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Els detinguts, que es feien passar per policies, tenien a punt l’assalt

Detenen tres homes a Llinars que 
volien robar a casa d’un empresari

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra van 
frustrar un robatori amb 
violència a casa d’un empre-
sari de Llinars per part d’una 
banda formada per tres 
homes veïns de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat (el 
Barcelonès) a qui s’imputa 
diversos robatoris violents 
a domicilis. En els assalts, es 
feien passar per policies.

Els fets van passar dimarts 
de la setmana passada al ves-
pre quan la policia catalana 
va impedir que els membres 
de la banda poguessin come-
tre el robatori que tenien 
previst a Llinars. Segons han 
explicat fonts de la policia 

catalana aquesta setmana, 
els investigadors havien pre-
parat un dispositiu de vigi-
lància perquè sospitaven que 
l’empresari de Llinars podria 
ser la següent víctima de la 
banda. L’operatiu va perme-
tre detenir el cap del grup 
Manuel L.L., de 49 anys i veí 
de Barcelona, que era qui 
s’encarregava de recopilar 
informació sobre possibles 
objectius, que eren empre-
saris amb una important sol-
vència econòmica. També es 
va detenir Pedro S.D., de 45 
anys i veí de l’Hospitalet de 
Llobregat, i Khoussein B., de 
28 anys i veí de Barcelona. 

En l’escorcoll posterior que 
els van fer, els Mossos d’Es-
quadra van recuperar una 

arma de foc real –era una pis-
tola automàtica–, una defen-
sa extensible, una placa falsa 
de la policia estatal, brides, 
cinta aïllant i guants. Més 
tard, es va escorcollar l’ha-

bitatge del cap de la banda a 
Barcelona, on també es van 
trobar dos passamuntanyes, 
unes manilles metàl·liques, 
un canó de pistola, un kit de 
disfressa format per una bar-

ba i una perruca i diverses 
fotografies de les víctimes 
dels robatoris.

La investigació va comen-
çar l’11 d’octubre després 
d’un robatori en un immoble 
de la ciutat de Barcelona on 
els tres lladres van assaltar 
una parella quan entraven 
al garatge de casa seva. Van 
intimidar-los amb una arma 
de foc i es van fer passar per 
policies mentre escorcolla-
ven l’habitatge buscant una 
caixa forta. Van obrir-la i van 
treure’n els diners en efec-
tiu i les joies que hi havia. A 
més, els van robar el vehicle, 
un ordinador portàtil i altres 
objectes. 

Els detalls del cas van fer 
pensar als Mossos que aquest 
robatori havia estat comès 
per una banda especialit-
zada i que preparava amb 
antelació i amb tota mena de 
detalls els assalts. La policia 
manté oberta la investiga-
ció i no es descarten noves 
detencions relacionades amb 
aquests fets.

La policia catalana 
sospitava que 
l’empresari de 
Llinars podria ser 
assaltat pel grup

Enxampen un lladre 
a Sant Celoni gràcies 
a la trucada del veí 
que estaven assaltant
Sant Celoni

La Policia Local de Sant 
Celoni va detenir la nit de 
dimarts a dimecres a un jove 
de 24 anys i veí del municipi 
acusat d’un robatori amb 
força en una casa del carrer 
Sant Joan. La detenció del veí 
de Sant Celoni es va poder 
fer cap a la 1 de la matinada 
gràcies a la trucada del veí 
de la casa, que va alertar a la 
Policia Local que algú havia 
accedit al seu habitatge per 
intentar robar. Una patrulla 
de la Policia Local es va des-
plaçar fins al lloc dels fets i 
va poder detenir el jove just 
en el moment que sortia de 
la casa. El detingut va oposar 
resistència en el moment que 
va ser sorprès i els dos agents 
van patir ferides lleus, 
segons han explicat fonts 
municipals.

Un veí de les Franqueses diu que li han robat participacions de loteria al seu nom

Por de la grossa de Nadal
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Abel Bueso Galán amb una fotocòpia d’una de les paperetes del 26.420

Granollers

J.V.

El més habitual quan s’acos-
ta el Nadal és desitjar que 
la grossa toqui a un o altre 
número en funció dels que 
s’hagin comprat. Abel Bueso 
Galán, veí de les Franqueses, 
però, espera que no toqui 
al 26.420. La història de 
Bueso Galán arrenca l’11 de 
setembre d’aquest any quan, 
juntament amb un soci que 
a més és familiar seu, van 
decidir fer-se càrrec del Bar 
Davidianos, al número 86 del 
camí Vell de Canovelles de 
Granollers. La bona entesa 
entre els socis va durar poc i 
el dia 18 d’octubre l’establi-
ment va tancar.

Abel Bueso explica que va 
decidir tancar i endur-se les 
màquines i el material per 
evitar, segons diu, que el seu 
soci s’ho endugués, ja que el 
gruix de la inversió l’havia 
fet ell. Però els problemes 
només havien començat 
perquè poc després va caure 
a les seves mans una pape-
reta de loteria de 5 euros en 
la qual ell mateix figurava 
com a dipositari. Diu que 

es va posar en contacte amb 
el seu exsoci, però no li va 
voler donar més explicaci-
ons, per la qual cosa va anar 
a l’administració de loteria 
número 1 de Granollers, on, 
efectivament, li van con-
firmar que s’havien fet 400 
participacions del número 
26.420 per un valor total de 
2.000 euros i que la persona 
que les va encarregar, el seu 

soci, les havia posat al nom 
d’Abel Bueso Galán. Els 
dècims estan reservats a la 
mateixa administració fins al 
dia 15 de desembre, en què la 
persona que els va demanar 
hauria de fer efectiu el paga-
ment. Si no ho fes i el núme-
ro fos premiat, Abel Bueso, 
com a dipositari, es podria 
trobar amb un problema per-
què no té els dècims. Bueso 

va buscar l’assessorament 
d’un advocat i va denunciar 
els fets a la comissaria dels 
Mossos i al Jutjat d’Instruc-
ció número 1 de Granollers. 
També ha posat un anunci a 
la premsa dient que les 400 

Roben 40 
paperetes 
de loteria de 
CCOO
J.V.

La Unió Intercomarcal de 
CCOO del Vallès Oriental- 
Maresme ha denunciat el 
robatori de 40 paperetes 
de loteria del sorteig de 
Nadal del número 53.167. 
Les participacions robades 
són les que van del núme-
ro 2.966 al 3.000 i el fet ja 
ha estat denunciat.

participacions del número 
26.420 havien estat robades. 
És la fórmula que se sol fer 
servir quan es produeix un 
robatori de números de lote-
ria tot i que en aquest cas no 
hagi estat ben bé un robatori. 
Abel Bueso estarà molt pen-
dent del sorteig del dia 22.

Voluntaris de Creu 
Roja reparteixen 
ajuts a la gent gran 
de Canovelles  
Canovelles

L’Ajuntament de Canovelles 
i la Creu Roja han engegat el 
programa Bellesa Activa, en 
què reparteixen ajuts tècnics 
de suport a usuaris, prèvi-
ament demanats a Serveis 
Socials. Aquest programa 
serveix per potenciar l’auto-
nomia de la gent gran amb 
dependència lleu i evitar que 
es produeixin lesions greus. 
Els destinataris del programa 
són persones de més de 65 
anys, amb mobilitat reduïda i 
amb dependència. 

Escoles de Sant Fost 
fan una campanya de 
recollida d’aliments 
per al Nadal
Sant Fost de Campsentelles

L’escola bressol El Petit Rou-
re, i les escoles Joaquim Abril, 
El Roure i l’Institut Alba del 
Vallès han engegat una cam-
panya de recollida d’aliments 
de cara al Nadal, amb la col-
laboració de l’Ajuntament i 
Protecció Civil. Es demana 
sobretot productes com llet, 
sucre, galetes, llegums, pasta 
i llaunes de conserva, entre 
d’altres.


