
Divendres, 31 d’agost de 2012

POLÍTICA I SOCIETAT NOU9EL 19

Els assaltants, veïns de Vic, amenaçaven les víctimes amb una navalla i els robaven el cotxe

Dos detinguts per atracar taxistes  
a la Garriga, Mollet i Canovelles

Dos detinguts a 
Granollers per 
intentar marxar  
d’un bar sense pagar
Granollers

Els Mossos van detenir 
aquest dimarts al vespre a 
Granollers un home i una 
dona que volien marxar 
sense pagar d’un bar. Els 
detinguts són Tamia H. i 
Mihai-Bogdan M., veïns de 
Mataró. Els fets van passar 
en un establiment del pas-
seig de la Muntanya. Segons 
fonts policials, després de fer 
diverses consumicions van 
voler marxar sense pagar.  
Per fer-ho van donar empen-
tes a la propietària del local 
quan intentaven fugir. La 
dona va alertar els Mossos, 
que van poder-los detenir 
allà mateix. Els dos detinguts 
estan acusats d’un robatori 
amb violència. També es va 
traslladar al lloc dels fets 
una ambulància del Sistema 
d’Emergències Mèdiques. La 
presència policial va atreure 
alguns curiosos que passaven 
pel carrer a aquella hora.

Retards de 20 
minuts a la línia de 
tren de Vic per una 
avaria a Barcelona
Granollers

Una incidència en un tren 
de la línia de Manresa que 
va quedar aturat entre 
les estacions d’Arc de Tri-
omf i Sagrera-Meridiana, 
a Barcelona, va provocar 
retards de fins a 20 minuts a 
la línia de Vic aquest dilluns 
a la tarda. Els combois de la 
línia 3 de rodalia es van des-
viar pel túnel de passeig de 
Gràcia. De retruc, això també 
va provocar retards a la línia 
que passa per les estacions 
de Granollers-Centre i Sant 
Celoni.

Un taxi repintat i amb 
matrícula francesa

La Garriga/Vic

Aquest és el taxi que els dos veïns de Vic 
van robar a un taxista de la capital d’Osona 
el dissabte 18 d’agost. La policia el va recu-
perar aparcat a Manresa després de poder 
detenir els dos presumptes autors del roba-

tori dijous passat a Canovelles. El vehicle, 
però, havia estat pintat d’un altre color. 
També li havien col·locat una matrícula 
de França per dificultar que fos localitzat. 
Aquest és el segon vehicle que s’ha pogut 
recuperar perquè els Mossos de la comissa-
ria de Mollet ja van trobar i retornar al seu 
propietari el taxi de Barcelona que la pare-
lla de Vic va robar el dimarts 21 d’agost.

amenaçant amb la navalla 
i Caroline F.C. conduïa. Va 
fer-ho fins a la Garriga on 
es van aturar en un polígon 
industrial. Allà li van robar 
el cotxe després d’obligar-lo 
a sortir. 

El segon robatori va ser 
tres dies després. La parella 
de Vic va agafar un taxi a 
Barcelona i li van demanar 
que els portés fins a Mollet. 
Va ser aquí on li van prendre 
els diners i el cotxe que els 
Mossos van poder recuperar 
aquell mateix dia i retornar 
al seu propietari. 

Dos dies després, hi van 
tornar. Aquest cop, però, els 
va sortir malament perquè 
efectius dels Mossos de la 
comissaria de Granollers 
els van poder detenir poc 
després que assaltessin a 
Canovelles un altre taxista 
de Barcelona. En el moment 
de la detenció, la dona es va 
resistir violentament. 

DESCRIPCIONS ACURADES 

DELS DETINGUTS

Segons han explicat els Mos-
sos, les detencions van ser 

possibles gràcies a les des-
cripcions dels assaltants que 
havien fet les dues primeres 
víctimes. Posteriorment a 
les detencions, la policia va 
poder recuperar el vehicle 
que havien robat al taxista 
de Vic pocs dies abans. Es 
va localitzar abandonat a 
Manresa amb les plaques de 
matrícula ja canviades.

Els Mossos d’Esquadra 
mantenen oberta la inves-
tigació i no es descarta que 
es pugui relacionar els dos 
veïns de Vic amb altres fets 
similars.

La Garriga
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Els Mossos han detingut un 
home i una dona veïns de 
Vic acusats d’assaltar i robar 
tres taxistes en cinc dies de 
diferència. Els atracaments 
es van produir aquest mateix 
mes d’agost a la Garriga, 
Mollet i Canovelles, on la 
policia catalana els va poder 
detenir dijous de la setmana 
passada. Les víctimes, però, 
són un taxista de Vic i dos 
taxistes de Barcelona. Redo-
uane L., de 29 anys, i Caroli-
ne F.C., de 31, han ingressat 
a presó després de declarar 
davant del jutjat de guàrdia 
de Vic que porta el cas. Estan 
acusats de tres delictes de 
robatori amb violència i 
intimidació, tres delictes de 
detenció il·legal i robatori i 
furt d’ús de vehicle.

Segons han explicat fonts 
dels Mossos d’Esquadra 
aquest dijous, la parella, que 
no té antecedents policials, 
sempre feia servir el mateix 
modus operandi: agafaven 
un taxista per desplaçar-se 
a alguna població llunyana, 
aleshores l’intimidaven des 
dels seients del darrere fent 
servir una navalla i, final-
ment, li acabaven robant els 
diners i el vehicle. Els atraca-
ments es produïen de nit. 

El primer robatori es va 
produir dimarts de la setma-
na passada. Els dos acusats 
van agafar un taxi a l’estació 
de tren de Vic. Durant el tra-
jecte, van amenaçar-lo amb 
una navalla de grans dimen-
sions i van aconseguir que 
s’aturés. Primer li van pren-
dre els diners i les targetes 
i van obligar l’home a seure 
als seients del darrere men-
tre Redouane L. el seguia 

Cremen 500 metres 
de matolls i dues 
oliveres a Samalús

Cànoves i Samalús

Un incendi va cremar diu-
menge cap a 2/4 de 2 de la 
tarda uns 500 metres qua-
drats de matolls i dues oli-
veres de la zona de Can Bot, 
a Samalús. Es va localitzar 
prop de la carretera, a l’altu-
ra del quilòmetre 37.

Un xoc a Maçanet 
provoca retencions a 
l’AP-7 a Sant Celoni

Sant Celoni

Un accident múltiple amb 
12 ferits lleus a l’AP-7 a 
Maçanet de la Selva va pro-
vocar 16 quilòmetres de 
retencions que van arribar 
fins a l’alçada de Sant Celoni 
aquest dissabte al migdia.

Uns 4.500 alumnes participen 
al programa Viu el Besòs
Granollers
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Un total de 4.516 estudiants 
d’una vuitantena d’escoles i 
altres centres formatius dels 
municipis de la conca del riu 
Besòs van participar durant 
el curs passat en el programa 
d’educació ambiental Viu el 
Besòs que ha organitzat el 
Consorci per a la Defensa de 
la conca del Besòs.

El programa ha ofert la 
possibilitat de triar entre 
vuit activitats diferents. Les 

més sol·licitades han estat 
La vida d’un riu, amb 1.380 
estudiants, i Coneguem la 
depuradora, amb 835. Les 
altres propostes educatives 
van ser Bèsties i bestioles, 
que van fer 575 alumnes; De 
la depuradora al riu, que van 
fer 548; Com tenir cura dels 
rius, amb 425 escolars; Joc 
de l’aiguàmotre, amb 403; 
i El riu a l’escola, amb 350. 
Aquest programa d’educació 
ambiental va néixer el curs 
1995/96 per donar a conèixer 
els rius als escolars.

Detingut per una baralla amb 
la policia a la festa de Mollet
Mollet del Vallès
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La Policia Municipal de 
Mollet va detenir la nit de 
dimarts a dimecres de la 
setmana passada un jove 
després que s’enfrontés amb 
agents del cos policial. Els 
fets van passar a l’entorn del 
parc de Can Mulà, durant la 
darrera nit de festa major. A 
banda del detingut, la policia 
va imputar a dos joves més 
–tots d’entre 18 i 20 anys– 
per un presumpte delicte 

d’alteració de l’ordre públic i 
d’atemptat contra els agents 
de l’autoritat. 

Segons han explicat fonts 
municipals, el detingut esta-
va a l’interior del parc de 
Can Mulà quan els vigilants 
de seguretat li van demanar 
que sortís a l’exterior perquè 
estava alterant l’ordre públic 
durant el concert d’Hotel 
Cochambre. També van aler-
tar la Policia Municipal. Ja a 
l’exterior, el noi va enfron-
tar-se als agents, que el van 
acabar detenint.


