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SUCCESSOS

ROBATORIS A DOJO

Detenen un
caporal policial
de Palamós

Dos detinguts pel robatori
de material de coure i plom
en una empresa de Corçà

a L’home, que estava

begut, va agredir uns
mossos a l’estació del
Nord de Barcelona
Òscar Pinilla
PALAMÓS

El caporal de la policia
local de Palamós, Jordi
Güell, va ser detingut dissabte passat a Barcelona
per haver agredit uns mossos d’esquadra. Segons
van informar ahir fonts de
la policia catalana, els fets
van passar pels volts de les
vuit del vespre a l’estació
del Nord de Barcelona, a la
zona de l’Arc de Triomf.
Aquell vespre, la central
dels Mossos va rebre un
avís del personal de seguretat privada de l’estació
que avisava que hi havia
una persona amb senyals
d’embriaguesa que increpava els viatgers i que havia caigut a terra més
d’una vegada. Immediatament s’hi va presentar
una patrulla dels Mossos
d’Esquadra, que va comprovar que efectivament
l’home estava sota els efectes de l’alcohol. Segons la
diligència policial, els

agents van demanar a l’home que deposés la seva actitud, però ell va reaccionar violentament i els va
advertir, alhora, que ell
també era policia. Va ser
llavors quan els mossos
se’l van endur detingut per
una falta d’amenaces contra els vigilants de seguretat i un delicte d’atemptat
contra agents de l’autoritat.
Segons va destacar ahir
el regidor de Seguretat i
Mobilitat de Palamós, Alfons Bartolomé, el caporal
té un expedient “impecable”; a més, va afirmar que
l’agressió als mossos havia
passat fora del seu horari
laboral, i per tant, quan no
exercia funcions policials.
Bartolomé assegura també que caldrà esperar una
hipotètica sentència judicial en el cas que es decideixi obrir un expedient.
En tot cas, segons remarca Bartolomé, la discussió
amb els mossos es va produir quan el caporal estava fora de servei. De fet,
Güell no se n’amaga, i va
ser el primer a demanar
una reunió amb el cap de la
policia de Palamós per donar explicacions. ■

GIRONA

TRÀNSIT

Absolen
l’acusat de
maltractar
27 gossos

Mor un dels
ferits greus en
un xoc a Santa
Coloma

ACN

Ò. Pinilla

GIRONA

SANTA COLOMA DE FARNERS

L’Audiència de Girona ha
absolt Marco Antonio Rodríguez, l’home que estava
acusat d’haver tingut
amuntegats 27 cadells de
gos dins d’un cotxe a Girona, i ha estimat així el
recurs presentat per la
defensa del processat. En
primera instància el jutjat
d’instrucció número 4 de
Girona l’havia condemnat
a pagar una multa de 200
euros. A final de març,
l’home i la seva parella van
tornar a ser enxampats a
Roses amb onze gossos i
un lloro. ■

Faustí Valls Ballester, el
veí de Sant Feliu de Guíxols de 86 anys que va resultar ferit en un accident
de trànsit dilluns a Santa
Coloma de Farners, finalment va morir després
que l’automòbil que conduïa i un altre xoquessin
frontalment. El conegut
perruquer guixolenc viatjava amb la seva esposa
–que va ser operada d’urgència i que es troba en estat greu– i tres dones més
de Sant Feliu, dues de les
quals ja han estat donades
d’alta. ■

a Els Mossos d’Esquadra i l’Agència Tributària han fet inspeccions en diverses

ferrovelleries catalanes per tal de prevenir la compravenda il·legal de metalls
M. Barrera / ACN
GIRONA

Els Mossos d’Esquadra
van detenir el dia 6 una
dona de 44 anys que es
diu Isabel, i un home de
27, Manuel, pel robatori
de material de coure i
plom en una empresa de
Corçà valorat en més de
900 euros. Els agents van
rebre el dia 2 la denúncia
del furt d’uns cent quilos
de cable de coure i doscents més de retalls de canonades de plom de l’interior de l’empresa. Els
Mossos van identificar
posteriorment els autors
del robatori gràcies a la
col·laboració ciutadana i
als indicis recollits un cop
localitzats els lladres a la
població de Jafre, amb
una furgoneta que contenia part del material robat, i els van detenir. Posteriorment, els agents
van detectar que els detinguts havien anat a vendre l’altra part del material sostret a una deixalleria de Tordera.
D’altra banda, els Mossos i l’Agència Tributària
van realitzar el dia 12 diverses inspeccions en instal·lacions de ferrovellers
del Barcelonès, el Baix
Llobregat, el Tarragonès i
les Garrigues, per tal de
prevenir la compravenda

Cable de coure comissat a uns lladres, en una imatge d’arxiu ■ EL PUNT

il·legal de coure i altres
metalls. Els agents van
formular tres denúncies
per manca de llicència
ambiental, una per falta
d’assegurança i un altra
per inadequació de la pòlissa d’assegurança.
Robatori en un CAP
El centre d’atenció primària de Sant Joan les Fonts
va ser també objecte d’un
robatori, dissabte passat.
Els lladres hi van accedir
enfilant-se a l’edifici per
una escala fins a arribar a
una finestra, i es van endur 350 euros de la recepció. ■

Amenaces d’escolars a Figueres
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els Mossos d’Esquadra van
detenir dos joves, un dels
quals és menor, que es dedicaven a amenaçar altres adolescents i a robar-los a la sortida dels instituts de Figueres. Els lladres intimidaven
els estudiants, els obligaven
a donar-los tots els diners
que duien, els regiraven les
bosses i els prenien els telèfons mòbils per fer trucades.
En una ocasió, els agressors
van arribar a envoltar un menor amb una bicicleta i una
moto i li van robar la cartera.

El dia 4 de maig, els dos
agressors van assaltar quatre estudiants d’un institut de
la ciutat. Van intimidar i amenaçar les víctimes enmig del
carrer, i els van robar els diners i els telèfons mòbils.
Els agents imputen als detinguts dos robatoris amb
violència i intimidació –un en
grau de temptativa– i una falta de lesions. El detingut major d’edat va ingressar a la
presó i el menor està pendent de declarar davant la fiscalia de menors.

POLICIAL

Apunyalen un jove
al barri de Vila-roja
ACN
GIRONA

Els Mossos d’Esquadra
busquen l’autor de l’apunyalament d’un jove al
barri de Vila-roja de Girona. Els fets van tenir lloc el
passat dia 12. La víctima
va rebre una ganivetada a
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l’abdomen i va haver de
ser traslladat en una ambulància a l’hospital Josep
Trueta de Girona, on els
metges li van haver de suturar la ferida. La punyalada no li havia afectat cap
òrgan.
El fet es va produir cap a
tres quarts de dues de la

matinada. La discussió va
començar a l’interior del
bar Cuéllar, situat a la plaça del barri. La víctima,
que és un noi conflictiu, va
sortir de l’establiment
proferint amenaces i al
cap d’una estona hi va tornar a entrar, armat amb
un ganivet. Poc després, el

noi va tornar a sortir del
bar, i va ser llavors quan va
produir-se l’agressió a l’exterior.
Els veïns van alertar els
Mossos i els serveis mèdics, que, quan van arribar
al lloc del succés, van trobar el noi ferit amb un tall
a l’abdomen i diverses persones que s’havien concentrat a la zona. En el moment dels fets, el noi anava begut. Va explicar als
agents que l’autor de l’apunyalament era un home
que anava vestit amb una
jaqueta de color blau. ■

