El tauler
Les miniatures policials aparquen al quiosc
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El parc mòbil de la Guàrdia Urbana formarà part de la col·lecció Nuestros coches de policía, que
l’editorial Anaya publica quinzenalment als quioscos i llibreries. Cada entrega es composa d’un
fascicle i una reproducció a escala 1:43 d’algun dels
vehicles més emblemàtics que han format part de
les policies estatals, autonòmiques o locals, durant
els darrers cinquanta anys: des del curiós Renault 10
amb què la Guàrdia Civil patrullava les carreteres als
anys seixanta, fins al Talbot Horizon del 1984 de la
Policia Nacional, passant per l’incombustible Land
Rover o el Supermirafiori.
Les entregues 43 i 45, amb el Seat Ronda i el Panda
respectivament, seran les dues primeres relacionades amb la Guàrdia Urbana. A més de les reproducres del
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FELICITACIONS A LA GuB
• De l’Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria a la Guàrdia Urbana pel desplegament que es va fer amb motiu de la Diada de Sant Jordi, la qual
va transcórrer amb el caràcter festiu i lúdic habitual.
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• De l’Alcalde i de la Regidora de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat a
la Guàrdia Urbana per la professionalitat dels agents i comandaments que van
participar en el dispositiu per la fuita de productes químics al Port.
• De la Regidora de Sant Andreu, Gemma Mumbrú, a la GUB per la seva disponibilitat i col·laboració en totes les activitats que es realitzen al seu districte.
• De la Direcció de Continguts d’Ona FM als agents de la UT-2 per la seva
col·laboració en el dispositiu de muntatge en la celebració del primer aniversari d’Ona FM, el 23 d’Abril, que va ser essencial per l’èxit de l’esdeveniment.
• Del Taller de Treball de la Fundació Catalana Síndrome de Down als agents
de la Sala Conjunta i a les agents de la Unitat Muntada, Gemma Bassolas i Teresa Begue, per l’atenció i el tracte rebut durant la visita a les instal·lacions.
• De l’Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla a la UT-1 pel dispositiu de seguretat amb motiu del partit Barça-Celtic, fent que la ciutat visqués
aquest esdeveniment esportiu amb normalitat i sense perjudicar la convivència.

JUBILACIONS
• José Monge Sánchez
• José Malagón Aguayo
• Domingo Luguarda Iglesias
• Pedro Cuevas Gil
• Ernest Chueca Moreno
• Clara Herrera Gonzalvo
• Antonio Mínguez Barberán

• De la directora del CEIP Estel als agents de Sant Andreu per la seva col·laboració en el simulacre que es va realitzat en el centre escolar.
• De l’escola Palcam a la UT-7 per la seva col·laboració en la XXI Cursa Atlètica
Palcam, Memorial Mercè Palacín.
• D’un ciutadà australià als agents 16.876 i 23.336 adscrits al VAMIQ, que van
detenir a les persones que l’havien robat i van recuperar les seves pertinences.
• Del president de Foment del Turisme de Sitges a la Guàrdia Urbana per la seva col·laboració i participació en el 50è Ral·li de Cotxes d’Època BCN-Sitges.

DEFUNCIONS
• Antonio Díaz Sánchez
• Joaquín Ollé Cesema
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Novel·les, manuals, guies, novetats... En aquest espai
volem recollir les propostes de lectura policíaca més
interessants. Si voleu compartir les vostres amb els
companys, envieu-les a gu_revista@bcn.cat.

Siempre quise bailar como el negro de Boney M
Autor: José Luis Romero
La investigació d’un cas d’espionatge industrial
submergeix l’Evaristo Conrado en una complexa
trama d’intrigues masòniques, assassinats i experiments farmacèutics. Per treure’n l’entrellat, aquest
exguàrdia civil ficat a detectiu privat compartirà
sort amb guàrdies urbans i mossos d’esquadra, en un descens als baixos fons de Barcelona que el durà a viure les situacions més extremes.
Amb una narrativa àgil i plena d’ironia, el caporal José Luis Romero, de
la UT d’Horta-Guinardó, presenta amb Siempre quise bailar como el negro de Boney M la seva primera novel·la de ficció.

Mala vida. Historias de atracadores y asesinos
Autor: Carles Quílez
Set històries verídiques de set criminals que van marcar una època al nostre
país. Un repertori digne d’una pel·lícula d’Almodóvar, amb ‘criminals artesans’
però també policies que caminen sobre la línia que separa la Llei dels baixos instints. A Mala vida s’analitza l’atracador, l’assassí, el lladre, però també la persona
que s’hi amaga al darrere. Una novel·la de no ficció amb visos de síndrome d’Estocolm que deixa el criminal al descobert.
Tribus urbanas: ritos, símbolos y costumbres
Autors: David Madrid i Jorge Murcia
Torna el gènere d’infiltració periodística. En aquesta ocasió són dos agents els
que es juguen el coll mimetitzant-se com a membres de les tribus urbanes més
importants del país. El llibre diferencia els diversos moviments socials segons si
actuen o no amb violència, desvetllant les estructures jeràrquiques, les pràctiques
i els simbolismes de cadascun. Una obra que proporciona informació que pot resultar molt útil en les intervencions.
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