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Els Bombers fan
mitja dotzena de
serveis aquest
dijous pel vent

Els lladres van arrencar la reixa d’una finestra i van rebentar les escurabutxaques

Segon robatori en 20 dies en
un mateix bar de la Garriga

Sant Celoni

Els Bombers van fer aquest
dijous mitja dotzena de sortides relacionades amb el vent.
Tres de les actuacions van ser
a Sant Celoni, on els Bombers
van haver de fer sanejaments
de façanes o retirar elements
que estaven a punt de caure a
la via. També van fer actuacions similars al barri Congost,
a Granollers, i a Sant Esteve
de Palautordera. A l’Ametlla
i Lliçà d’Amunt, els Bombers
van haver d’actuar per la
caiguda d’arbres o branques.
D’altra banda, aquest dimecres a la tarda, hi va haver
problemes de trànsit a la
C-17 pels treballs de sanejament dels arbres que hi ha al
costat de la carretera a l’altura de l’Ametlla afectats per
les ventades de diumenge.

La Garriga

Uns desconeguts van entrar
a robar la matinada d’aquest
dimecres al bar-restaurant
Marina, situat al carrer
Moncau, al barri de Can
Noguera, a la Garriga. És el
segon robatori que pateix
aquest establiment en 20
dies. Tot just el 14 de gener,
van patir un altre assalt,
també de matinada i amb el
bar tancat. En tots dos casos,
les dues màquines escurabutxaques van ser l’objectiu
principal dels lladres. Amb
aquests dos robatoris, aquest
bar ja en suma quatre en
només dos anys. Els Mossos
d’Esquadra s’han fet càrrec
de la investigació. Aquest
dimecres al migdia la policia
científica buscava empremtes i altres proves per intentar localitzar els autors.
Cap a les 3 de la matinada
els lladres van serrar la reixa
d’una de les finestres que
dóna per la banda del carrer
Torrent del Murris. Després,
la van arrencar, segurament
amb l’ajuda d’un vehicle. Un
cop a dins, van trencar les
persianes que protegeixen
les dues màquines escurabutxaques, que van rebentar per
poder aconseguir els diners
que hi havia dins. També
es van emportar diners del
canvi de la caixa registradora
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Les màquines escurabutxaques han estat l’objectiu dels dos darrers robatoris al bar de Marina Holguera

Les Franqueses del Vallès

i diverses ampolles de licors.
“En teníem més del compte
perquè teníem una festa
per aquest cap de setmana”,
explica Marina Holguera,
propietària de l’establiment,
que encara està pendent de
quantificar els diners que li
han robat. Part de les màquines, les va trobar un veí en
un pas sota la C-17 que hi
ha al final del carrer de Can
Noguera. A banda, li van
causar danys materials a la
finestra exterior –ara hi ha

col·locat doble reixa– i a dins.
L’alarma va sonar però quan
la policia va arribar ja no hi
va trobar ningú. Holguera
lamenta que “cap veí sentís
soroll” i avisés a la policia.
“Els veïns ho havien de sentir per força”.
En el robatori del 14 de
gener, els lladres van serrar
la reixa de la finestra del
costat de la porta principal.
Un cop dins, van obrir les
persianes de les màquines
escurabutxaques i van reben-

Set detinguts per cinc robatoris
en habitatges de Mollet
Mollet del Vallès
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Els Mossos han detingut set
persones relacionades amb
cinc robatoris amb força que
s’han produït aquestes darreres setmanes en habitatges
de Mollet. Cinc dels detinguts van ingressar a presó
després de declarar al jutjat.
Tres dels detinguts són veïns
de la ciutat.
Segons han informat els
Mossos, les primeres detencions es van produir el 22 de
gener a l’estació de tren. La
policia va veure dos joves de
18 i 21 anys que havien identificat el dia abans quan els
havien vist amb una tercera
persona, de 20 anys, esperant
amb actitud sospitosa davant
d’un bloc d’habitatges. En
aquest primer cas, però, no

Crema brossa i
plàstics dins de
l’auditori en obres
de Corró d’Avall

els van trobar res. L’endemà,
en tornar-los a identificar
la policia va trobar-los joies,
aparells electrònics i tres
bitllets d’autobús per aquell
mateix dia per marxar cap a
Romania a nom d’ells dos i
el tercer jove identificat el
dia abans. A comissaria, els
Mossos van poder relacionar
els objectes que portaven
amb els que s’havien denunciat com a sostrets dos dies
abans. Per aquest motiu,
es va detenir Paul S., de 18
anys, i Silviu B., de 21. Una
patrulla es va dirigir a l’Estació del Nord, a Barcelona, per
mirar de localitzar el tercer
presumpte autor del robatori. És George Florian P., de 20
anys, que també va poder ser
detingut.
Els altres quatre detinguts
–tres són de Mollet– es van

fer el 26 de gener en una
altra actuació. La policia va
rebre un trucada que els alertava que havien vist un jove
sortint d’una casa saltant
la tanca i que fugia en un
vehicle amb dues persones
més. Les patrulles van poder
interceptar el vehicle en el
mateix moment que rebien
una trucada que els alertava
d’un segon robatori en aquella mateixa zona de la ciutat.
En l’escorcoll del cotxe, van
trobar-hi tapaboques, guants,
tornavisos i un lot amb
joies, aparells d’electrònica i
altres objectes de valor. Part
d’aquests procedien d’una de
les cases on els detinguts van
poder entrar. La investigació
posterior va permetre relacionar dos dels joves amb dos
robatoris més. Aquests dos
van entrar a presó.
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tar-les per emportar-se els
diners. En aquesta ocasió, va
ser el repartidor d’EL 9 NOU
qui va descobrir el robatori
i va alertar la policia. També
hi va trucar una veïna d’un
quart pis del bloc del davant.
“Sabia que em tornarien a
entrar perquè l’altra vegada va passar el mateix. Van
robar un cop i al cap de pocs
dies hi van tornar. Ara han
tardat menys dies. Crec que
són uns altres perquè aquest
cop m’han fet destrosses”.

Un incendi va cremar brossa i plàstics a l’interior del
futur auditori de Corró
d’Avall. Les obres estan aturades des de fa temps i l’edifici està a mig fer. El foc es va
detectar cap a 3/4 de 7 de la
tarda i es va donar per extingit 20 minuts després. Quatre dotacions dels Bombers
s’hi van desplaçar tot i que
només n’hi van treballar un
parell. No hi va haver ferits i
es desconeix l’origen del foc,
segons fonts dels Bombers.

Llibertat amb càrrecs per al veí
de Moià acusat d’homicidi en
l’accident mortal de Sant Feliu
Sant Feliu de Codines
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L’home de 46 anys i veí de
Moià (el Bages) acusat de
provocar l’accident de dimecres de la setmana passada a
la C-59 a Sant Feliu de Codines en què va morir un home
va quedar en llibertat amb
càrrecs després de declarar
davant del jutjat de guàrdia
de Granollers que s’ha fet
càrrec del cas. Florencio H.O.
està acusat d’un delicte d’homicidi imprudent, dos delictes de lesions i un delicte per
conduir sota els efectes de
l’alcohol.
Segons els Mossos, el
conductor va donar 0,46 milligrams d’alcohol per litre
d’aire expirat en un primera
lectura i 0,43 mil·ligrams, a

la segona. Amb tot, la primera se li va fer dues hores
després de la topada. Va
perdre el control del cotxe i
va impactar contra la família
de Sant Feliu, que circulava
en sentit Caldes. Florencio
H.O. va estar ingressat fins
divendres a l’Hospital de
Granollers per les ferides
que va patir en l’accident. En
rebre l’alta, va ser traslladat
a la comissaria de Granollers
fins que el van portar a declarar davant del jutge.
L’accident es va produir
cap a 2/4 de 6 de la tarda al
quilòmetre 20 de la C-59, a
Sant Feliu. Hi va morir un
home de 62 anys i van patir
ferides greus la seva filla de
6, que segueix ingressada
a l’Hospital Parc Taulí de
Sabadell, i la seva dona.

