organitzacions Sindicat Au-
tònom de Policia-UGT i Col·lectiu 
Autònom de Treballadors-Mossos 

d’Esquadra. Al seu escrit, el primer 
d’aquests sindicats, majoritari en-
tre els Mossos, va acusar la Direcció 
General de la Policia de «posar en 
perill la vida dels mossos i de les se-
ves famílies» al publicar dades per-
sonals de 15.000 agents «sense la se-
va autorització» i en una xarxa «a la 
qual han tingut accés persones de fo-
ra del cos».
 Valentín Anadon, portaveu de 
SAP-UGT, va expressar el seu disgust 
pel fet d’haver hagut de «recórrer a 

Interior, investigat per penjar fotos de mossos
l’Agència de Protecció de Dades per-
què es retiressin les imatges». 
 Fonts de la Direcció General de la 
Policia, que ha presentat al·legacions 
en la seva defensa, assenyalen que 
les dades (foto, càrrec, lloc de desti-
nació, telèfons...) van ser penjats en 
el marc d’un programa informàtic 
en proves –«es buscava una manera 
per localitzar ràpid qualsevol mem-
bre dels Mossos»– al qual només va 
tenir accés un grup reduït i que es 
van retirar de seguida. H
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