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Una gossa policia Utilitzen banyadors de
troba 2,6 quilos
dona per robar en quatre
de marihuana a la supermercats de Girona
maleta d’un home Detenen
dos veïns de Tordera com a pressumptes autors de diversos furts
Un dels lladres va ser enxampat mentre es treia un article de la roba
a Girona



ELISABET DON GIRONA

L’animal pertany a la Unitat Canina de la Policia

Municipal que va detenir el sospitós
L’acompanyant de l’arrestat va fugir i se’l busca
AJ. DE GIRONA

EVA BATLLE GIRONA

■ Una gossa de la Unitat Canina
de la Policia Municipal de Girona
ha permès detenir un home per
tràfic de drogues després de detectar que transportava marihuana. L’home portava una maleta
amb , quilos d’aquesta substància estupefaent. I, per això, el
guia caní va identificar-lo i després van poder detenir-lo. És Samir A., de  anys i de nacionalitat
francesa, i va quedar arrestat com
a presumpte autor d’un delicte
contra la salut pública. No tenia
antecedents policials fins ara.
Cal dir, però, que aquest jove no
anava sol quan es va produir la
descoberta de la gossa policia.
L’altre home va fugir i la Policia
Municipal el busca.
Els fets es remunten al dilluns
pels volts de les dues del migdia,
quan la Unitat Canina de la Policia
Municipal de Girona feia una patrulla de seguretat ciutadana.
Quan estaven a l’altura del carrer
Rafael Masó, a l’accés de l’estació
del tren d’alta velocitat, una de les
gosses va assenyalar dos nois que
duien una maleta d’equipatge cadascun. La gossa va anar directament a la maleta que duia el detingut fent el senyal que havia de-

SENYORS ACCIONISTES DE LA
PLAÇA DE TOROS D’OLOT
De conformitat amb el que estableix la Base-Capítol Nové
de l’escriptura de 16 de setembre de 1858, autoritzada pel
Notari d’Olot, Don Pablo Casabona, amb número de protocol 280, es convoca els Senyors accionistes de la Plaça de
Toros d’Olot, a la Reunió General que se celebrarà el pròxim
dia 15 de desembre de 2017, a les 17 hores, amb assistència Notarial, i que tindrà lloc al local del Casino Olotí, situat al passeig Blay, núm. 6, d’aquesta ciutat d’Olot, amb
el següent Ordre del Dia:
Primer - Salutació del president i resum de totes les gestions i actuacions judicials fetes des de l’any 2009 fins a
l’actualitat, en defensa dels drets dels accionistes i disconformitat amb les actuacions urbanístiques portades a
terme en l’àmbit de la Plaça de Braus.
Segon - Informe referent a la Sentència núm. 90 del Jutjat
de primera Instància d’Olot núm. 2, procediment 79/2017,
demanda presentada contra l’Ajuntament d’Olot amb reclamació per les entrades als espectacles que se celebrin
a la plaça i que corresponen als accionistes.
Tercer - Informe de la Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, apel·lació núm. 105/2014, en relació al contenciós administratiu instat contra l’Ajuntament
d’Olot per infraccions urbanístiques.
Quart - Informe referent a les indemnitzacions sol·licitades
a la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 28/2010
del Parlament de Catalunya.
Cinquè - Informe referent a la situació econòmica i despeses generades des de l’any 2009 fins a l’actualitat per la
interposició dels diferents procediments judicials. Proposta
de liquidació de la quota corresponent a cadascun dels accionistes.
Sisè - Precs i preguntes.
Olot, 4 de desembre de 2017. La Junta Directiva. Ramon
Alentorn Rosell, Joaquim de Trinchería Polo, Ramon Descals Roca i Miquel Callís Figueres.

La droga descoberta per la gossa.

tectat algun tipus de substància
estupefaent.
Fugida de l’acompanyant
Immediatament, el guia caní es va
identificar com a policia i va demanar la documentació al jove
portador de la maleta, moment en
què l’altre home que l’acompanyava va aprofitar per fugir. Seguidament, l’agent va alertar de la fugida a la central de la policia i a totes les unitats operatives.
Després d’això es va constatar
que a la maleta del jove identificat
hi havia , quilos de marihuana.
La substància estava repartida en
vuit bosses grans. El detingut també portava  euros en bitllets
fraccionats de  euros i  euros.
La Policia Municipal continua
fent gestions per identificar i localitzar l’acompanyant.

■ Dos veïns de Tordera han estat
detinguts com a presumptes autors de diversos robatoris en quatre supermercats de Girona. Els
fets es van produir el passat dimarts  de desembre, quan dos
agents de la Policia Municipal de
Girona –que estaven realitzant
tasques de vigilància per l’operatiu de Nadal– van veure un home
traient diversos productes de sota
la roba i introduint-los a dins d’un
vehicle estacionat al carrer de
Sant Antoni Maria Claret.
Els agents es van acostar immediatament i li van preguntar sobre
tot allò que acabava de treure de
sota el jersei. L’home no va donar
cap resposta que pogués ser prou
coherent, per la qual cosa els policies el van identificar. A l’interior
del cotxe hi havia un altre home i
una dona que també van ser identificats.

Uns utensilis particulars
En sospitar que es podria tractar
d’un grup que es dediqués a robar
en establiments comercials, els
policies municipals van escorcollar el seu vehicle. El maleter estava ple de diferents productes
amuntegats, sense que cap de les
tres persones sospitoses aportés
cap factura.
Tot seguit els van escorcollar
també a ells i van esbrinar que,
sota la seva roba, els dos homes
duien posats del revés banyadors
de dona que els servien per amagar els productes que suposada-

Els productes que van trobar a dins del vehicle. AJ. DE GIRONA
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És el que costaven els productes que havien robat
 Entre la mercaderia robada hi havia algunes ampolles
d’alcohol, pots de mongetes,
ampolles d’oli, fuets, pernil
dolç i productes capilars de
diferents supermercats de la
ciutat de Girona

ment furtaven de supermercats.
Així mateix la noia duia una bossa
de mà folrada amb alumini per
evitar la detecció d’alarmes.
Davant les sospites que tot el
material que duien a l’habitacle i
el maleter del vehicle fos robat, els
agents van detenir els dos homes,
Marinel I., de  anys, i Dan Stefan
B., de  anys i van considerar
com investigada la dona de  que
els acompanyava.
Gestions policials posteriors
van determinar que els productes
recuperats, valorats en gairebé
 euros, pertanyien a quatre supermercats de la ciutat, situats a
l’Eixample i a la zona de Mas Gri.
Es dona el cas que els dos detinguts tenen antecedents per fets similars.

L’hospital Santa Caterina estrena una nova
unitat d’hospitalització per a adolescents
Aquest servei està

pensat per atendre els joves
amb problemes de salut
mental, familiars i socials
DdG SALT

■L’Institut d’Assistència Sanitària
(IAS) ha obert una nova unitat
d’atenció a la salut mental dirigida
a adolescents que tenen una alteració psicopatològica i una necessitat de rehabilitar o reconduir la
seva vida, tant a títol familiar com
social, laboral o educatiu.
Es tracta d’una unitat de subaguts, amb quatre llits, ubicada a
l’hospital Santa Caterina de Salt,
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en el mateix edifici de l’actual Unitat de referència psiquiàtrica infantil i juvenil (URPI).
La nova unitat (UCA-Subaguts)
és un programa dirigit als adolescents, de  a  anys, que presenten una patologia psiquiàtrica
descompensada, acompanyada
d’altres factors concomitants
arran de la seva malaltia, abús de
substàncies, fracàs escolar o una
situació difícil en la convivència
familiar o en l’entorn allà on visqui
la persona atesa (centres de menors, etc.). La unitat està pensada
per abordar aquesta patologia
descompensada i reestructurar
de forma global tots els aspectes
de la vida del menor. Ben aviat, el

dispositiu disposarà d’un professor que ajudarà a mantenir o recuperar la formació educativa de
l’usuari.
L’ingrés del pacient, que té una
estada mitjana d’uns dos mesos,
es fa programat des dels dispositius de la Xarxa de Salut Mental i
Addiccions de les comarques gironines, ja sigui des del centre de
salut mental infantojuvenil de referència, des de l’hospital de dia
d’adolescents o des dels equips
d’atenció precoç de la psicosi.
Es tracta de persones que ja són
ateses per una patologia psiquiàtrica però que «no acaba de remetre perquè conviu amb altres
complexitats que no permeten la

seva recuperació vital», segons la
doctora Sacra Mayoral, cap clínic
de la unitat.
Quinze pacients per any
L’UCA preveu acollir  pacients
l’any i amb la seva posada en marxa es guanya en accessibilitat i
proximitat, evitant que els afectats
de la Regió Sanitària de Girona
s’hagin de desplaçar com fins ara
a Barcelona.
Per atendre el nou espai, se sumen  diplomats i  auxiliars d’infermeria a l’equip de professionals especialitzats que atén la unitat d’hospitalització especialitzada en psiquiatria infantil i juvenil,
on l’UCA ha quedat integrada.

