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El detenen amagat al bosc després de
robar en sis cases del voltant de Banyoles
 Els lladres entraven de dia aprofitant que no hi havia ningú i van sostreure objectes valorats en més de 12.000 euros
BANYOLES | E.BATLLE

En poc més de quinze dies, sis
cases assaltades i 12.000 euros en
objectes robats, sobretot diners i
aparells electrònics. Aquest és el
balanç, de moment, de l’actuació
d’una banda d’almenys tres homes
que han fet anar de bòlit els agents
dels Mossos de la comissaria de
Banyoles.
El 15 de novembre, van detenir
un dels tres homes a plena llum
del dia en una casa de Porqueres.
L’arrestat té 35 anys, nacionalitat
espanyola i és veí de Figueres. Va
quedar acusat com a presumpte
autor de sis delictes de robatori
amb força a l’interior de domicili. Després de passar a disposició
del jutjat d’instrucció en funcions
de guàrdia de Girona, va quedar en
llibertat amb càrrecs. La investigació policial es manté oberta i no
es descarten noves detencions.
Tot aquests robatoris en cases es
remunten entre el 30 d’octubre i el
15 de novembre. Els Mossos van
tenir coneixement que s’havien
comès sis robatoris amb força en
domicilis situats a les urbanitzacions de la perifèria de Banyoles.
Tots els casos presentaven idèntiques característiques. Els lladres
perpetraven els robatoris durant el
matí de dies laborables aproﬁtant que no hi havia ningú al domicili i per donar el cop, triaven cases aïllades. De l’interior sostreien
material electrònic i diners.
Van abandonar el botí
L’últim cas es va produir la tarda
del 15 de novembre. Els Mossos
van rebre l’alerta que tres homes
acabaven d’entrar en una casa de
Porqueres. Quan els agents van ar-
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12.000 €

Roben ampolles de
licor dos dies seguits
al mateix supermercat
i ni es canvien de roba

En objectes robats
Els lladres del Pla de l’Estany es van
emportar objectes, sobretot electrònics, dels sis domicilis assaltats que
estan valorats en 12.000 euros

15 DE NOVEMBRE
Dia de l’últim robatori
Durant l’últim cop que van perpetrar
els lladres a Porqueres, un d’ells va
ser detingut amagat al cotxe

Els lladres van abandonar el
botí amb objectes electrònics
per fugir de l’última casa
assaltada a Porqueres
A Fogars de la Selva un lladre
va poder ser arrestat després
que es disparés l’alarma del
domicili

ribar-hi, es van trobar la porta
corredissa de darrere de la casa forçada. A dins de l’habitatge es van
trobar que hi havia molts calaixos
regirats i una bossa amb objectes
electrònics que els lladres havien
abandonat per fugir precipitadament.
Els agents, en veure això, van
sospitar que els lladres encara podien estar per la zona i per això van
realitzar una recerca. En una zona
boscosa propera a la urbanització
van localitzar un vehicle ocupat
per una persona, la descripció de

Dues fuites d’aigua a Olot
i Figueres afecten un
ascensor i aparcaments
FIGUERES/OLOT | E.B.

Matinada moguda pels Bombers a la ciutat d’Olot i a Figueres.
Dues fuites d’aigua van afectar
dos aparcaments i l’ascensor d’un
ediﬁci. Tot i l’aparatositat, no es van
haver de fer desallotjaments ni
tampoc va haver-hi cap ferit.
El primer del casos es remunta
al voltant de dos quarts de sis de la
matinada, al carrer Maria Anglada
número 12 de Figuers. En aquesta actuació és on els Bombers van
tenir més feina, ja que d’entrada la
fuita d’aigua es va produir a l’habitació on hi ha el quadre de
comptadors d’una ﬁnca amb cinc
escales. La fuita es va colar per l’es-

cala i perquè no anés a més, van tallar la clau general.
Amb tot, però, no van poder evitar que hi hagués ﬁltracions cap a
l’ascensor, fet que el va deixar inoperatiu. I a més, l’aigua també es
va escolar cap al soterrani, a l’aparcament a la planta més baixa,
i els Bombers hi van haver de treballar.
A Olot, la fuita d’aigua també va
afectar un aparcament soterrani.
En aquest cas, però, provenia d’una planta baixa i els Bombers van
aconseguir aturar la fuita que venia d’un tub. Malgrat l’acumulació
d’aigua al soterrani, no hi va haver
cap tipus d’afectat.
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 Dos homes i dues dones no van
tenir cap tipus de mirament a l’hora
de robar en un centre comercial de
la Jonquera. Van anar-hi dos dies seguits i el seu principal objectiu eren
les ampolles de begudes alcohòliques. El que no sabien, però, és que
els enxamparien in fraganti, ja que
el vigilant de seguretat de l’establiment aquest dissabte els esperava.
El primer robatori es va produir el
divendres cap a quarts de nou del
matí en aquest supermercat del Mas
Pla de la Jonquera. Van entrar-hi i es
van emportar diverses ampolles de
licor. Les càmeres, però, els van captar a tots quatre, dos homes i dues
dones, de nacionalitat romanesa i
vestits amb roba fosca. Aquest robatori va fructificar i l’endemà van

la qual s’ajustava a la d’una de les
que havia estat vista entrant a la
casa assaltada. Davant de les evidències, els Mossos van escorcollar el seu cotxe i van trobar-hi diverses eines que solen utilitzar-se
per cometre robatoris amb força.
Amb els indicis trobats i després
de diverses indagacions, els investigadors van concloure que
aquesta persona hauria participat
en els sis robatoris comesos les
darreres setmanes, i que hauria
sostret objectes valorats en més de
12.000 euros.

pensar que els tornaria funcionar
però no va ser així. Van utilitzar el
mateix modus operandi i cap a
quarts de nou esperaven poder tornar a robar. Però es van quedar sense botí i un d’ells va ser detingut per
robatori en el supermercat. Ahir els
dos homes i les dues dones es van
presentar vestits igual que el dia
anterior i van entrar al supermercat
fingint que compraven i es van enduu diverses ampolles de licor
amagades. En aquell moment però
el vigilant de seguretat va enxampar-los in fraganti i ràpidament va
alertar els Mossos d’Esquadra del
districte de la Jonquera, que van
procedir a la detenció d’un dels implicats.
Quan es va escorcollar el cotxe
amb el qual viatjaven, de matrícula
francesa, es va trobar que dins hi
havia una quinzena d’ampolles de
begudes alcohòliques, de vodka,
whisky i rom, entre altres productes
que havien sostret del centre comercial de la Jonquera. E.B. LA JONQUERA

Tot i la detenció del veí de Figueres, la investigació continua
oberta i els Mossos no descarten
noves detencions dels responsables dels robatoris.
A Fogars, amagat al lavabo
Amagat darrere la porta del lavabo, aquest és l’indret que va escollir un lladre que va ser enxampat
in fraganti després que sonés l’alarma de lca casa on havia entrat
a Fogars de la Selva. El jove, de 22
anys i veí de Tordera però no va tenir temps a robar res del lloc, ja

que els agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa
Coloma de Farners hi van arribar
a temps abans que pogués ﬁns i
tot, intentar fugir.
La detenció es va produir el 12
de novembre i l’arrestat és un
home de 22 anys, de nacionalitat
espanyola i veí de Tordera (Maresme) i va quedar acusat de ser el
presumpte autor d’un delicte de
robatori amb força a l’interior de
domicili.
L’avís als Mossos d’Esquadra es
va produir al voltant de quarts
d’onze de la nit, quan se’ls va alertar de l’activació d’una alarma en
un casa de la població de Fogars
de la Selva. En arribar al domicili
la patrulla va localitzar una de les
ﬁnestres amb signes de forçament.
Els agents van accedir a la casa
saltant la tanca de dos metres
d’altura i van fer un registre per l’interior de l’habitatge. Durant l’escorcoll van localitzar, amagat darrere la porta del lavabo, el presumpte lladre.
El jove, per poder aconseguir
entrar en aquesta casa, va voler
trencar els diferents elements d’alarma que hi havia instal·lats al domicili però va poder aconseguir el
seu objectiu, sinó que l’aparell es
va activar i va fer que s’alertés la policia i posteriorment, va ser arrestat a la mateixa casa.
El detingut, el jove de 22 anys
de Tordera, compta amb antecedents i va passar el mateix dia a
disposició del jutjat d’instrucció en
funcions de guàrdia d’Arenys de
Mar, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

ANIOL RESCLOSA

Diàleg entre Nierga i Clapés pels 80 anys de Ràdio Girona
 Els periodistes Gemma Nierga i Antoni Clapés van participar en la segona sessió de Diàlegs de ràdio, un dels actes
de celebració dls 80 anys de Ràdio Girona. El periodista de RAC1, que enguany ha estat distingit pel Premi Ondas a la
millor trajectòria professional i la periodista de la Cadena SER van conversar divendres a l’EspaiCaixa de Girona.

