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Persecució de pel·lícula
d’un camioner temerari
a La policia de Blanes va començar a anar-li a la saga a mitjanit, quan va envestir un cotxe aparcat,

i no el van poder atrapar fins tres hores més tard a Palafolls i havent deixat un rastre de destrosses
Tura Soler
BLANES

Persecució de pel·lícula
entre la Selva i el Maresme, amb participació de
policies locals de Blanes i
Palafolls i mossos de les
dues comarques, per atrapar un camioner temerari
que va deixar un rastre de
destrosses per la ruta on
va passar. El xofer, un estranger resident a Lloret,
va acabar detingut i el camió, d’una empresa de lloguer sevillana, encastat en
un fanal.
La història va començar dilluns a la mitjanit
quan un camió petit va
ventar una trompada a un
cotxe que estava estacionat al barri dels Pins i no es
va aturar. L’amo del cotxe
xafat ho va veure, va trucar a la policia i els va donar les dades del camió.
Poca estona després, un
policia va veure el camió,
amb restes de pintura del
cotxe que havia envestit,
aparcat al passeig Marina.
El xofer no era a dins i, tot i
que la policia va fer un rastreig per la zona per si el
trobava, no el van veure.
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hores van tardar les policies
locals de Blanes i Palafolls i
els Mossos de la Selva i el Maresme a aturar un camió.

Tampoc van tenir opció
d’immobilitzar el vehicle
amb un parany perquè era
un camió. A les dues i vint
minuts de la matinada,
una patrulla va tornar a
veure el camió que ja estava en marxa al carrer Maresme, molt a prop del lloc
on havia estat estacionat.
Anava en direcció al barri
de Quatre Vents. Van provar d’aturar-lo. Sense èxit.
El xofer va començar a fugir i es va ficar a la carretera de Blanes a Tordera, on
va girar per tornar en direcció a Blanes. Una segona patrulla es va incorporar a la persecució i va entravessar el cotxe per intentar obstaculitzar el pas
del fugitiu. El camió, però,
va aconseguir esquivar-lo i
va continuar fugint a tota

El camió, aturat després d’encastar-se en un fanal a Palafolls ■ POLICIA LOCAL DE BLANES

velocitat. Una altra patrulla es va incorporar a la
persecució. El camió fugitiu va entrar al barri Mas
Moixa en contra direcció i
va envestir un altre cotxe
aparcat. No es va aturar i
va seguir en direcció a la
carretera de Malgrat. Va
fer un canvi de sentit i va
agafar la GI-682 en direcció a Palafolls. Anava fent
girs bruscos d’esquerra a
dreta perquè els cotxes policials no el poguessin
avançar. En veure que
anava en direcció Palafolls, la policia local va demanar ajuda a la policia local de Palafolls i també als
Mossos de Pineda. Mentrestant, la policia de Blanes l’anava perseguint tot
cridant per megafonia que
s’aturés. El xofer no els va
fer ni cas. Va arribar a Palafolls, es va ficar en un
carrer contra direcció i va
xocar contra diversos cotxes que hi havia aparcats.
Finalment va xocar amb
un fanal, el va mig tombar i
allà va quedar encastat i va
haver d’aturar-se per força. Però el xofer va baixar i
va continuar fugint a peu.
Un caporal i un agent el
van aconseguir atrapar i,
tot i que va oferir molta resistència, finalment el van
poder immobilitzar i li van
comunicar que estava detingut. Després el van entregar als Mossos, que es
van fer càrrec d’acabar les
diligències i de passar-lo a
disposició judicial. Al jutge
li van aportar també un vídeo de la persecució que
un dels agents van enregistrar amb el mòbil. ■

Denunciat per la tinença Jutgen un veí de Vilallonga
de 9 gossos en mal estat acusat de violar la filla
a El propietari ja ha

a La fiscalia demana

condicionat la
parcel·la de Riumors
on estan els animals

10 anys de presó per
l’agressió a la víctima,
que era menor d’edat
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La Guàrdia Civil va denunciar dimarts a un veí de Riumors acusat de tenir nou
gossos sense les degudes
condicions d’higiene, sanitàries i de benestar. L’actuació la va dur a terme el
Seprona de Figueres. Els
agents van localitzar
aquests animals en una
parcel·la del polígon de Riumors. Els nou gossos estaven lligats amb cadenes de
tan sols un metre de llarga-

Un dels gossos que eren a la finca inspeccionada ■ GUÀRDIA CIVIL

da, estaven a la intempèrie,
en aquell moment no tenien menjar i l’aigua era de
color verdós, fet que indicava que el seu responsable
feia temps que no l’havia
canviada. A la zona, a més,
hi havia restes de pell i d’ossos d’ovelles. Després de la
denúncia, l’amo va condicionar el lloc on estan els

animals, amb relació als
quals els agents van comprovar que ja disposaven de
menjar i aigua fresca, i que
estaven lligats amb cadenes de més de 30 metres. A
banda, l’amo va argumentar que hi havia restes
d’ovella perquè bullia els ossos de les que morien per
donar menjar als gossos. ■
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La secció tercera de l’Audiència de Girona va jutjar
ahir un veí de Vilallonga de
Ter que s’enfronta a 10
anys de presó acusat de
violar la filla, que en el moment dels presumptes fets
tenia 13 anys. Els cas es remunta a l’estiu del 2014.
Segons la fiscalia i l’acusació particular, el processat
va proposar a la seva filla
tenir relacions sexuals allegant que no en podia

mantenir amb la mare
perquè estava malalta. Tot
i que la menor s’hi va negar, l’home li hauria començat a fer tocaments i
la va portar fins a l’habitació, on l’hauria agredit sexualment. Les acusacions
sostenen que la víctima no
va oposar resistència “pel
respecte que li imposava el
seu progenitor”.
L’acusat va negar els
fets i va assegurar que la
seva filla l’havia denunciat
per venjança. L’home, que
només va respondre a les
preguntes del seu advocat,
Jordi Colomer, va relatar
que aquell estiu va tenir
un enfrontament fort amb
la nena quan va arribar a
casa de treballar i va veure

que havia passat la tarda a
l’ordinador i no havia fet
les tasques domèstiques
que li pertocaven.
L’investigat també va
desmentir haver promès
regals a la nena a canvi de
sexe i també hi va afegir
que tenia molt mala relació amb la seva dona, que
l’havia amenaçat amb el
divorci. El declarant tampoc va reconèixer una gravació d’àudio incorporada
a la causa en què, suposadament, reconeix els abusos. Colomer va demanar
la nul·litat de la prova perquè no es va aportar en el
format original i sosté que
l’han pogut manipular.
Amb tot, el judici va quedar vist per a sentència. ■

