
Divendres, 15 de maig de 2009

POLÍTICA I SOCIETAT 18 NOU9EL

L’home va denunciar que el material robat i els danys provocats ascendien a 190.000 euros

Detenen un empresari de Granollers 
per simular que li havien robat
Granollers

EL 9 NOU

L’empresari José Antonio 
B.G., de 34 anys i veí de 
Granollers, va denunciar 
al gener davant els Mossos 
que li havien entrat a robar 
a la seva empresa. Segons 
ell, la factura del robatori 
pujava a uns 190.000 euros 
entre el material robat i els 
danys que els suposats lla-
dres van provocar a la nau, 
situada a Granollers. Quatre 
mesos després, l’empresari 
de Granollers ha estat detin-
gut per la policia catalana, 
que considera provat que va 
simular el robatori i va fal-

sificar factures per intentar 
cobrar els 190.000 euros de 
l’empresa asseguradora. La 
investigació dels Mossos 
de Granollers va acreditar 
que el robatori denunciat 
no havia existit mai. Això va 
permetre detenir l’empresari 
de Granollers la setmana 
passada.

José Antonio B.G. està acu-
sat d’un delicte de simulació 
de delicte, d’un d’estafa a la 
companyia asseguradora i 
d’un de falsificació de fac-
tures. S’exposa a una pena 
que pot anar dels sis mesos 
de multa als quatre anys de 
presó. Segons han confirmat 
els Mossos a EL 9 NOU, el veí 

de Granollers va quedar en 
llibertat amb càrrecs després 
de declarar davant del jutge.

NOVÈ CAS DES DEL GENER

Aquest, però, no és un cas 
excepcional a la comarca. 
Segons han explicat fonts de 
la policia catalana, durant 
els primers quatre mesos 
d’aquest any, els Mossos 
de l’Àrea Bàsica Policial de 
Granollers –que aplega bona 
part dels municipis del Vallès 
Oriental– han detectat nou 
casos més de simulació de 
robatori. Durant tot l’any 
passat, van ser 17. La majoria 
d’aquests 26 casos correspo-

nen a denúncies per falsos 
robatoris amb violència i 
intimidació i per robatoris 
amb força a empreses i domi-
cilis. També n’hi ha per esta-
fes i moviments fraudulents 
amb la targeta de crèdit. En 
la majoria de casos, l’objec-
tiu és cobrar els diners de 
l’assegurança, fet que també 
implica un delicte d’estafa. 
En aquesta mena d’investiga-
cions, els Mossos col·laboren 
amb els investigadors, que 
tenen les pròpies companyies 
d’assegurances sempre que 
es detecta algun indici que hi 
pot haver una denúncia falsa 
per uns fets que, realment, 
no han passat.

Tomben quatre 
contenidors a Granollers 
durant de la victòria del 
Barça a la Copa
Granollers

Un grup aïllat de brètols van 
tombar quatre contenidors 
a l’avinguda Sant Esteve de 
Granollers al final de la cele-
bració de la victòria del Barça 
a la Copa del Rei dimecres. 
Un dels contenidors el van 
fer caure per la rampa de 
l’aparcament El Sot. També 
van cremar una paperera a la 
plaça Serrat i Bonastre. Prop 
de 2.000 persones es van con-
centrar davant del Casino per 
celebrar el títol. La policia va 
tallar el trànsit a les avingu-
des del Parc i Sant Esteve per 
evitar incidències. A la ciu-
tat, no hi va haver cap altra 
incidència destacable.PO
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Condemnat a 15 anys un veí de 
Sant Celoni que va matar la dona
Sant Celoni

EL 9 NOU

Omar Nfinaf, de 37 anys i 
veí de Sant Celoni, ha estat 
condemnat a 15 anys de 
presó per l’assassinat de la 
seva dona en uns fets que 
van passar el 18 de maig de 
2006 al pis on vivien situat 
a l’avinguda de la Pau. La 
resolució judicial de l’Au-
diència de Barcelona també 
obliga Nfinaf a indemnitzar 
cadascun dels seus tres fills 
menors d’edat amb 120.000 
euros. L’home ja havia estat 
condemnat el setembre de 
2004 a vuit mesos de presó 
per maltractaments i en el 

moment dels fets es trobava 
en presó provisional.

La sentència considera 
provat que, el dia dels fets, 
Nfinaf, després de mantenir 
una breu discussió amb la 
seva exdona, que era a la dut-
xa i amb qui convivien tot i 
que legalment estava sepa-
rada del veí de Sant Celoni 
condemnat, va anar cap a la 
cuina, va agafar un ganivet 
de grans dimensions “amb 
el qual va tornar al bany i, 
amb la clara intenció d’aca-
bar amb la seva vida i sabent 
de les altes probabilitats de 
causar la mort, li va clavar 
de forma sobtada diverses 
ganivetades al braç i al 

tòrax”. La dona va caure dins 
de la banyera. Després dels 
fets, que van passar mentre 
els tres fills menors eren al 
menjador, l’home va anar 
a casa del veí i li va dir que 
havia matat la dona i que 
truqués a la policia. Quan va 
arribar la primera patrulla 
de la Policia Local de Sant 
Celoni, l’home va reconèixer 
els fets. També ho va fer en 
la seva declaració davant 
dels Mossos. En la darrera 
sessió del judici, l’acusació 
particular, però també la 
defensa, van adherir-se a les 
conclusions provisionals de 
la fiscalia pel que fa a la pena 
de 15 anys.

Dos veïns de 
Parets ferits 
greus en un 
accident a la C-17
Parets del Vallès

Dos veïns de Parets van patir 
ferides greus en un accident 
que es va produir a la C-17 a 
la matinada d’aquest dilluns 
al mateix municipi. Per cau-
ses que es desconeixen, el 
cotxe va sortir de la via quan 
s’incorporava a la C-17 sentit 
Barcelona. Un dels ferits 
va ser traslladat a l’Hospi-
tal de la Vall d’Hebron, de 
Barcelona, amb un trauma-
tisme cranioencefàlic, segons 
han explicat fonts dels 
Bombers. L’altre va ingressar 
a l’Hospital de Granollers 
amb una possible fractura al 
tòrax. Anaven amb un mateix 
turisme amb altres persones 
que en van sortir il·leses.

Mor Bienvenido 
Cabañas, 
exsecretari 
general del PP a 
la comarca

Sant Antoni de Vilamajor

EL 9 NOU

L’exsecretari general del PP 
a la comarca, Bienvenido 
Cabañas, va morir el passat 
2 de maig als 57 anys d’edat 
després d’una llarga malaltia. 

Cabañas, que ara vivia a 
Sant Antoni de Vilamajor, 
havia estat també en dues 
ocasions (1999 i 2003) cap de 
llista del PP a les eleccions 
municipals de l’Ametlla, on 
va viure durant molts anys 
primer a la urbanització Les 
Roquetes i, després, al carrer 
Onze de Setembre. En cap 
dels dos casos, va obtenir 
representació. Cabañas, 
que també havia viscut a 
Granollers, va ser coordina-
dor de la campanya de les 
municipals de 1999 per al PP 
comarcal i número 32 a la 
llista per Barcelona del PP en 
les eleccions al Parlament del 
2003, entre altres.

L’Associació de 
Propietaris del 
Montseny es presenta 
a Cànoves i Gualba
Cànoves i Samalús

La nova Associació de Pro-
pietaris del Montseny es 
presentarà aquest dimarts 
en un acte que es farà a la 
sala d’actes de l’Ajuntament 
dimarts que ve a les 7 de la 
tarda. El 27 de maig, també 
a les 7, es farà una nova pre-
sentació a la sala Gorg Negre, 
de Gualba. L’acte està obert a 
tots els propietaris forestals 
del massís del Montseny. La 
nova entitat, presidida per 
Josep Mataró, vol agrupar 
la propietat del Montseny 
per defensar els interessos 
comuns. Un dels objectius 
és fer accions que permetin 
la gestió forestal i l’activitat 
agrària a la muntanya. L’en-
titat farà dues sessions més a 
Seva i Arbúcies.

Bienvenido Cabañas


