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El detingut assaltava dones d’edat avançada en carrers del centre i fugia amb una bicicleta

Presó per a un veí de Mollet acusat 
de cinc estrebades de joies a àvies
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut un home de 28 anys 
i veí de Mollet acusat de 
cinc robatoris amb violència 
–amb el mètode de l’estreba-
da– a dones d’edat avançada. 
Els robava les joies que por-
taven a sobre i les atacava 
per l’esquena mentre cami-
naven per carrers del centre 

de la població. Després, fugia 
en bicicleta, segons han 
explicat fonts dels Mossos 
d’Esquadra. L’home, que ha 
ingressat a presó a l’espera 
de judici després de declarar 
davant del jutjat de guàrdia 
de Mollet que ha assumit el 
cas, actuava a primera hora 
de la tarda. La policia catala-
na manté oberta la investi-
gació i no es descarta poder 
atribuir al detingut altres 

robatoris similars. Al mateix 
temps, no es descarta la par-
ticipació d’altres persones en 
els fets.

Els cinc robatoris que se 
li imputen es van cometre 
des de finals d’abril fins a 
principis de maig. El testi-
moni de les víctimes i les 
dades recollides pels Mossos 
van permetre identificar 
l’autor dels robatoris, que té 
nombrosos antecedents per 

delictes contra el patrimoni. 
Amb aquesta informació, la 
policia va muntar un disposi-
tiu divendres de la setmana 
passada amb l’objectiu que 
tornés a actuar i, si ho feia, 
poder-lo enxampar. Poques 
hores després, els Mossos 
van aconseguir detenir-lo 
quan entrava a casa seva amb 
la bicicleta que feia servir 
per fugir del lloc on havia 
comès els robatoris.

Imatge virtual del nou pont que connectarà el nucli  urbà de Caldes amb la zona de les Cremades

El nou pas sobre la riera assumirà tot el trànsit de vehicles

Caldes construirà l’any que ve 
el nou pont de les Cremades

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes 
ha iniciat el procediment 
administratiu per construir 
durant l’any que ve el nou 
pont per a vehicles que unirà 
el nucli urbà amb la zona de 
les Cremades, on hi ha diver-
sos equipaments esportius i 
educatius. L’objectiu munici-
pal és iniciar les obres a prin-
cipi de 2014 i tenir enllestit 
el pont en nou mesos. El nou 
viaducte assumirà tot el tràn-
sit de vehicles i de persones a 
peu i en bicicleta que passen 
pel vell pont romànic que 
va ser construït l’any 1226. 
El consistori entén que el 
pont romànic fa anys que ha 
quedat “obsolet” per assolir 
els milers de persones que el 
travessen cada dia.

Durant aquests propers 
mesos, l’Ajuntament enllesti-
rà el projecte i licitarà l’obra, 
que es finança gairebé en la 

totalitat amb una subvenció 
de 805.000 euros de la Dipu-
tació. També es tramitarà 
l’autorització de la Generali-
tat. El pont tindrà 40 metres 
de llargada entre el final del 

carrer Major –al costat de 
l’aparcament– i el carrer de 
Torre Roja. Tindrà 10 metres 
d’amplada repartits entre dos 
carrils amb voreres a banda i 
banda.

Estudiants de la UPC 
faran revisions de la 
vista a gent gran de 
les Franqueses
Les Franqueses del Vallès

La junta de govern local de 
les Franqueses ha aprovat un 
conveni amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
(UPC) a través del qual estu-
diants d’òptica i optometria 
faran revisions de la salut 
visual de persones grans del 
municipi amb pocs recursos 
econòmics. Els beneficiaris 
es derivaran des dels serveis 
socials de l’Ajuntament. 
L’acord permetrà als estudi-
ants fer pràctiques reals.

Creu Roja fa una 
recollida d’aliments a 
escoles de Granollers 
i Canovelles
Granollers/Canovelles

La Creu Roja farà una 
recollida solidària d’ali-
ments a diverses escoles 
de Granollers i Canovelles. 
La setmana que ve es farà 
a l’escola bressol Els Rossi-
nyols i a les escoles Pau Vila, 
Granullarius i Joan Solans, 
a Granollers. A partir del 3 
de juny, es farà a les escoles 
Joan Miró, de Canovelles, 
i Pereanton i Lledoner, de 
Granollers.

Lliçà d’Amunt 
contracta 15 aturats 
per al manteniment 
de franges forestals
Lliçà d’Amunt

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt ha contractat 15 
veïns del municipi que estan 
a l’atur per fer tasques de 
manteniment de les 73 hec-
tàrees de franges forestals de 
l’entorn de les urbanitzaci-
ons. La tasca, que es fa cada 
dos anys, va començar a prin-
cipi de maig i s’allargarà fins 
a final de juny.

Activitats a Sant 

Celoni, Fogars i 

Tagamanent pel 

Dia Europeu dels 

Parcs Naturals

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Diputació organitza 
aquest cap de setmana activi-
tats a Fogars i Tagamanent, 
al Parc Natural del 
Montseny; i a Sant Celoni, al 
Montnegre i el Corredor, per 
celebrar el Dia Europeu dels 
Parcs Naturals.

A Santa Fe, en terme de 
Fogars, es farà l’activitat 
titulada Aigua, un viatge per 

als sentits al Parc Natural del 

Montseny. Es tracta d’una 
visita teatrealitzada per l’iti-
nerari de la Font del Frare, 
que està situada a l’entorn 
del centre d’informació de 
Can Casades i del pantà de 
Santa Fe. Està adaptada a 
persones amb discapacitats 
sensorials, intel·lectuals o 
físiques. Es farà aquest dis-
sabte a les 11 del matí i a la 
1 del migdia i cal fer reserva 
prèvia. També a Fogars dis-
sabte hi haurà portes obertes 
a l’escola de natura La Traü-
na amb una sortida guiada 
per la Tordera.

A Tagamanent, es farà 
dissabte i diumenge 
Tagamanent tiquet cultu-

ral, que és un recorregut 
pels elements més desta-
cats del patrimoni cultural 
de la població. Hi haurà 
visites guiades al turó de 
Tagamanent, al Museu de 
l’Agustí i als pous de glaç de 
l’Avencó. Es faran dissabte 
i diumenge durant diverses 
hores. Cal fer una reserva.

Des de l’estació de Sant 
Celoni, aquest diumenge a 
les 9 del matí arrencarà una 
passejada per la vall d’Olzi-
nelles. Es tracta d’un recorre-
gut de vuit quilòmetres amb 
122 metres de desnivell que 
es farà en quatre hores.  


