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Eren diners que havien anat pagant les famílies per al viatge de final de curs o colònies

Roben la caixa forta d’una escola 
de Mollet amb 29.000 euros a dins
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Julián Alborch, director del centre, mostra la zona per on van entrar els lladres la matinada de dimarts

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Uns desconeguts van robar 
la matinada d’aquest dimarts 
la caixa forta de l’Agrupació 
Escolar Anselm Clavé, situ-
ada al carrer Berenguer III, 
a Mollet, amb uns 29.000 
euros a dins. Els lladres van 
arrossegar la caixa forta 
–d’uns 70 centímetres d’alça-
da per 50 d’amplada– des del 
despatx de direcció del pri-
mer pis fins al garatge de la 
planta baixa, on la van carre-
gar a un vehicle, que haurien 
entrat a dins del centre. A la 
caixa, també hi havia diver-
sos documents del centre. Els 
Mossos de la comissaria de 
Mollet s’han fet càrrec de la 
investigació dels fets. Aquest 
dijous no hi havia encara cap 
persona detinguda. 

Els diners de la caixa for-
ta, que no estava ancorada, 
corresponien als pagaments 
avançats que les famílies dels 
alumnes van anar fent per 
al viatge de final de curs de 
quart d’ESO –un creuer pel 
sud de França i Itàlia–, les 
sortides de tres dies a Olot 
dels crèdits de síntesi de 
primer, segon i tercer d’ESO 
i les colònies a Girona dels 
cursos de P5, segon, quart 
i sisè. Tot i el robatori, el 
director de l’escola, Julián 
Alborch, assegura que “cap 
família haurà de pagar ni un 
euro més”. Aquest divendres 
hi ha convocada una reunió 
informativa amb les famílies 
per explicar-los els fets. L’es-
cola, que té més de 300 alum-
nes entre P3 a quart d’ESO, 
va poder funcionar amb nor-

malitat el mateix dimarts.
El robatori es va descobrir 

cap a 2/4 de 8 del matí, quan 
obre el servei d’acollida 
de l’escola. El personal del 
centre s’ho va trobat tot 
regirat perquè els lladres van 
entrar a les aules i, sobretot, 
als despatxos de la primera 
planta. El seu objectiu eren 
els diners. “Van rebentar la 
màquina del cafè i es van 
emportar els diners que hi 
havia dins i van obrir tots els 
sobres per veure si hi havia 
diners”, explica Alborch. 
També van trencar els panys 
de les taquilles del profes-
sorat i es van emportar els 
pocs diners de la caixa de 
secretaria. En canvi, no van 
emportar-se cap ordinador ni 

altres materials informàtics 
o tecnològics de les aules.

UNS LLADRES MOLT BEN 
INFORMATS

Els assaltants van accedir al 
centre a través del solar que 
hi ha al costat de l’edifici. 
D’aquí, van saltar cap a un 
pati, situat al primer pis. 
Després de forçar una porta, 
van tenir accés directe a la 
zona on hi ha els despatxos 
de direcció i secretaria. Per 
Alborch, els lladres havien 
de ser diverses persones. 
“Ho van remenar tot i per 
moure la caixa havien de ser 
més d’un”, diu. El director de 
l’escola Anselm Clavé també 
posa sobre la taula el cúmul 

de “coincidències” entorn al 
robatori que fan sospitar que 
podrien tenir alguna infor-
mació prèvia. Ho diu pel lloc 
per on van entrar però també 
per la data. “Normalment 
a les escoles no hi ha mai 
diners”, recorda Alborch. “Fa 
pensar malament”, diu.

L’estiu passat, l’escola 
Anselm Clavé ja va patir un 
altre robatori. En aquest 
cas, els lladres van forçar un 
accés per la planta baixa que 
dóna al carrer Berenguer III. 
Van accedir a la sala d’actes 
i es van emportar un aparell 
de música. No van poder 
arribar al primer pis –on hi 
ha les oficines– perquè hi 
ha una reixa que impedeix 
l’accés.

Sant Celoni 

redueix un 

26% la factura 

en enllumenat 

públic

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha aconseguit reduir en un 
26,2% la factura de l’enllu-
menat públic durant l’any 
2012 gràcies a les accions 
d’estalvi que s’han tirat enda-
vant. També s’han reduït les 
despeses derivades del fun-
cionament dels equipaments 
municipals, que han caigut 
un 17%. Són dades que dóna 
l’alcalde Joan Castaño (PSC) 
en la valoració del tancament 
de pressupost municipal de 
2012. “Hem hagut de treba-
llar amb les diferents àrees 
per la contenció de la despe-
sa necessària per fer front al 
deute municipal sense que 
això perjudiqués a les políti-
ques de suport les persones 
que considerem essencials i 
prioritàries”, indica l’alcalde, 
que critica el creixement de 
l’endeutament en 5,5 milions 
que hi va haver als comptes 
municipals entre els anys 
2010 i 2013, quan governa-
va CiU. En aquest sentit, 
Castaño assegura que la 
quantitat que ara es paga per 
amortitzacions de préstecs és 
un 68% superior a la que es 
pagava el 2010.

L’alcalde Castaño també 
destaca l’esforç municipal 
per facilitar el pagament als 
seus proveïdors. S’ha passat 
de pagar les factures a 35 
dies l’any 2010 a fer-ho a 27. 
“La primera mesura per dina-
mitzar l’economia és pagar a 
temps als proveïdors”, defen-
sa l’alcalde de Sant Celoni.

Montornès engega 
un pla de suport 
alimentari per a 
infants i gent gran
Montornès del Vallès

L’Ajuntament de Montornès 
ha posat en marxa un pla de 
suport alimentari que bene-
ficia ja una cinquantena de 
persones: uns 30 infants de 
P3 a segon d’ESO i unes 20 
persones grans. El nombre 
de persones que se’n bene-
ficiaran anirà augmentant 
de forma progressiva en els 
propers mesos. Els escolars 
reben esmorzars i berenars 
que es distribueixen a través 
de l’escola Marinada. Per a la 
gent gran amb pocs recursos 
alimentaris o amb proble-
mes de salut, s’ha obert un 
menjador al casal de gent 
gran de Montornès Nord. Es 
fa distribució a casa si tenen 
problemes de mobilitat.

La nevada talla 
dues hores la C-59 
a Castellterçol

Castellterçol

La nevada de dimecres va 
obligar a tallar a la C-59 de 3 
a 5 de la tarda el tram de dos 
quilòmetres abans d’arribar 
a Castellterçol en direcció 
a Moià. Al Montseny, no va 
afectar cap carretera princi-
pal. Amb tot, es mantenen 
tancades set pistes de mun-
tanya, sobretot al pla de la 
Calma. També la carretera de 
Santa Fe a Fontmartina. La 
nevada va tornar a emblanqui-
nar les parts altes del Vallès. 
Tot i això, les precipitacions 
van ser més intenses al sud: 
19 litres a Vilanova i Caldes i 
16 a Parets. En van caure 13 
al turó de Tagamanent i 7 a 
Puigsesolles, en neu. JO
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