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La policia de Granollers homenatja Ramon Garcia, acabat de jubilar

Homenatge al policia Macià
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Ramon Garcia Macià durant l’homenatge d’aquest dilluns amb l’alcalde Mayoral

Granollers

F.P.

La Policia Local de Granollers 
va homenatjar aquest dilluns 
l’agent Ramon Garcia Macià, 
conegut popularment com 
a Macià, el del gos perquè 
durant uns 12 anys va patru-

llar al costat del gos Willy. 
L’acte es va fer aquest dilluns 
amb motiu de la festa del 
patró de la policia, que era 
dimecres. També va servir 
per entregar 26 felicitacions 
a policies per actuacions 
destacades durant aquest 
any. Entre aquestes, hi ha 

la detenció de dos menors 
que van robar la bossa a una 
dona de 80 anys, la investi-
gació per uns abocaments de 
residus tòxics al riu Congost, 
la intervenció especial per 
la nevada del 8 de març, la 
que va permetre evitar un 
robatori amb arma de foc en 

una entitat financera del cen-
tre de la ciutat, la detenció 
d’unes persones que acaba-
ven de robar en un pis del 
barri Can Mònic o la troballa 
d’un pis al barri Congost 
preparat per cultivar plantes 
de marihuana. També es van 
presentar els quatre nous 
policies que estan fent el 
curs de formació a l’Institut 
de Seguretat Pública.

Macià va rebre una placa i 
la credencial que l’identifica 
com a policia jubilat de mans 
de l’alcalde Josep Mayoral i 
el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Juan Manuel Sego-
via. L’agent Macià va entrar 
a la Policia Local l’any 1972. 
A final dels anys vuitanta 
va començar a voltar per la 
ciutat amb el gos Willy. L’ha-
vien trobat abandonat i van 
decidir preparar-lo per fer de 
policia. Macià va ser l’agent 
escollit. “N’havíem d’apren-
dre tots dos”, recorda.  Pels 
Jocs Olímpics, ell i en Willy 
vigilaven l’entorn de la masia 
de Tres Torres on hi havia 
el personal de la Federació 
Internacional d’Handbol. 
“Va generar molta expecta-
ció. Li donaven aigua i tot”, 
explica. També recorda com 
tots els nens d’una escola de 
Can Bassa saludaven al gos 
Willy quan passava per l’es-
cola bressol. Aquests darrers 
anys, Macià ha patrullat a 
peu pel centre de la ciutat.

L’ONCE reparteix 
35.000 euros 
aquest dimarts a 
Sant Celoni
Sant Celoni

L’ONCE ha repartit 35.000 
euros a Sant Celoni amb el 
sorteig d’aquest dimarts. Els 
cupons guanyadors els va 
vendre Ignasi Sánchez de la 
Torre, que té el punt de ven-
da al número 23 de l’avingu-
da de la Pau. Fa 23 anys que 
treballa a l’ONCE. Correspo-
nen a un sol cupó del número 
15.895. Sant Celoni pertany a 
l’agència de Granollers, que 
té 310 afiliats i té 125 vene-
dors.

El Centre de 
Normalització 
busca voluntaris per 
ensenyar català
Granollers

El Centre de Normalització 
Lingüística de Granollers 
engega el programa de 
Voluntariat per la Llengua 
a partir de l’octubre. L’ens 
busca voluntaris per parti-
cipar-hi. Els voluntaris es 
troben almenys una hora per 
setmana durant 10 setmanes 
amb persones que encara no 
parlen el català o que l’estan 
aprenent. Els interessats es 
poden inscriure al CNL.


