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Comarques

DESTACAT

Detingudes 20 persones
a Girona i Barcelona per
falsiﬁcació de moneda
 L’operació es va desenvolupar durant el matí d’ahir i a Tordera es va

escorcollar un garatge on probablement s’amagava material
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Demà diumenge, 11 de gener, a les 10.30 h
Sortida: plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba
(mercat del Lleó)
AGENDA
Calendari deixalleria mòbil als barris
Avui, 10 de gener, als barris/zones de Montjuïc i Migdia
El 15, 16 i 17 de gener, al Barri Vell i a Can Gibert del Pla
Podeu consultar tot el calendari de la deixalleria mòbil del 2015:
www.girona.cat/girona+neta
4a Cursa i marxa popular de la Policia Municipal de Girona
Dijous, 15 de gener a les 9.30 h - Al Parc de les Ribes del Ter
Inscripcions obertes fins al 12 de gener
Més informació: www.girona.cat/cursapm

Cop policial als falsiﬁcadors de
moneda falsa. En un operatiu que
està sota secret de sumari els Mossos d’Esquadra van detenir ahir 20
persones a Girona i Barcelona que
presumptament integraven una
xarxa especialitzada en la falsiﬁcació de diners. Des de primera
hora del matí d’ahir agents de la policia de la Generalitat van realitzar
una desena d’escorcolls, alguns
dels quals efectuats a la província.
Un dels escorcolls va efectuar-se
a Tordera, on agents uniformats i
de paisà van estar regirant durant
més de dues hores un local ubicat
al carrer Aragó que serviria a la xarxa per amagar material o bé per falsiﬁcar moneda. Segons han explicat testimonis de l’operatiu a
Ràdio Tordera, els agents van centrar les indagacions en un garatge
on van haver de forçar la porta a la
recerca d’evidències. Tanmateix
es desconeixen els resultats de l’operatiu perquè el jutge instructor
ha decretat el secret de les actuacions.
La pressió policial a la falsiﬁcació de moneda està essent molt in-

A Tordera els Mossos van entrar en un local del carrer Aragó.

Els veïns del carrer Aragó van
poder veure agents de paisà i
uniformats forçant la porta
d’un garatge usat per la xarxa

tensa els darrers mesos per part de
tots els cossos policials.
Policia Nacional
El desembre passat la Policia Na-

cional també va fer una actuació similar a Madrid, quan va detenir
tres persones que a casa seva, utilitzant bombones de gas, fressadores, ploms i radials, es dedicaven
a fabricar monedes de dos euros
que van utilitzar durant cinc anys
arribant a encunyar 1.440.000 euros que les utilitzaven en màquines
expenedores de bitllets. Alguns
tenien antecedents per haver falsiﬁcat pessetes.
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Festa i concert de presentació de la inauguració del Mostrar’t
amb JN Band
Dijous, 15 de gener a les 20 h - A l’Estació Espai Jove
Més informació www.girona.cat/estacio
Mercat d’Intercanvi i Fira de 2a mà de Pla de Palau
Diumenge, 18 de gener de 10 a 14 h
Davant del Centre Cívic Pla de Palau
Més informació i reserva de taules: www.girona.cat/mercatintercanvi
www.girona.cat/ccivics
Nova programació de Música i Teatre [gener – juny 2015]
Més informació i venda d’entrades: www.girona.cat/cultura

INSCRIPCIONS
Girona10 Torna amb més novetats que mai!
[23, 24 i 25 de gener de 2015]
Inscripcions obertes del 8 al 14 de gener
Les places quedaran adjudicades a través d’un sorteig
www.girona.cat/turisme
Inscripcions obertes per participar al 360Fest
Del 15 de gener al 28 de febrer - A l’Espai Marfà
Més informació: www.girona.cat/marfa
Nova programació de Joventut: gener – febrer – març
Inscripcions obertes:
www.girona.cat/estacio
www.girona.cat/quimics
www.girona.cat/marfajove
I a les xarxes socials!

L’Ajuntament de Banyoles arranjarà el tram del rec Major
 L’Ajuntament de Banyoles iniciarà properament la urbanització d’un nou tram del rec Major. És un dels projectes
aprovats per dur-se a terme durant aquest 2015. El tram que s’arranjarà està comprès entre els carrers Torras i Bages
i Jaume Butinyà. Concretament, s’allargarà el passatge ja acabat entre els carrers Muralla i Torras i Bages. També
s’adequarà un vial per a vinanats i un passeig arbrat al costat del rec. D’altra banda, també es millorarà el carrer de la
Barca des del carrer de la Sardana fins al passeig Darder i es preveu la millora i el soterrament dels contenidors de la
plaça de les Rodes, tant a la cantonada del carrer Estany com a la del carrer Vallespirans.
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