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Patricio Anibal M.M., de 35 anys, tenia antecedents per fets similars

Detingut per ferir la parella
amb un ganivet a Granollers
EL 9 NOU

La Policia Local de
Granollers va detenir la mitjanit de divendres un veí de
la ciutat de 35 anys acusat
d’agredir amb un ganivet la
seva parella, de 31 anys, al
pis on viuen al barri Congost. Pocs minuts abans de la
mitjanit, la policia va rebre
la trucada d’un veí de l’edifici situat al número 3 de la
plaça de la Llibertat, on van
passar els fets. Els alertava
que havia donat refugi a una
dona, que presentava un
profund tall al braç esquerre
i que sagnava molt, i al seu
fill. També els deia que les
lesions s’haurien produït
durant una baralla que s’acabava de produir entre la ferida i la seva parella.
Segons fonts de la Policia
Local, Patricio Anibal M.M.
havia sortit amb uns amics
i havia tornat a casa begut.
Això va propiciar que comencés una disputa amb la seva

parella, Natividad D.M., que
va pujar de to. L’home va
acabar agafant un ganivet de
la cuina –amb una fulla de
12 centímetres– i va ferir la
dona provocant-li un tall al
braç esquerre. La parella i el
seu fill menor conviuen amb
una altra parella en el mateix

La víctima i el seu
fill es van refugiar
a casa d’un veí
que va alertar la
Policia Local
pis. Aquests van intervenir per retenir al detingut
uns instants i facilitar que
la dona i el seu fill, que va
sortir il·lès de la disputa,
poguessin anar a casa d’un
veí. Després, Patricio Anibal
M.M. es va tancar a la seva
habitació, on era quan la
policia hi va arribar. Després
de demanar-li en diverses
ocasions que sortís, el detin-
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Granollers

Els fets van passar a l’edifici situat al número 3 de la plaça Llibertat

Un ferit lleu en bolcar un cotxe
a la ronda Sud de Granollers
Granollers
EL 9 NOU

Un jove de 29 anys i veí de
Mollet va patir ferides lleus
quan el cotxe que conduïa
va bolcar a la ronda Sud
de Granollers a l’altura de
la botiga del grup Lobert.
L’accident es va produir poc
abans d’1/4 de 3 de la tarda
just en el revolt que hi ha
sobre el pont. El conductor
va perdre el control del
vehicle, que va topar contra
la tanca i va acabar bolcant.

Pier Jarrison A.P. va patir
ferides lleus i va ser atès allà
mateix pels serveis sanitaris.
També s’hi van desplaçar
diverses dotacions de la Policia Local i dels Bombers.
El sinistre va obligar a
tallar la circulació a la ronda
Sud en direcció a la C-17.
Això va obligar a desviar el
trànsit per la rotonda inferior. També hi va haver cues
d’entrada a Granollers per
l’efecte tafaner. La circulació
va quedar normalitzada cap a
les 4 de la tarda.

Entren en una escola de Sant
Celoni i hi fan pintades
Sant Celoni
EL 9 NOU

Uns desconeguts van entrar
el darrer cap de setmana de
novembre a l’interior de les
instal·lacions de l’escola Cor
de Maria, de Sant Celoni.
Segons han confirmat fonts
policials a EL 9 NOU, els
assaltants es van emportar
algunes eines de poc valor
econòmic i també van fer
algunes pintades a l’interior
d’aquest centre educatiu. A

banda, van deixar algunes
aixetes d’aigua obertes. Van
accedir a l’escola forçant una
entrada on també van provocar danys.
Els Mossos d’Esquadra han
obert una investigació per
tal de trobar els responsables
d’aquest robatori i de les bretolades a les instal·lacions.
Per ara, no hi ha cap persona
detinguda en relació amb el
robatori i els danys. Fonts de
l’escola no han volgut valorar
aquests fets.
Dilluns, 5 de desembre de 2011

gut ho va fer de forma violenta però va poder ser detingut allà mateix pels policies.
El veí de Granollers, que té
antecedents policials per
fets similars amb una parella
anterior, està acusat d’un
delicte de maltractaments
en l’àmbit de la llar. Va ser
lliurat als Mossos per passar
a disposició judicial.
La dona va ser traslladada a l’Hospital General de
Granollers, on va ser atesa
per la ferida que tenia al
braç. Allà li van curar el tall i
no va requerir l’ingrés al centre, d’on va sortir cap a les 2
de la matinada. Després va
anar a declarar a la comissaria de la Policia Local.
Fins a cinc dotacions de la
Policia Local de Granollers,
es van desplaçar a la plaça de
la Llibertat. Part dels policies
es van dirigir al pis on havien
passat els fets per detenir
l’home. Els altres van anar
a atendre la víctima i el seu
fill al pis del veí que els havia
alertat.

