
CAFÈS MONTAÑA, SA

Anunci de canvi de denominació social

Es fa públic, d’acord al previst a l’art. 289 
L.S.C., que la Junta General de data 10 de 
desembre de 2010 va acordar, per unanimitat, 
el canvi de denominació social actual per la 
de TORREFACTORA DEL VALLÈS, SA.

Sant Fost de Campsentelles, 20 de desembre 
de 2010
El conseller delegat,
Pere Màrtir Montañà Oller

Dilluns, 20 de desembre de 2010

POLÍTICA I SOCIETAT   Crim a PalautorderaNOU9EL 5

L’acusat, de 35 anys, va explicar que havia mort la dona a la casa de Moixerigues on vivien

Mata la parella a Palautordera 
i després intenta suïcidar-se

Santa M. de Palautordera

Ferran Polo/L.F.

Maria Rosa Garcia Venteo, 
una veïna de Santa Maria 
de Palautordera de 43 anys, 
va morir a la matinada de 
divendres passat assassinada 
pel seu company. Els fets 
van passar al primer pis de la 
casa on vivien, al número 17 
del carrer Campins, situat al 
petit barri de Moixerigues 
i el Pont Trencat, prop de 
la carretera C-35 i del nucli 
urbà de Sant Celoni. Francis-
co L.C., de 35 anys, va entre-
gar-se a la comissaria de la 
Policia Local de Sant Celoni 
cap a les 6 de la matinada, on 
va explicar que havia mort 
la seva parella. L’home pre-
sentava ferides al coll que 
s’hauria fet ell mateix amb 
una arma blanca en un intent 
de suïcidar-se. Sota arrest 
policial, va ser traslladat a 
l’Hospital de Sant Celoni i, 
d’aquí, a la Vall d’Hebron, de 
Barcelona. 

La policia de Sant Celoni va 
donar l’avís als Mossos, que 
van trobar el cos de la dona 
morta al dormitori de casa 
seva. El cos no presentava 
signes evidents de violència: 
no hi havia ni ferides d’arma 
blanca ni tampoc d’arma de 
foc. Per aquest motiu, cal-
drà esperar els resultats de 
l’autòpsia per conèixer com 
va morir exactament Maria 
Rosa Garcia, que treballava 
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El moment en què els operaris de la funerària treien el cos de Maria Rosa Garcia Venteo de la casa del carrer Campins on van passar els fets 
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de caixera al supermercat 
Mercadona del centre comer-
cial Altrium, de Sant Celoni. 
Divendres havia de fer el 
torn de tarda. 

La víctima havia crescut 
al barri de Moixerigues, on 
la seva família vivia des de 
fa molts anys. Alguns dels 
seus germans també viuen a 
la zona. Garcia tenia un fill 
d’uns 20 anys, fruit del seu 
primer matrimoni, durant el 
qual va viure un temps a la 
urbanització de Can Xicota 
de Lliçà d’Amunt. El jove no 
vivia amb ella, tot i que hi 
anava molts caps de setma-
na, segons van explicar els 
veïns. A la planta baixa de la 

casa on van passar els fets, 
hi viuen els seus pares, ja 
jubilats. Ell és força conegut 
al barri, on encara col·labora 
activament en les activitats 
que s’hi organitzen.

Segons va explicar una 
cosina de la víctima, la rela-
ció de Maria Rosa Garcia i 
Francisco L.P. va començar fa 
uns sis anys i feia cap a dos 
anys que vivien plegats a la 
casa familiar del barri Moi-
xerigues. Tot i això, la parella 
s’havia separat de forma 
temporal en alguna ocasió 
i, segons aquesta cosina, el 
detingut s’havia mostrat 
violent “trencant el televi-
sor una vegada i l’aparell de 
l’aire condicionat una altra”. 
Mai, però, exercint violència 
contra ella, va aclarir. De fet, 
no hi havia cap denúncia prè-
via per violència domèstica, 
segons van confirmar fonts 
del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya. El Jutjat 
de Violència Domèstica de 
Granollers, que porta el cas, 
va decretar el secret de les 
actuacions el mateix diven-
dres. La comitiva judicial 
va autoritzar l’aixecament 
del cadàver minuts abans 
de les 12 del migdia. L’Àrea 
Territorial d’Investigació 
dels Mossos d’Esquadra s’ha 
fet càrrec de la investigació 
del cas. Garcia és la dotzena 
dona que mor enguany a 
Catalunya en crims de vio-
lència domèstica.

REBUIG CIUTADÀ AL CRIM

Familiars, amics i centenars 
de veïns de Moixerigues i 
el Pont Trencat de Santa 
Maria de Palautordera es van 
concentrar aquest dissabte 
a la plaça del Pi del barri 
per retre homenatge a Rosa 
Garcia. Va ser un minut de 
silenci carregat de dolor, 
impotència i ràbia. L’acte 
el va presidir la família de 
Garcia, molt abatuda i amb 
una fotografia de la víctima 
entre els braços. L’Ajunta-
ment va decretar divendres 
dos dies de dol, i s’ha guardat 
un minut de silenci en tots 
els actes del cap de setmana.

Veïns i familiars, dissabte, a la plaça del Pi, em la concentració de rebuig
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Una tieta de Maria Rosa Garcia amb la foto de la víctima, aquest dissabte


