COMARQUES

E L P U N T I Dissabte, 1 de desembre del 2001

Es queixen al
Síndic pel retard
del cas del crim
de Can Planas
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El testimoni que va estar a punt de xocar amb els fugitius quan sortien de la gasolinera de Palol de Revardit assenyala el punt per on es van incorporar a l'autovia. A la dreta,
la porta del despatx de la gasolinera, amb el vidre esberlat pels atracadors. / SILVIA BARROSO.
s

Dos encaputxats atraquen tres gasolineres
i un banc i cremen el cotxe en la fugida
Els Mossos detenen els presumptes autors a Cornellà del Terri guiats per un veí pels camins de la zona
SÍLVIA BARROSO / Cornellà del Terri
• Dos presumptes atracadors que fugien amb
un botí de més de mig milió de pessetes
van ser atrapats ahir al matí a Cornellà del
Terri després de quatre atracaments, a Quart,
L'acció va començar a les
set del matí. A un quart
de vuit, els Mossos d'Esqiiadra van rebre una trucada de la gasolinera de
Quart advertint que l'establiment acabava de ser
atracat per dos homes amb
passamuntanyes. Havien
amenaçat els treballadors
amb una arma blanca i una
xeringa i havien fugit en
un Renault Clio negre.
Només era el principi.
Un quart després del
primer assalt va tornar a
saltar l'alarma: tot indicava que els atracadors encaputxats havien deixat la
seva marca en una altra
gasolinera, aquest cop a
Celrà. D'allà també es van
endur diners en metàl·lic
i van trencar un aparador
de la botiga de l'estació
de servei per robar dos telèfons mòbils. La seqüència va continuar a Palol
de Revardit, a l'autovia de
Banyoles. Novament, dos
homes amb passamuntanyes i un ganivet van aturar-se a la gasolinera del
veïnat de la República.
L'únic treballador que
hi havia en aquell moment
a l'establiment era al costat

Celrà, Palol de Revardit i Medinyà. Els detinguts són el banyolí Narcís_Cabarrocas Corbillo, de 30 anys, i un noi de 17 anys. Encaputxats i armats amb un ganivet i una xeringa, van recórrer el Gironès i el Pla de

d'un assortidor, amb un llotge al client i van esclient. El despatx on hi ha botzar la porta del despatx
la cabca registradora estava amb una palanca. Així van
tancat amb clau. «Han tret aconseguir esberlar el viun ganivet i han amenaçat dre i endur-se els diners
el client, i jo he sOrtit a en metàl·lic que hi havia:
la carretera per intentar pocs, segons l'encarregat.
aturar algun cotxe perquè
ens ajudés», explicava ho- El testimoni perseguidor
res després l'empleat. Cap La fugida a tota velocitat
vehicle va respondre a la de la gasolinera de la Recrida—«abcò que l'autovia, pública va ser el principi
anava plena»^ i mentres- 'de la fi de la cursa dels
tant els assaltants van atracadors. En incorpoprendre la cartera i el re- rar-se a l'autovia precipi-

l'Estany en una cursa embogida fins que van
• ser aturats després de cremar el cotxe amb
què anaven, robat en un concessionari. Un
veí va ajudar la policia a trobar-los després
d'haver estat a punt de xocar amb ells.

tadament i saltant-se una
línia contínua van estar a
punt de xocar amb un turisme que circulava cap a
Banyoles. «He vist que sortia l'empleat amb les mans
enlaire i després un cotxe
a tot gas, amb dos paios
amb passamuntanyes, i ha
anat d'un pèl que no ens
matem tots», assegurava el
conductor. Enrabiat, va seguir-los i va avisar la policia, però els Mossos d'Esquadra ja estaven encer-

El banyolí i el menor
S:B.

• Més de 500.000 pessetes en metàl·lic,
una cartera, un rellotge, dos telèfons
mòbils i molts cartons de tabac. Aquest
era el contingut de la bossa requisada
als dos detinguts com a presumptes
autors dels quatre atracaments d'ahir.
Segons els Mossos, es pot considerar
recuperat gairebé tot el material robat,
llevat que els establiments afectats fa:
cin un recompte més acurat i engreixin
les xifres inicials.
EI botí s'utilitzarà com a prova contra Narcís CabcU"rocas, un detingut habitual del Pla de l'Estany en casos
. de robatori i atracament. Des del 1989,
tots els cossos policials —municipals.
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Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra— l'han detingut diverses vegades. En els darrers mesos,
a més, ha estat enxampat amb un noi
menor d'edat de 17 anys. Aquesta circumstància es va repetir ahir.
Les dues últimes detencions de Cabarrocas van ser a la primavera. Al
maig, els Mossos el van anar a trobar
després que la policia local de Banyoles
manifestés que havia reconegut el noi
quan sortia d'una empresa que acabava
de ser assaltada. A l'abril, els Mossos
l'havien enxampat a Banyoles —^juntament amb un jove de 17 anys— quan,
segons fonts policials, acabaven de robar el radiocasset d'un cotxe.

clant la zona. Després de
suportar que els fugitius
li fessin botifarra —insolència que el va acabar
d'enfufir—, el testimoni
els va veure endinsar-se a
Cornellà del Terri i va
deixar el cas en mans de
la policia. Gairebé una
hora després; però, els va
tornar a veure pels camins
veïnals de Palol de Revardit i va reconèixer el cotxe.
En aquell moment, els assaltants ja havien comès el
quart atracament del matí,
a l'ofícina de «la Caixa»
de Medinyà, on havien
arribat des de Cornellà.
El testimoni va tornar
a afegir-se a les patrulles
que seguien els fugitius i,
com a bon conebtedor de
la zona, va voler guiar-les
pels camins fins arribar a
uns camps de Cornellà, darrere de la fàbrica Haribo.
El cotxe sospitós estava en
flames i va caldre perseguir
a peu els fugitius, presumptes atracadors. Es
van disparar trets a l'aire
intimidatoris i finalment
els dos homes van ser atrapats, amb els diners i els
objectes robats al damunt,
segons fonts dels Mossos.

• La Vall del Bac. Els familiars de Xicu Mayà,
assassinat el maig del
1997 al restaurant Can
Planas de la Vall' del
Bac, han fet arribar un
escrit al Síndic de Greuges i al Consell General
del Poder Judicial, en
què denuncien la dilació de la instrucció.del
sumari del cas per part
del jutjat d'instrucció
número 1 d'Olot. Els escrits els va enviar fa deu
dies el lletrat Carles
Monguilod, que exerceix l'acusació en la causa en nom dels familiars
deia víctima, que volien
evitar el que ahir es va
produir: que el principal sospitós, Víctor Manuel Ribó, sortís de la
presó sense que s'hagi
fbcat el judici. Víctor
Manuel Ribó va obtenir
ahir la llibertat després
de complir la pena de
6 anys de presó per un
delicte de robatori continuat. La llibertat provisional per la causa de
l'assassinat la tenia concedida des del maig passat, quan es va esgotar
el període màxim de 4,
anys de presó preventiva. La causa està paralitzada mentre s'esperen els resultats de les
anàlisis dels pèls que
van ser trobats a l'escenari del crim./T.S.

Sessió exclusiva
del pessebre
vivent de
Montagut per a
minusvàlids
• Montagut. Els minusvàlids gironins podran
veure per primer cop un
pessebre vivent sense
barreres arquitectòniques ni naturals a Montagut. El Grup de Joves
Terra Aspra i l'Ajuntament han programat
pel 23 de desembre a
2/4 de 7 de la tarda una
sessió gratuïta i exclusiva per a les persones
amb minusvalideses de
l'ONCE,Mifas, la Cooperativa La Fageda i
Joan XXIII, i les que
hi vagin a títol personal.
Els p r o m o t o r s han
adaptat tot el recorregut per possibilitar-hi la
passejada per als qui
van amb cadira de rodes
o bé per als qui han de
dur crosses o caminen
ambdificutat./J.C.

