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 PERSECUCIÓ DES DEL VOLÓ A TORDERA .
2

1 Mossos d’Esquadra i la Gendarmerie van muntar un dispositiu a Tordera per poder enxampar els tres fugititius i van tallar algun carrer de la població.
Dos dels tres fugitius anaven amb un Volkswagen Golf que va punxar roda enmig de Tordera i que van abandonar per pujar a un altre vehicle que ja els esperava per fugir.

La Gendarmerie persegueix tres
fugitius des del Voló ﬁns a Tordera
 Van saltar-se un control duaner, van punxar roda i van tenir temps a pujar a un altre vehicle per desaparèixer
TORDERA | M.S./E.B.

Insòlita persecució de la Gendarmeria francesa a l’AP-7 ﬁns a
Tordera després que dos vehicles
se saltessin un control policial a la
frontera al Voló i fugissin. Mentre
emprenien la fugida amb dos
pneumàtics malmesos, un vehicle
de la policia francesa se’ls va creuar i també els va intentar aturar
però malgrat l’intent, els delinqüent es van pode escapolir en direcció a Girona.
La policia francesa va arribar a
Tordera després que els fugitius

sortissin a l’AP-7 a Hostalric i va localitzar el vehicle dels sospitosos,
però aquests ja no hi eren. Després
d’haver punxat roda van abandonar el vehicle i van pujar en un
altre cotxe que els estava esperant
per seguir amb l’evasió.
Els fugitius, de nacionalitat magrebina, formarien part d’una banda de delinqüents comuns que es
dediquen al tràﬁc de drogues. En
creuar la frontera, la Gendarmerie,
va coordinar-se amb els Mossos
d’Esquadra en tot moment per
informar de la persecució i sol·li-

citar la seva col·laboració per atrapar els delinqüents, però els van
perdre la pista i no va ser ﬁns que
van localitzar el cotxe a Tordera
que van poder seguir buscant.
Sense èxit encara al tancament
d’aquesta edició.
Alarma a Tordera
La persecució va començar al voltant de quarts d’onze del matí i va
durar 100 quilòmetres. La insòlita presència de la Gendarmerie va
crear l’alarma al municipi de Tordera, que va veure multiplicada la
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El treballador acomiadat
d’un restaurant d’Esponellà
protesta davant d’un geriàtric
ESPONELLÀ| R.A.

L’extreballador que va ser acomiadat de manera improcedent
del restaurant Els fogons de les
Heures d’Esponellà, Josep Maria
Bautista, va iniciar aquest cap de
setmana una campanya de protesta davant la residència geriàtrica El Mirador de l’Estany, per donar a conèixer la seva situació als
pacients i als seus familiars. Aquest
ediﬁci pertany també a Jaume
Caulas, propietari del restaurant
d’Esponellà que ﬁns fa uns mesos
regentava Bautista amb la seva
parella, Loubna Douhaoui i que

actualment, segueixen ocupant
il·legalment. «El que vull és que els
veïns coneguin la situació en la
qual ens trobem» comentava Bautista, qui agraïa el suport rebut per
part de clients, veïns i administracions locals.
El conﬂicte entre la parella i el
propietari es va iniciar el 24 d’octubre, quan l’empresa va incomplir
el contracte laboral que expirava el
desembre –i que implicava un sou
de 1.500 euros mensuals entre
tots dos, el dret a l’habitatge i la manutenció– acomiadant el matrimoni del restaurant. Des de llavors,
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presència policial. Un macrodispositiu amb Mossos d’Esquadra i
policia francesa, amb presència
d’helicòpters va alterar el dia dels
veïns. Els agents van muntar controls als accessos i sortides del
municipi per tal d’enxampar els fugitius i no va ser ﬁns cap a les dotze del migdia que uns individus
van abandonar un Volkswagen
Golf negre enmig del carrer doctor
Carreras, després de punxar roda.
Dos homes van fugir corrents del
cotxe i van pujar a un altre vehicle
que ja els esperava, que perta-

nyeria a un altre membre de la
banda. Els fets apunten a un cas de
tràﬁc de drogues i delinqüència comuna. La forta presència policial
i en saber-se de la presència de la
Gendarmerie va fer témer que es
pogués tractar d’un cas de terrorisme gihadista.
L’Ajuntament de Tordera, però,
va sortir amb un comunicat a negar aquesta possibilitat i va assegurar que el cas «es troba sota secret de sumari» i va destacar que
els delinqüents a la població només hi havien canviat de vehicle.
SALUT

Els psicòlegs celebren el
Dia Europeu de la Mediació
GIRONA | DdG

La Delegació de Girona del
Col·legi Oﬁcial de Psicologia de Catalunya oferirà avui un acte de portes obertes amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Mediació. Amb aquesta activitat, el
col·lectiu vol donar a conèixer aquest
dia i el servei i professionals de la Psicologia dedicats a la medicació.
Josep M. Bautista, durant la seva protesta davant el Mirador de l’Estany.

cada una de les parts implicades
ha demandat l’altra: Bautista reclama a l’empresari 10.336 euros
que –assegura– se li deuen, mentre que Caulas exigeix al matrimoni
que abandonin la seva propietat.

De moment, Bautista té previst seguir realitzant actes de protestes cada cap de setmana a les
portes del geriàtric, així com també davant de l’Ajuntament de Banyoles i del Consell comarcal.
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