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Quatre persones van assaltar dijous al migdia la joieria Cruells; és el tercer assalt des de 2010

Un robatori violent precipita el 
tancament d’una joieria a Sant Celoni
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La joieria Cruells aquest dijous a la tarda amb la persiana mig baixada poques hores després de patir el robatori

Sant Celoni

Laia Coll

Quatre homes van assaltar 
aquest dijous al migdia la 
Joieria Cruells situada al 
número 23 del carrer Major 
de Sant Celoni. Els assaltants 
van lligar i retenir durant 
uns deu minuts una depen-
denta i el pare de la propie-
tària a qui també van etzibar 
un cop amb una pistola que 
li va provocar un trau al cap. 
Va haver de rebre assistència 
mèdica a l’Hospital de Sant 
Celoni, on va ser traslladat. 
Els fets van passar poc des-
prés d’1/4 de 12 del migdia.

El d’aquest dijous és el 
tercer robatori amb violència 
des del novembre de 2010. 
La propietària de l’establi-
ment, Maria Àngels Cru-
ells, ja havia decidit tancar 
després del segon assalt, el 
novembre de l’any passat. 
Aquestes setmanes estaven 
de liquidació. Ara, però, “ja 
no tornarem a obrir”, assegu-
rava aquest dijous al vespre 

a EL 9 NOU. “Tanquem per-
què no ens sentim segurs”, 
afegia. Ella mateixa també 
va haver de rebre assistència 

mèdica perquè va patir una 
taquicàrdia quan va tornar a 
l’establiment després de fer 
uns encàrrecs i va descobrir 

que els havien assaltat.
El robatori el van come-

tre quatre persones. Un 
d’ells va tocar al timbre. La 

dependenta no se’n va fiar i 
va acostar-se a la porta, que 
va mig obrir. Aleshores, una 
segona persona va aparèixer 
darrere del suposat client i 
van empènyer-los. Darrere, 
van entrar dos homes més. 
Entre tots quatre, van reduir 
la dona i el pare de Maria 
Àngels Cruells, segons han 
explicat les mateixes vícti-
mes a EL 9 NOU. Els lladres 
van tenir temps per empor-
tar-se joies i diners de l’inte-
rior. Segons els testimonis, 
els quatre atracadors haurien 
fugit amb un vehicle que 
havien deixat estacionat al 
carrer de l’Artesania, un vial 
amb la circulació restringida 
que hi ha a tocar de la boti-
ga i que té sortida al carrer 
Major. Des d’aquí, en pocs 
minuts s’aconsegueix sortir 
del nucli urbà i enllaçar amb 
la C-35 i l’AP-7. En un dels 
robatoris anteriors, també 
els havien amenaçat amb una 
arma de foc.

Els Mossos d’Esquadra de 
la Unitat Central d’Atraca-
ments, amb seu a Sabadell, 
s’han fet càrrec de la inves-
tigació d’aquest robatori, 
segons han confirmat fonts 
policials. Per ara, no hi ha 
detinguts. Fins al lloc dels 
fets, s’hi van desplaçar efec-
tius dels Mossos i també 
els serveis sanitaris que van 
atendre els responsables de 
l’establiment.

Sant Pere de Vilamajor 

J.B.M.

L’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor ha decidit tan-
car l’edifici del número 2 
del carrer Ripoll, on hi havia 
l’escola municipal de música. 
El dimarts 10 d’abril l’engi-
nyer municipal va inspeccio-
nar l’edifici i hi va observar 
algunes deficiències. Arran 

de l’informe emès pel tècnic 
municipal, l’alcalde, Martí 
Artalejo (CiU) va decretar 
el tancament de l’edifici i la 
suspensió de les classes, que 
ja no es van fer a partir del 
divendres dia 13

Artalejo ja ha disposat la 
recerca d’una nova ubicació 
per a l’escola que compleixi 
els requisits mínims i en el 
mínim temps possible. 

Llinars recull taps de 
plàstic per finançar 
l’operació d’un infant

Llinars del Vallès 

L’Ajuntament de Llinars s’ha 
afegit a la campanya de reco-
llida de taps de plàstic per 
finançar el tractament mèdic 
d’Enrique Ruiz, un nen de 
8 anys de Santa Coloma, 
afectat d’encefalopatia i una 
epilèpsia amb crisis greus. 
Es recullen a Can Mas Bagà i 
altres llocs com el forn de pa 
La Riera (avinguda Comas i 
Masferrer, 15) i el Casal de la 
Gent Gran del carrer Ramón 
y Cajal. J.B.M.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La companyia elèctrica 
Endesa ha construït una 
nova línia de mitjana tensió 
de 25.000 volts a la Roca amb 
l’objectiu no només de refor-
çar el subministrament al 
municipi, sinó també deixar 
la infraestructura a punt per 
possibles ampliacions.

Els treballs han suposat 
la inversió de 20.000 euros 
aportats íntegrament per 
la mateixa companyia i han 
consistit en l’estesa d’un 
circuit de 80 metres de lon-
gitud que transcorre soterrat 
pel carrer Indústria fins al 
centre transformador. A més, 
s’ha desmantellat un tram de 
xarxa aèria que passava per 
aquest carrer.

Sant Pere tanca l’escola 
de música pel mal estat 
de l’edifici que ocupava

Endesa fa una nova línia de 
mitjana tensió per millorar el 
servei a la Roca


