
Divendres, 14 d’octubre de 2011

POLÍTICA I SOCIETAT NOU9EL 17

Granollers / Canovelles

F.P.

La Latifa anava pel carrer 
Navarra, a Granollers, dime-
cres de la setmana passada 
quan el seu fill Ahraf de 
només 20 dies es va posar a 
plorar. Ella va decidir entrar 
en un portal d’un edifici 
d’aquest mateix carrer per 
poder-li donar el pit amb 
tranquil·litat. Amb el tragí 
i les presses, aquesta dona 
veïna de Canovelles va obli-
dar a l’escala del bloc dos 
moneders on, a més de la 
seva documentació, hi havia 
1.841,25 euros. Portava tants 
diners perquè anava a com-
prar unes arracades per a la 

filla gran –de 14 anys– del 
seu marit Allal. En Guillermo 
i la Fatiha, dos veïns del bloc 
del carrer Navarra on la Lati-
fa es va resguardar, van tro-
bar els bitlleters i van decidir 
portar-los a la comissaria de 
la Policia Local, on van enge-
gar els tràmits per retornar-li 
els diners.

Mentrestant, la Latifa ja 
s’havia adonat que havia 
perdut els diners. “Va ser 
quan va anar a comprar en 
una botiga i es va adonar 
que no portava els bitlleters. 
Primer va pensar que els 
tenia al carro però llavors va 
veure que no els portava”, 
explica l’Allal, el seu marit. 
De seguida va recordar la 

parada al carrer Navarra i va 
tornar cap allà. A l’escala, es 
va trobar amb la parella que 
havia localitzat els moneders 
i que els havia portat a la 
comissaria. Ella va anar cap 
a la seu de la Policia Local, 
on, després de comprovar 
que ella era la titular de la 
documentació localitzada, 
li van retornar les dues car-
teres, la seva documentació 
i, és clar, els 1.841,25 euros. 
Al final, tot va quedar en un 
ensurt i va poder recuperar 
els diners. En un comunicat, 
la Policia Local de Granollers 
destaca l’honradesa dels dos 
ciutadans que es van trobar 
els diners i els van portar a 
comissaria.

El presumpte agressor és un jove de 29 anys que va ser detingut hores després a Barcelona

Detingut per apunyalar el pare de 
la xicota en una discussió a Lliçà
Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut un jove de 29 anys i 
veí de Castelldefels (el Baix 
Llobregat) per ferir amb 
una arma blanca el pare de 
la seva xicota durant una 
discussió que es va produir 
aquest dimarts a la nit a 
la urbanització de Ca l’Ar-
tigues, a Lliçà d’Amunt. 
Manuel Z. està acusat d’un 
delicte d’homicidi dolós en 
grau de temptativa. Aquest 
dijous seguia detingut per la 
policia a l’espera de declarar 
–segurament aquest mateix 
divendres– davant del jutge 
de Granollers que fa la ins-
trucció del cas.

Segons han confirmat 
fonts dels Mossos a EL 9 
NOU, la baralla es va iniciar 
cap a les 11 de la nit al carrer 
de la Plana de la urbanització 
de Ca l’Artigues. La disputa 
familiar va començar quan 
la xicota del detingut va 
rebutjar de veure’l. Davant 
de l’actitud del jove de 
Castelldefels, el pare, la mare 
i l’avi de la noia van sortir al 
carrer. L’agressió al pare es 
va produir quan Manuel Z. 
va intentar robar-li el cot-
xe. Quan la víctima mirava 
d’evitar-ho, a la cruïlla entre 
el carrer la Plana i el carrer 
de Ca l’Artigues, el jove li va 
clavar una arma blanca i li 
va provocar ferides greus. El 
jove va aconseguir fugir amb 

el cotxe atropellant lleument 
l’home, que va ser atès pels 
sanitaris al mateix lloc dels 
fets i, després, va ser traslla-
dat a un centre hospitalari 

on continua ingressat. No es 
tem per la seva vida. Durant 
la baralla, l’avi de la noia 
va anar per terra i la mare 
també va patir algun cop. 
Fins al lloc dels fets, s’hi van 
desplaçar efectius de la Poli-
cia Local i del grup local de 
Protecció Civil.

Els Mossos van iniciar una 
recerca per tal de detenir 
el presumpte agressor. La 
detenció de Manuel Z. es va 
fer cap a les 4 de la matinada 
de dimecres –unes cinc hores 
després dels fets– al barri 
de l’Eixample de Barcelona 
on una patrulla de la policia 
catalana va identificar el 
vehicle i va poder detenir el 
jove.

Els crits, primer, i la pre-
sència policial, després, 
van atreure la curiositat de 
força veïns de la zona de Ca 
L’Artigues. També d’alguns 
conductors que passaven 
a aquella hora pel carrer 
la Plana, que és una de les 
principals vies d’accés a 
aquesta urbanització.

Els veïns que van localitzar els diners els van portar a la Policia Local

Recupera 1.800 euros oblidats a 
l’escala d’un bloc de Granollers

Rescaten amb 
helicòpter un veí de 
la Roca accidentat a 
les Agudes
La Roca del Vallès

Els Bombers van rescatar 
amb helicòpter un veí de la 
Roca de 31 anys que aquest 
dimecres pels volts de la 1 
del migdia va caure en un 
camí proper a les Agudes, al 
massís del Montseny. L’ho-
me va haver de ser rescatat 
amb helicòpter pels bombers 
del Grup d’Actuacions Espe-
cials (GRAE) . Va ser traslla-
dat a un aparcament proper, 
des d’on va ser traslladat 
amb ambulància a l’Hospital 
de Sant Celoni. L’operatiu 
es va allargar fins a les 4 de 
la tarda. El veí de la Roca va 
patir un traumatisme però 
no era greu, segons han 
informat fonts dels Bom-
bers.

Tres ferits lleus en 
una sortida de via 
d’un tot terreny en 
un camí a l’Ametlla
L’Ametlla del Vallès

Tres persones van patir feri-
des lleus aquest dimecres a 
la tarda quan el tot terreny 
en què viatjaven va sortir 
de la via en un camí forestal 
de l’Ametlla. Els fets van 
passar cap a les 6 de la tar-
da prop de l’ermita de Sant 
Bartomeu, abans d’arribar a 
la urbanització El Serrat. Els 
ferits, que no van haver de 
ser traslladats a cap centre 
mèdic, són veïns de l’Amet-
lla, Canovelles i Barcelona. 
Fins al lloc de l’accident, s’hi 
van desplaçar diverses dota-
cions dels Bombers i de les 
policies locals de l’Ametlla i 
de Bigues i Riells.

Enxampen un veí de Bigues 
acusat de diversos furts i 
robatoris a la Font Granada

Bigues i Riells

EL 9 NOU

La Policia Local de Bigues i 
Riells ha detingut un veí del 
municipi acusat de diversos 
furts i robatoris en habitat-
ges de la urbanització de la 
Font Granada que hauria 
comès entre agost i setem-
bre. La detenció es va fer 
el 17 de setembre després 
d’una investigació de la 
Policia Local i d’un disposi-
tiu especial que va incloure 
durant diversos dies controls 
estàtics a la zona. Finalment, 
això va permetre detenir 
l’home  just quan intentava 
sostreure material d’obra del 
recinte de l’escola El Colo-
mer on s’estan fent les obres 

de construcció de la pista 
esportiva del centre. Segons 
fonts policials, el detingut ja 
tenia antecedents per roba-
toris.

Entre els mesos d’agost i 
setembre, el detingut hauria 
comès diversos furts en habi-
tatges de la Font Granada. 
També a l’escola El Colomer. 
L’home s’emportava maqui-
nària diversa –com, per 
exemple, soldadors– i també 
cable de coure. Els robatoris 
van causar força alarma al 
barri. Els dos agents que van 
fer la detenció i el cap de 
torn de la Policia Local han 
rebut una felicitació de part 
de l’alcalde Joan Vila i de la 
regidora de Seguretat Ciuta-
dana, Marta Iglesias.

Els estudiants a les instal·lacions d’Honda a Santa Perpètua

Alumnes de tercer d’ESO de 
Sant Celoni fan pràctiques 
d’educació viària

Sant Celoni

EL 9 NOU

Una quarantena d’alumnes 
de quart d’ESO de l’insti-
tut Baix Montseny, de Sant 
Celoni, van participar diven-
dres passat en un curs teòric 
i pràctic d’educació viària 
que es va fer a les instal-
lacions d’Honda Institut de 
Seguretat, a Santa Perpètua 

de Mogoda (el Vallès Occi-
dental). La jornada formativa 
va ser coordinada per la Poli-
cia Local de Sant Celoni.

La sessió va començar amb 
unes lliçons teòriques sobre 
les normes bàsiques en la 
conducció de motocicletes. 
Després, els joves estudiants 
van fer proves en un simula-
dor. Finalment, van conduir 
les motos pel circuit.

L’acusat va fugir 
amb el cotxe del 
pare agredit a Ca 
l’Artigues


