
Cardedeu / Sant Celoni

Ferran Polo

La Policia Local de Caldes 
d’Estrac (el Maresme) ha 
detingut un home de 32 anys 
i sense domicili conegut 
que està acusat de cometre 
22 robatoris amb violència 
i intimidació a viatgers de 
les línies de Rodalies de 
Sant Celoni i de Mataró. 
D’aquests, 15 s’han comès a 
trens que s’acabaven d’aturar 
a les estacions de Cardedeu, 
Llinars i Sant Celoni. Mory T. 
va ingressar a presó després 
de declarar davant del jutjat 
de Mataró que s’ha fet càrrec 
del cas.

Els Mossos d’Esquadra 
de Granollers van obrir una 
investigació al maig quan 
van veure que augmenta-
ven els robatoris de mòbils 
i altres aparells electrònics 
al tram vallesà de la línia 2 
de rodalia. El detingut actu-
ava sempre de la mateixa 
manera: Observava persones 
–preferentment dones– que 

fix va dificultar-ne la deten-
ció. “Vivia en cases d’amics o 
ocupades de Cardedeu i Lli-
nars”, ha explicat Puche. 

L’augment de la presència 
policial va fer que comencés 
a cometre robatoris a la línia 
del Maresme a partir de 
l’estiu. Els Mossos van rela-
cionar els primers casos a la 
línia 1 amb l’home investigat 
pels fets de Cardedeu, Llinars 
i Sant Celoni. Dimecres de la 
setmana passada, la Policia 
Local de Caldes d’Estrac el va 
identificar i el va poder dete-
nir. Contra Mory T. consta-
ven fins a sis ordres de recer-
ca i detenció cursades pels 
Mossos arran dels robatoris 
que havia comès als trens des 
del mes de maig. 

La detenció de Mory T. no 
ha permès recuperar cap dels 
mòbils o aparells electrònics 
que havia sostret a les seves 
víctimes. Els Mossos creuen 
que els col·locava de segui-
da a través de botigues que 
compren objectes de segona 
mà o de coneguts.

Mory T., que ha ingressat a presó, robava mòbils quan el tren s’aturada a una estació

Detingut per 15 robatoris a trens 
a Cardedeu, Llinars i Sant Celoni

estaven parlant per telèfon o 
feien servir tauletes i altres 
aparelles electrònics. Quan 
veia que el tren s’aturava 
a l’estació de Cardedeu, 
Llinars o Sant Celoni, s’hi 
acostava i li robava l’aparell. 
Baixava de pressa del com-
boi, abans que es tanquessin 
les portes. “Quan la vícti-

ma reaccionava molts cops 
el tren ja havia arrencat”, 
comenta a EL 9 NOU el sots-
cap dels Mossos a Granollers, 
Rafael Puche.

La investigació dels Mos-
sos de Granollers va perme-
tre identificar al presumpte 
autor. Tot i això, el fet que no 
tingués un lloc de residència 
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Alguns dels 15 robatoris es van produir a l’estació de Cardedeu

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha enderrocat aquesta setma-
na l’antic dipòsit d’aigua de 
La Salle, situat darrere l’esco-
la, després de diversos endar-
reriments. L’espai alliberat 
es convertirà en un aparca-
ment municipal d’unes 90 
places per a vehicles, que 
servirà per descongestionar 
la zona d’aparcament de 
l’Hospital. També serà una 
opció per aquells qui vulguin 
anar al centre del poble. 

Segons l’alcalde Joan Cas-
taño (PSC) es preveu que 
el nou aparcament –que se 
sumarà a l’inaugurat el mes 
de març als terrenys de la 
Forestal i amb capacitat per 
a prop de 200 vehicles– entri 
en funcionament durant la 
tardor. L’alcalde ha dit que 
tot i que el pàrquing serà 
gratuït, s’està estudiant la 
possibilitat que funcioni amb 
un rellotge de temps màxim 
per afavorir la rotació i evi-
tar estacionaments de llarga 
durada. 

L’enderrocament del dipò-
sit de La Salle, de 500 metres, 
cúbics ha estat possible 
gràcies al pla de millora del 
servei d’abastament d’aigua 
potable a Sant Celoni que ha 
previst la construcció d’un 
doble dipòsit de distribució 
de 1.000 metres cúbics cadas-
cun a Can Sans, a tocar de 
l’institut Baix Montseny.  El 
dipòsit enderrocat, receptor 
dels cabdals de la mina de 
Palau i de l’estació d’eleva-
ció als dipòsits del Turó i el 
Virgili, va estar en funciona-
ment fins al juliol, quan es 
van estrenar els nous dipò-
sits. També s’han construït 
les canonades de transport 
dels cabals que es tracten a la 
Estació de Tractament d’Ai-
gua Potable (ETAP), que s’ha 
de construir a Can Sans, i les 
canonades de distribució des 
del dipòsit d’aigua tractada.

Un cop s’executi la nova 
planta potabilitzadora d’ai-
gua a Can Sans es dissenyarà 
un pla de millora del servei 
d’aigua potable passant de 
l’actual aigua clorada a aigua 
tractada.

Curs de cuina 
ecològica per a 
cuiners de quinze 
centres educatius

Granollers

El Consell Comarcal orga-
nitza a partir de dilluns que 
ve un curs de cuina ecològi-
ca on participaran cuiners 
d’una quinzena de centres 
educatius del Vallès Orien-
tal. El curs es farà durant 
tota la setmana que ve a les 
instal·lacions de l’escola 
Matagalls, a Santa Maria 
de Palautordera. L’objectiu 
és apropar la cuina de les 
escoles a l’alimentació eco-
lògica i fomentar el consum 
de productes de proximitat. 
També es treballaran concep-
tes com la cuina energètica, 
l’ús de proteïnes vegetals i la 
temporalitat del producte. El 
curs està organitzat pel Grup 
de Treball sobre Menjadors 
Escolars de Proximitat i Eco-
lògics del Vallès Oriental, 
que treballa per fomentar 
l’alimentació ecològica als 
centres educatius.

Renfe modifica 
l’horari d’un 
tren per facilitar 
l’accés a la UVic

Granollers

Rodalies de Catalunya ha 
modificat l’horari d’un tren 
de la línia del Nord per faci-
litar que els estudiants de 
la Universitat de Vic (UVic) 
puguin arribar a l’inici de les 
classes al matí amb puntuali-
tat. En concret, s’avança nou 
minuts la sortida del tren 
que fins ara arrencava a les 
7.10 de l’estació de Sants, a 
Barcelona. A partir de dilluns 
que ve, sortirà a les 7.01 de 
Sants per arribar a les 8.24 
a l’estació de Vic. Aquesta 
millora comportarà petits 
canvis en els horaris de sis 
trens més, tres en direcció a 
la capital d’Osona i tres en 
direcció a l’Hospitalet. El 
canvi forma part del treball 
de Rodalies per adaptar els 
horaris a les necessitats dels 
clients, segons han informat 
en un comunicat.

Llerona inaugurarà 
el 8 de setembre 
les portalades de la 
rotonda del polígon
Llerona

L’Ajuntament de les Fran-
queses inaugurarà el dissab-
te 8 de setembre la urbanit-
zació de la rotonda situada 
a la cruïlla de la carretera de 
l’Ametlla i la Via Europa. S’hi 
han instal·lat dues portalades 
de pedra que daten de l’any 
1527 i pertanyien a l’antiga 
masia de Can Roig. L’acte es 
farà a les 12 del migdia dins 
dels actes de la festa major 
de Llerona.

Sant Celoni enderroca 
el dipòsit d’aigua de 
La Salle, on faran un 
aparcament de 90 places

Flor Ferrer

i Subias

Mestre i directora de l’escola Bertí de l’Ametlla del Vallès

Ha mort el 27 d’agost de 2012 a l’edat de 62 anys

Ha estat fàcil estimar-te,

impossible oblidar-te.

Els teus companys de l’escola

L’Ametlla del Vallès, agost de 2012

Josep Palau
i Francàs
Creu de Sant Jordi

El president i el Govern

de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Divendres, 31 d’agost de 2012

POLÍTICA I SOCIETAT 12 NOU9EL


