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El TSJC creu que els jutges van actuar
bé en el cas de l’assassí de Bellvitge
J Barcelona. La presidenta del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, va declarar ahir que la sala de govern que encapçala «no ha vist cap irregularitat» en l’actuació
dels dos jutges que van concedir permisos a Pedro
Jiménez, acusat del crim de les dues policies de Bellvitge. «L’actuació judicial no té transcendència governativa, però l’última paraula la té el Consell General del Poder Judicial», va afegir Alegret, que
abans-d’ahir ja va remetre el resultat d’aquestes diligències informatives a la comissió disciplinària del
Consell. El jutge de vigilància penitenciària Josep
Lluís Albiñana va autoritzar el permís durant el qual
Jiménez presumptament va cometre el doble crim.
La titular del jutjat d’instrucció número 26, Roser
Aixandri, va arxivar la denúncia d’un intent d’agressió sexual per part d’una jove contra el sospitós. La
fiscalia tampoc es va oposar a l’arxiu. / EL PUNT

El sindicat dels vigilants de
Camprodon demana ajut a l’oposició
J Camprodon. L’Ajuntament de Camprodon ha decidit acomiadar els dos vigilants i pagar-los una indemnització corresponent, en compliment de la
sentència que considerava improcedent l’acomiadament previ i que deixava triar el consistori entre
la indemnització i la readmissió. Els vigilants i el
sindicat CSIF que els representa no hi estan d’acord
i han demanat als grups de l’oposició, CiU i ERC,
que hi intercedeixin. Segons el vigilant i delegat sindical Alfred Garcia, els prop de 42.000 euros que
l’Ajuntament ha de pagar als dos vigilants «surten
de la butxaca de tots els contribuents» i per això,
segons diu, cal «aclarir-ho». Garcia ha anunciat que
com a mesura de protesta per la decisió municipal,
els dos vigilants no pensen anar al jutjat a cobrar
les indemnitzacions. Garcia recorda que l’associació Mifas va fer arribar a l’alcalde un informe reclamant la readmissió dels dos homes. / M.À.P.

Tres cooperants espanyols, entre els
10 morts en un accident de Tanzània
J Nairobi. Tres espanyols membres de l’ONG Enginyers sense Fronteres, que estaven de vacances i
es dirigien des de Nairobi a Arusha, al nord de Tanzània, van morir dimarts quan el microbús en què
viatjaven va col·lidir amb un camió. Les víctimes
són Javier Felices Amores, d’uns 30 anys, nascut
a Huelva i vicepresident d’ISF-Sevilla, el voluntari
Óscar Contreras Trigueros, de 30 anys, de Lucena
(Còrdova) i la tresorera de l’ONG, María José Yllanes, de 22 anys, d’Arahal (Sevilla). Tres espanyols
més, van resultar ferits de gravetat en l’accident de
trànsit, en què van morir 10 persones, i van ser evacuats a l’hospital. / EFE

Un petit incendi a Girona amenaça un
grup de cases de Vila-roja
J Girona. Un petit incendi ahir al migdia a Girona,
que va cremar prop de 500 metres quadrats, va obligar a mobilitzar dos helicòpters i set dotacions terrestres dels bombers perquè les flames amenaçaven un grup de cases del barri de Vila-roja. Al final,
tot va quedar en un ensurt. A banda d’aquest cas,
ahir a les comarques gironines també va haver-hi
altres focs forestals de poca consideració en municipis com Palau-saverdera i Pedret i Marzà. / M.B.

Agredeix la dona perquè li va fer
macarrons enlloc d’arròs amb faves
J Jaen. El jutjat penal 3 de Jaén ha condemnat a
un any de presó un home de 42 anys com a autor
d’un delicte de maltractaments habituals i una falta
de lesions, per haver agredit físicament la seva dona
perquè li va cuinar macarrons amb tomata enlloc
d’arròs amb faves, com ell volia. / E.P.
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Una banda assalta una desena
d’empreses del Pla de l’Estany
rebentant parets i robant caixes fortes
Els lladres van aconseguir escapar dels Mossos fugint a peu, dijous passat a la nit
TURA SOLER / Banyoles

J Una

desena d’empreses del Pla
de l’Estany han estat assaltades durant aquest mes pels membres d’una
banda, segons les tesis policials for-

Una de les empreses que
ha estat assaltada pel sistema de fer-hi un forat és
la nau de Salvador Serra
SA a Porqueres, d’on els
lladres es van endur la caixa
forta, que, segons fonts policials, contenia una quantitat important de diners.
La caixa forta sencera també va ser robada d’una empresa situada a la zona de
la Banyeta, a Palol d’Onyar. En aquesta ocasió,
segons va relatar l’alcalde
de Palol, Jordi Xargay, els
assaltants van fer un forat
a la teulada, van desactivar
les alarmes i llavors van
poder campar lliurement
per l’interior i endur-se la
caixa i tot el que els va
fer peça. Els polígons de

mada per serbis, que utilitzen el
sistema de fer un forat al sostre
o a la paret per accedir a les naus
i després endur-se la caixa forta.
Dijous passat a la nit, els Mossos

Cornellà del Terri «s’han
lliurat de la tongada de robatoris d’aquest mes», segons diu l’alcalde, Jaume
Figueras, que, en canvi, recorda que fa un mes la farmàcia del poble i diversos
comerços van ser objecte
de robatoris.
El fet que en una setmana es produissin nou robatoris com els de la nau
de Salvador Serra i la de
la Banyeta va posar en
alerta els Mossos, que van
muntar un dispositiu per
intentar atrapar els lladres. Mentre feien les vigilàncies, dijous de la setmana passada a la nit, van
detectar un vehicle sospitós, ocupat per tres persones, que rondava entre

van descobrir tres sospitosos que
rondaven empreses i els van intentar
aturar, però els lladres van abandonar el cotxe i van poder escapar
fugint a peu, prop de Serinyà.

les naus industrials. Els
Mossos i la policia local
de Banyoles van muntar
controls a les carreteres.
Els Mossos es van situar
a l’entrada de Serinyà i els
municipals a la variant de
Banyoles, però els presumptes lladres van aconseguir esquivar els controls
policials abandonant el
cotxe i fugint a peu.
Pistes al cotxe
Dins del vehicle que van
abandonar els fugitius, els
Mossos van trobar-hi algunes eines, com ara una
serra radial, que ratifiquen
la tesi que es tractava dels
lladres de les empreses, i
també empremtes dactilars i altres objectes que

poden ser molt útils per
a la identificació dels lladres. Concretament, els
ocupants del cotxe van
deixar a dins uns telèfons
mòbils que, de moment,
han permès determinar
que els seus usuaris són
de Sèrbia. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que es tracta d’una
banda ben organitzada i
molt professionalitzada i
que podria estar relacionada amb altres robatoris
del mateix estil perpetrats
les darreres setmanes en
zones industrials de la demarcació. Diverses empreses del polígon de
Vall-llobrega, per exemple, van ser assaltades en
una sola nit.

Els lladres silenciosos, també

Robatoris al Ripollès

J Si els empresaris del Pla de l’Estany són víctimes
dels robatoris dels assaltants que rebenten les naus
amb una serra radial, alguns particulars de la comarca han rebut la visita d’uns altres professionals
del robatori també molt especialitzats: els lladres
silenciosos. Segons ha relatat l’alcalde de Serinyà,
Josep Coll, al municipi s’han lliurat dels robatoris
a empreses però fa un parell de mesos una família
es va despertar al matí i va comprovar que els
havien entrat i remenat tota la casa. Els intrusos
havien entrat per una finestra, van treure els vidres
i els llistons. Ningú va sentir cap fressa. Una feina
de professionals, segons destaca Coll. Un cas similar va passar a Porqueres. Uns lladres, que
no van fer cap fressa, van entrar a la casa per
la porta i van arribar fins a la tauleta de nit de
la mestressa, que dormia.

J Un onada de robatoris idèntica que la que ha
viscut aquest mes el Pla de l’Estany, la van tenir
durant l’estiu els polígons industrials del Ripollès,
i anteriorment els havia tocat a les empreses d’Osona. El 29 de juliol van ser assaltades sis indústries
del polígon industrial Casanova de Baix de Ripoll:
Planxisteria Ortega, Construccions Páez Costa, Tallers Sagadell, Taller Esteva, Pintures Anguita i
dues naus de Joca. En aquesta mena de robatoris
els lladres sempre aconsegueixen endur-se quantiosos botins de les empreses assaltades. La consellera d’Interior, Montserrat Tura, va anunciar
el setembre, en una visita al Ripollès, que els
Mossos ja intensificaran la vigilància, però va demanar als empresaris que s’autoprotegeixin comprovant el bon funcionament dels sistemes d’alarma
i evitant de deixar gaires diners als despatxos.

Denuncien la mort d’un home a Santa Susanna
després d’un forcejament amb els Mossos
T.M / S.B / Santa Susanna

J Claudio López, un home
de 42 anys i de nacionalitat
uruguaiana, va morir dilluns a la matinada després
d’un forcejament amb els
Mossos a la porta de casa
seva, a Santa Susanna. López tenia una malaltia
mental i la seva dona va
avisar la doctora que el
tractava a l’hospital de Mataró, que li va enviar una
ambulància. Segons la do-
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na, els sanitaris van venir
amb sis mossos que van
reduir l’home a cops de
porra, el van emmanillar
i no van fer-li cas quan ell
va començar a cridar que
s’asfixiava. Al cap d’una estona va morir. Els Mossos
d’Esquadra defensen que
la seva actuació va ser la
correcta. La dona de la víctima, Lila, assegura que el
seu home «en cap moment» es va posar violent

i que res justificava que els
policies l’immobilitzessin
amb la força que ho van
fer i davant del seu fill de
12 anys, Alexis. «Ell estava
malament, només els va
cridar, però de sobte tots
se li van tirar a sobre i
el van començar a colpejar
amb les porres i a dir-li
que no es mogués», comenta. Un cop a terra i emmanillat, Lila explica que
Claudio va començar a cri-

dar que li faltava l’aire. «No
van fer res per ajudar-lo
i fins i tot un d’ells li va
exigir que callés si no volia
rebre», puntualitza afectada la vídua. Quan aquesta
va arribar l’home ja era
mort. A diferència del que
diu la vídua, fonts dels
Mossos van assegurar ahir
que es van limitar a intentar
reduir la víctima, que estava absolutament fora de
control.

