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Ferit un menor
que practicava
‘snorkel’
a Blanes

Assalten de nit una
farmàcia de Girona i
s’enduen els diners

Marc Romero
BLANES

a Els lladres van buidar les tres caixes registradores
a Els delinqüents van ser captats per les càmeres
Òscar Pinilla
GIRONA

—————————————————————————————————

1.000

euros, aproximadament,
s’haurien endut, segons una
primera estimació de la responsable de l’establiment

dar totes. Afortunadament, els treballadors no
hi deixen la recaptació del
dia, sinó només els diners
per poder fer canvi quan
obren el negoci. Segons la
responsable de la farmàcia, es tractaria d’una
quantitat
aproximada
d’entre 500 i 1.000 euros.
L’assalt va durar no més

d’un minut, el temps d’entrar i sostreure els diners
de les caixes registradores.
El fort espetec que va
fer el roc contra l’aparador
va despertar els veïns, que
van trucar als serveis d’emergència. Fins al lloc dels
fets es van desplaçar patrulles de la policia municipal de Girona i dels Mossos d’Esquadra, que van
poder comprovar com va
quedar de destrossat l’aparador. Però dels lladres,
ni rastre. L’únic rastre que
pot dur la policia fins als
lladres són les càmeres de
vigilància, ja que van ser
captats pel sistema de seguretat. També hi van
acudir els especialistes de
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Una farmàcia de Girona
va ser ahir a la nit l’objectiu d’un grup de lladres
que es van endur diners
del negoci. Els fets van tenir lloc a quarts de cinc de
la matinada a la farmàcia
Agustí Simon Bombí, situada al número 42 del carrer de la Creu. Armats
amb una pedra de grans
dimensions, uns individus
van rebentar a cops un
dels aparadors de l’establiment fins que van aconseguir treure el vidre de lloc.
Quan van ser a dins, els assaltants van anar directament a les tres caixes registradores. Les van bui-

La xifra

L’aparador de l’establiment destrossat pels lladres i la pedra
que van emprar, a terra ■ EL PUNT AVUI

la divisió de la policia científica dels Mossos d’Esquadra per tal de recollir mostres i trobar més indicis
que els condueixin fins als
malfactors.
La responsable de l’establiment va lamentar
ahir l’incident i va desta-

car la violència que van
emprar per cometre el robatori, ja que van fer malbé el vidre de l’aparador,
els expositors, part de la
vorera exterior i les caixes
registradores. A banda
dels diners, no es van endur res més. ■

“Soc pacifista, no
busco problemes”
a Un veí de Ripoll que

afronta nou anys de
presó nega que
intentés agredir amb 2
ganivets la parella de la
seva companya de pis
G. Pladeveya
RIPOLL / GIRONA

L’Audiència de Girona va
ser el marc, ahir, d’un judici contra un veí de Ripoll,
Antonio Meneses Hernández, acusat d’haver atacat
presumptament amb dos
ganivets la parella d’una
companya de pis. La dona
era la propietària de l’immoble i feia només cinc
dies que havia acollit el
processat a casa. L’altercat s’hauria produït el 8 de
gener del 2016. El fiscal
demana per a l’investigat
nou anys de presó per un
delicte d’intent d’homicidi
i dues multes –de 720 euros cadascuna– per dos delictes lleus de lesions. L’advocat de l’acusat, en canvi,
creu que el seu client està
exempt de responsabilitat
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Un noi de 17 anys veí de
Tordera va resultar ferit
ahir mentre practicava
snorkel a Blanes. Els fets
van tenir lloc pels volts de
les set de la tarda a cala Bona. Segons fonts dels serveis d’emergència, el noi
estava nadant en la seva
modalitat de snorkel i va
voler sortir de l’aigua agafant-se d’una roca. Però en
aquell moment va arribar
una onada que el va fer desequilibrar i va intentar agafar-se més fort de la roca,
fet que va provocar que li
sortís l’espatlla de lloc. Un
noi de Blanes que era a la
platja ho va veure i va avisar els serveis d’emergència. Fins al lloc dels fets es
van traslladar els bombers,
la policia local, efectius de
Protecció Civil i el SEM,
que el van haver d’evacuar
des del camí de ronda. El jove va ser traslladat a l’hospital de Blanes. ■

L’acusat, ahir, al judici ■ G.P.

criminal per una alienació
mental que li impedia saber el que estava fent.
Meneses va declarar
que no recordava pràcticament el que havia passat.
Hi va afegir que és una persona de filosofia pacifista,
que mai busca problemes.
Va negar que ataqués el
company de la propietària
amb uns ganivets, respecte dels quals va dir que els
tenia perquè abans vivia a
la muntanya. Per la seva

banda, el fill de la dona, que
era menor, va relatar que
aquell dia s’havia refugiat
al lavabo quan havia sentit
que l’acusat pronunciava
les paraules “Walking
Dead”, que era com Meneses anomenava un seu
matxet coreà. El processat
hauria intentat agredir la
parella de la propietària
amb aquest matxet i, després, amb una navalla. La
dona es va interposar i va
aconseguir treure-li els ganivets. Tot i això, la víctima va sofrir una ferida a la
barbeta i a la part costal, i
Meneses es va fer un tall
bastant profund en un dit.
La defensa va ressaltar
que el seu representat prenia més de 15 pastilles diàries per una malaltia minoritària que pateix i, la nit
dels fets, havia consumit
alcohol. Un pèrit va rebatre, però, que no devia tenir molt afectades les facultats perquè just després
havia fet accions bastant
coherents, com ara enviar
a la dona un missatge pel
mòbil per disculpar-se. ■

