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Els assalts es van produir durant els mesos de novembre i desembre al centre de la ciutat

Presó per a una parella acusada de 10 
robatoris en comerços de Granollers
Granollers

F.P.

Un home de 33 anys i veí de 
Granollers i una dona de 20 i 
veïna de la Roca han ingres-
sat a presó acusats d’una 
desena de robatoris amb 
violència i intimidació a una 
desena de comerços i altres 
establiments del centre de 
Granollers i de la Roca. Els 
assalts es van produir entre 
els mesos de novembre i 
desembre. 

Els Mossos van dete-
nir Francisco Javier P.C. i 
Erica M.G. el passat 21 de 
desembre a la plaça Serrat i 
Bonastre dins d’un disposi-

tiu de vigilància que havien 
muntat per atrapar-los. En 
el moment de la detenció, 
però, no tenien previst fer 
cap assalt. Tres dies després, 
el Jutjat d’Instrucció número 
2 de Granollers va decretar el 
seu ingrés a presó. El veí de 
Granollers era un vell cone-
gut de la policia i tenia nom-
brosos antecedents. Els dos 
detinguts eren parella.

Segons han confirmat 
fonts policials a EL 9 NOU, 
tots dos estan acusats de 
fins a quatre robatoris a 
l’avinguda Sant Esteve, un 
al carrer Joan Prim, un a la 
plaça Maluquer i Salvador, 
un al carrer Travesseres, un 

al carrer Sant Josep i un altre 
al carrer del Lliri. A la Roca, 
es va produir en un establi-
ment del carrer Torrent. Els 
assalts es van produir en 
comerços com botigues de 
telefonia mòbil però també 
en establiments com farmà-
cies, bars o un hotel. En un 
primer moment, es pensava 
que l’home actuava en soli-
tari per cometre els assalts. 
Feia servir sempre el mateix 
modus operandi: entrava a 
l’establiment i insinuava que 
portava una pistola sota del 
jersei o en ocasions l’exhibia. 
En alguns casos, també havia 
mostrat un ganivet o una 
navalla. D’aquesta manera, 

pressionava els botiguers 
perquè li donessin els diners 
del calaix. En cap cas, però, hi 
va haver ferits. Normalment, 
es tapava la boca i el cap per 

evitar ser identificat. 
La investigació de la Uni-

tat d’Investigació de l’Àrea 
Bàsica Policial (ABP) de 
Granollers va permetre cer-

tificar que hi col·laborava 
la dona detinguda, que feia 
tasques de vigilància a l’exte-
rior i l’ajudava en la fugida. 
Els testimonis de diversos 
assalts –el primer va ser el 
dia 5 de novembre– van ser 
claus per relacionar la dona 
amb alguns dels robatoris 
comesos. En algun cas, tam-
bé havia participat direc-
tament en l’assalt. En els 
escorcolls que es van fer als 
domicilis dels dos detinguts, 
la policia va trobar alguns 
objectes que permeten rela-
cionar-los amb els fets. En 
el moment de la detenció, la 
noia portava diverses boles 
de goma per a una pistola 
d’aire comprimit.

Amb aquestes dues deten-
cions, la policia catalana 
dóna per resolts bona part 
dels robatoris en establi-
ments que s’han produït a 
Granollers en els darrers 
mesos. Amb tot, encara s’in-
vestiga algun altre cas que 
no s’ha imputat a aquests dos 
detinguts.

Els detinguts 
s’emportaven els 
diners de la caixa 
dels establiments 
que assaltaven

L’Audiència de Barcelona els havia condemnat a 20 i 15 anys de presó

El Suprem confirma la pena per 
a dos germans vinculats amb la 
Garriga acusats de segrest i violació

A
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.

Un dels condemnats quan accedia als jutjats de Vic

La Garriga / Centelles

EL 9 NOU

El Tribunal Suprem ha con-
firmat la condemna a 20 
i 15 anys de presó per als 
germans Pascual Esquirol 
Jiménez i Juan Esquirol 
Jiménez, respectivament, pel 
cas del segrest i les agressi-
ons sexuals a una noia que 
van cometre l’estiu de l’any 
2008. Tots dos havien viscut 
durant un temps a la Garriga 
i a les Franqueses. Els fets, 
però, van passar en una vella 
caseta de serveis situada als 
afores de Centelles (Osona). 
D’aquesta manera, la sala 
penal del Suprem ratifica 
fil per randa la decisió que 
ja havia pres l’abril de l’any 
passat la secció vintena de 
l’Audiència de Barcelona.

Els fets es remunten a 
l’estiu del 2008, quan Juan 
Esquirol va trencar la relació 
sentimental amb Dolores 
O.G. després de dos anys i 
vuit mesos de viure junts i va 
voler obligar-la a iniciar una 
relació amb el seu germà, 
Pascual Esquirol. Davant la 
negativa de la jove, tots dos 
van acordar retenir la noia 
en una caseta de Centelles 
en què vivien amb la seva 
mare, Adelina Jiménez, i la 
nova parella de Juan, Jes-
sica Guijarro. A elles dues 
l’Audiència de Barcelona 
les va condemnar a una 

ordre d’allunyament. No van 
recórrer al Tribunal Suprem 
perquè van poder eludir la 
presó en considerar la sala 
que no van participar en el 
segrest. A la caseta, també hi 

vivia una cinquena persona, 
Juan Gabriel Bagan, a qui el 
Tribunal Suprem també ha 
confirmat la condemna de 
cinc anys que li va imposar 
l’Audiència.

La víctima, que tenia 19 

anys quan va ser segresta-
da, va ser alliberada el 4 de 
juliol de 2008 pels Mossos 
d’Esquadra, que la van trobar 
amb lesions per tot el cos, 
molt debilitada, desnodrida 
i amb el cabell rapat, ja que 
Juan va encarregar a Pascual 
i Juan Gabriel que la rapessin 
seguint el càstig que la llei 
gitana infligeix a les dones 
repudiades. Va estar tres 
setmanes segrestada i durant 
aquest temps va patir diver-
ses agressions sexuals. En el 
judici, els acusats es van llan-
çar acusacions entre ells però 
el tribunal va considerar pro-
vats els fets i va condemnar 
els acusats a penes d’entre 5 i 
20 anys de presó.

La noia va estar 
retinguda tres 
setmanes en una 
caseta a Centelles

Roben en naus del polígon 
i a la Penya Barcelonista 
de Sant Feliu en dos dies

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

Uns desconeguts van robar 
aquest dilluns uns 3.000 
euros del local de la Penya 
Barcelonista de Sant Feliu. 
Els lladres van accedir a 
l’interior del local i van 
emportar-se els diners que hi 
havia guardats en un calaix. 
Són diners que els havien 
tocat del quart premi de la 
loteria de Nadal que va cau-
re a Caldes. D’altra banda, 
uns desconeguts van robar 
en una empresa del polígon 
industrial de Sant Feliu i ho 
van intentar en dues més la 
nit de diumenge a dilluns. En 
una de les empreses, es van 
emportar un ordinador por-
tàtil i altres objectes de poc 

valor. A més, els lladres es 
van emportar dos lectors de 
targetes de la deixalleria, van 
entrar en una nau que s’aca-
bava de traslladar i, per tant, 
estava buida, i van intentar-
ho sense èxit en una altra, 
segons fonts dels Mossos i de 
l’Ajuntament.

Arran d’aquests fets i d’un 
parell de robatoris d’ali-
ments d’uns dies abans en 
comerços del poble, l’alcalde 
Pere Pladevall explica que 
s’ha reforçat la presència 
dels Mossos, que es coor-
dinen amb la Policia Local. 
L’Ajuntament també valora 
mesures per reforçar la vigi-
lància al polígon, com la con-
tractació de vigilància priva-
da d’acord amb les empreses 
o la instal·lació de càmeres.

Un ferit greu en un accident 
a Uquifa, de Sant Celoni
Sant Celoni

EL 9 NOU

Un home de 46 anys i veí 
d’Arbúcies (la Selva) va patir 
ferides greus en un accident 
que es va produir a l’interior 
de les instal·lacions d’Uqui-
fa, al polígon industrial Molí 
de les Planes, de Sant Celoni. 
Els fets van passar dimarts 
cap a 2/4 de 12 de la nit, quan 
va explotar una canonada 
d’aigua barrejada amb un 
percentatge baix d’aciclovir 
(un fàrmac antiviral). L’ex-

plosió va fer caure el treba-
llador, que es va fracturar 
les dues cames i va patir un 
traumatisme cranioencefàlic. 
Va ser traslladat en ambulàn-
cia a l’Hospital General de 
Granollers. Una dotació dels 
bombers va intervenir en el 
rescat de l’home ferit.

L’accident va fer que es 
vessessin entre 1.000 i 1.500 
litres d’aquest líquid. Amb 
tot, el van poder absorbir els 
embornals de la planta i va 
anar a la depuradora de la 
mateixa instal·lació.


