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ACCIDENT

POLICIAL

Mor el conductor d’una furgoneta mentre que
l’acompanyant surt il·lès per portar cinturó

Detenen a Lloret
un home que
atacava dones
grans per
robar-los la bossa

El vehicle pertanyia a una empresa i bolca a la carretera entre Tordera i Fogars de la Selva

Acn/DdeG, Lloret de Mar.
E.Padilla/Acn, Tordera.

Un home de nacionalitat boliviana, Jhobany L.D., va morir
ahir en un accident a la carretera entre Tordera i Fogars de la
Selva després que la furgoneta
que conduïa bolqués per causes
que no es coneixen. L’home,
que residia a Tordera des de feia
un cert temps, no portava posat
el cinturó de seguretat i en bolcar el vehicle per un petit terraplè va sortir-ne disparat i va quedar atrapat a sota. En canvi, el
seu acompanyant sí que portava posat el dispositiu de seguretat i va resultar il·lès de l’accident, segons fonts municipals.
El vehicle per tanyia a una impor tant empresa de Tordera i
els dos homes n’eren treballadors. El mort estava casat i tenia un fill de poca edat. Els serveis socials de l’Ajuntament de
Tordera es van posar en contacte ahir mateix amb la família de
la víctima i es van fer càrrec de
la situació.
Segons va informar ahir fonts
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, l’accident es va produir poc abans de les deu del
matí quan el vehicle, una furgoneta Nissan Trade, va sortir de
la carretera al quilòmetre tres

CARLES COLOMER

A LA SORTIDA DE TORDERA. Els dos homes viatjaven en un vehicle de l’empresa en què treballaven.

El vehicle va
caure per un petit
terraplè i l’home va
quedar-hi a sota
I

de la BV-5122, encara en zona
urbana de Tordera en direcció a
Fogars, i posteriorment va bolcar per causes que ahir encara
investigaven la policia local de
Tordera, que van ser els primers

a arribar al lloc de l’accident, i
els Mossos d’Esquadra. Al lloc
del sinistre hi van treballar tres
dotacions dels Bombers de la
Generalitat i diversos efectius
de la Policia Local de Tordera.

Els Mossos d’Esquadra van
detenir divendres a Lloret Lucio B. de 45 anys, de nacionalitat italiana i amb domicili
desconegut, com a presumpte autor de quatre robatoris a
dones d’edat avançada. Entre
el 8 i el 10 d’abril, els agents
van detectar un increment de
robatoris amb violència i intimidació al centre de Lloret.
Des del primer moment, els
agents van entreveure similituds en tots els casos ja que
es tractava d’un home que en
primer lloc agredia les víctimes i després els robava les
bosses de mà. En algun cas, a
causa de l’agresió les dones
havien patit una dislocació del
muscle o lesions a la cara.
L’home va ingressar ahir a la
presó.
Totes les dones assaltades
eren d’edat avançada i les robava quan tornaven a casa
seva. A més, quan el lladre
aconseguia el seu objectiu,
marxava ràpidament del lloc
i s’interessava únicament pels
diners en efectiu de la víctima, llençant-ne les altres pertinences. Els agents van trobar diverses pistes que apuntaven a un home que actuava
sol.

