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Detenen un home de 82 anys a Súria
com a presumpte autor de la mort
de la seva dona
?Una ﬁlla del matrimoni va anar ahir al domicili dels seus pares, al carrer Zurbarán, i
va trobar la seva mare morta al llit i el seu pare al costat amb un ganivet clavat a
l'abdomen ?L'home va ser detingut i traslladat a l'hospital, on el van operar
Redacció

Bages
El Carnestoltes de Súria estrena
les novetats amb nou comparses
i més participació
Comentar

Unes tres-centes persones s'havien inscrit
prèviament en el Carnestoltes d'enguany

Santpedor vibra en un dels carnavals més
participats
La rua d'ahir dissabte aglutina més de 1.200 persones
disfressades repartides en 40 colles
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El Carnaval de Sallent parodia diferents
cultures i recrea l'univers Pokémon

Els habitants del carrer Zurbarán del barri dels
Joncarets de Súria van viure ahir una jornada de

La rua es manté com una de les cites més importants del

consternació, quan encara no feia tres mesos de

calendari carnavalesc al Bages i milers de...

l'assassinat d'una veïna. Els Mossos d'Esquadra

El jutge exculpa el
doctor de Castellbell
acusat per l´ICS, un any
i mig després de morir

van detenir ahir al matí un home de 82 anys com a
presumpte autor de la mort de la seva dona, de 79,
segons van informar fonts policials, que també van
apuntar que no consten antecedents de violència
entre la parella.

Moment en què els serveis funeraris retiraven el cadàver del
domicili, un cop el jutge n´havia decretat l´aixecament d. b.

La sentència declara nul·la i
sense efecte per falta de
fonaments la resolució amb

Fotos de la notícia

Segons fonts properes a la investigació, l'home

què es va...

presumptament hauria apunyalat la seva parella, Carmen González Ropero, i després s'hauria intentat

Totes les notícies de Bages

suïcidar també amb un ganivet. Posteriorment, va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de
Manresa, on va ser operat.
Els fets es van desencadenar a un quart i mig de deu del matí a l'habitatge número 22 del carrer

L'últim

El més llegit

Zurbarán del municipi. A aquella hora, una ﬁlla del matrimoni, segons fonts policials, va donar l'avís als
Mossos d'Esquadra després de trobar-se la seva mare morta estirada al llit i el seu pare amb un
ganivet clavat a l'abdomen. Després de rebre l'avís, agents dels Mossos d'Esquadra i efectius del SEM
es van desplaçar ﬁns a la casa, on van trobar el cos sense vida de la dona i el seu marit ferit. Els
metges del SEM van certiﬁcar la mort de la dona i van traslladar l'home a l'hospital, on està en
custòdia policial ﬁns que l'hagin atès de les seves ferides. Un cop surti del centre amb l'alta
hospitalària, passarà a disposició del jutjat de violència sobre la dona de Manresa, que és el que s'ha
fet càrrec del cas.
El matrimoni té quatre ﬁlls i cap d'ells vivia actualment a la casa del carrer Zurbarán. Segons van
explicar ahir veïns de la zona, una ﬁlla hauria anat a recollir la mare per portar-la a una visita mèdica
que tenien concertada, però ningú no va obrir la porta. Llavors hauria trucat a una altra germana, que
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Atlètic-Barça, en directe
L?AMPA de l?Escola de l?Ateneu Igualadí, millor
comparsa de la Rua del Carnaval d?Igualada

s'hi va desplaçar amb la clau, i en obrir van trobar la mare morta al llit i el pare al costat ferit, moment
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en què van donar l'avís als Mossos d'Esquadra. Fins a aquell moment ningú no havia sentit res. Davant
la situació que es va generar, una veïna va haver de ser atesa pel SEM per una crisi d'angoixa. Durant
dues hores la policia judicial va estar duent a terme les tasques d'investigació a l'interior del domicili, i
a les 12 del migdia va arribar la comitiva judicial per decretar l'aixecament del cadàver, que a la 1 va ser
traslladat pels serveis funeraris. L'home va ser intervingut quirúrgicament a l'Hospital de Sant Joan de
Déu de Manresa i, posteriorment, traslladat a l'àrea de Reanimació. El seu pronòstic era reservat i
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EN FOTOS: Atlètic Esportiu Sallent
Tres acusats d´assassinar a ganivetades un
jove a Colera i calar foc al cadàver, a judici
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Troben més de 50 gossos morts en bosses de
plàstic enmig del bosc a Tossa
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Uns Oscars cantats?

s'estava esperant l'evolució que faci en les pròximes hores.
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