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SUCCESOS

■ Diari de Girona

FIGUERES

Roben 10.000 euros en equips Un home enxampa dos
lladres al seu cotxe amb
de música de dos grups
Neurotic Hell i Orchídia assajaven al centre de Santa Llogaia

què es van accidentar

Acn/DdeG, Santa Llogaia d’Alguema.

La Guàrdia Urbana n’ha pogut detenir un

Uns desconeguts van entrar a
robar la nit del 24 al 25 de juliol
al local d’assaig que dos grups
de Figueres, Neurotic Hell i Orchídia, tenen en un polígon de
Santa Llogaia d’Àlguema. Els
lladres van esbotzar la porta,
van entrar i es van endur instruments i material valorat en
més de 10.000 euros. Entre el
material sostret hi ha amplificadors, processadors de guitarra, micròfons i bateries. Els
afectats van presentar una denúncia dels fets a la comissaria
dels Mossos de Figueres.
A les escales que porten fins
al local d’assaig encara hi ha
una gran quantitat de restes de
vidres i una barra de ferro que
suposadament van utilitzar els
lladres per rebentar la por ta
d’entrada i accedir, de nit, a la
sala. Unes hores abans de la nit
del 24 al 25 de juliol, un dels
membres de Neurotic Hell havia estat assajant al local que
aquest grup compar teix amb
Orchídia. Va tancar el local amb
clau, com és costum, i no va
veure ningú a l’esplanada del
polígon on està ubicat el local.
El bateria dels Orchídia,
Joan Benejam, va ser el primer
que l’endemà es va adonar de
les destrosses. Hi havia un
munt de vidres escampats al
voltant de la porta d’entrada. El
26 de juliol ell i alguns dels seus

Els autors es van
endur amplificadors,
micros, bateries i
processadors
■

DdeG, Figueres.

ACN

ROBATORI. Els vidres del local trencats i un pal de ferro al fons.

companys afectats pel robatori
van posar els fets en coneixement dels Mossos d’Esquadra
de Figueres. Segons Benejam,
«no sabem qui ha estat. Els
agents van venir a inspeccionar
el local, però de moment no hem
recuperat res del material robat».
Concretament, els desconeguts es van emportar dels Orchídia i dels Neurotic Hell diversos amplificadors, multiefectes electrònics de guitarra,
pantalles de guitarra, una torre
de llums amb quatre focus i sis
jacks de sis metres, una unitat
rac multiefectes de bateria, un
micro i altres aparells bàsics

per tocar als concerts.
El local on normalment assagen aquests dos grups figuerencs es troba en un polígon de
Santa Llogaia, a molt poca
distància de l’autopista i de la
carretera N-II.
Segons explica Joan Benejam, aquesta és la primera vegada que els dos grups són víctimes d’un robatori d’aquestes
característiques. Tampoc no tenen cap pista de qui pot haver
comès aquest delicte i confien
en l’ajuda d’altres grups musicals de la zona perquè els prestin material i així poder celebrar els concer ts que tenen
programats.

La Guàrdia Urbana de Figueres
va aconseguir detenir dijous
dues persones després d’intentar robar un vehicle i ser enxampats pel propietari que,
mentre ells eren a dintre, intentava obrir el cotxe i fer-los
fora. Els dos homes van fugir
però van poder ser interceptats
per un agent motoritzat.
L’agent va veure a un quart
d’una del migdia com davant
d’una botiga de mobles de la
plaça del Gra dos homes a l’interior d’un cotxe feien maniobres brusques. Una tercera persona, que va resultar ser el propietari, des de l’exterior intentava obrir la porta del conductor del vehicle.
El turisme, un Ford Fiesta,
semblava que volia fugir. Això
va provocar que s’accidentés
amb una de les tanques del reser vat del mercat, un piló de la
vorera i, posteriorment, contra
la façana d’un immoble, segons
ha informat la Guàrdia Urbana
de Figueres.
Els ocupants del vehicle en
veure la presència policial van
abandonar el cotxe i van marxar
corrents. El motorista va poder
interceptar el conductor a l’alçada de la plaça de la Palmera.
Aquesta persona no atenia a raons i ha calgut el suport d’un altre membre del’àrea de mobilitat de la policia de la ciutat per
intentar que accedís a ser acompanyat fins l’indret de l’accident.
En tornar a la plaça del Gra
han pogut parlar amb la perso-

ELS FETS
● Un home va deixar el cotxe davant una botiga de mobles amb
les claus posades mentre feia
unes gestions.
● Va veure dos homes intenant
robar-li el cotxe. Va sortir i intentava obrir el seu propi vehicle
quan van fugir.
● La presència policial els va posar en alerta i van patir un accident mentre fugien.
● Un agent motoritzat va poder
enxampar un dels dos homes, el
conductor, uns carrers més enllà.
● El propietari del vehicle els va
relatar els fets i un dels dos lladres va poder ser detingut. Al seu
acompanyant l’estant intentant
localitzar.

na que volia obrir la por ta del
cotxe. Els va explicar que era el
propietari, que havia deixat les
claus posades per fer unes gestions a la botiga de mobles i que
al sortir va veure com els dos individus eren a l’interior del cotxe i que se l’estaven emportant.
Això va motivar la detenció de
la persona que havia estat interceptada quan es volia escapolr per un suposat delicte de
furt d’ús de vehicle a motor. El
detingut va ser CCV nascut el
1968 i veí de Figueres.
La Guàrdia Urbana està fent
gestions perintentar localitzar
l’altra individu que va fugir.

POLICIAL
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Detenen un home
per vendre cocaïna
en un bar de
Castelló d’Empúries

Nadal anuncia les obres de millora
de la carretera entre Llers i Albanyà

Figueres adaptarà
l’acessibilitat del
nou edifici dels
Serveis Socials

D.Facuseh, Castelló d’Empúries.

Els Mossos van detenir la matinada de divendres un home
que suposadament estava venent cocaïna en un bar de Castelló d’Empúries. La policia
l’hauria enxampat amb 0,3
grams de la substància estupefaent. Els agents van rebre l’avís del que estava passant i van
anar cap al bar. Va ser llavors
quan l’home que havien anat a
buscar va llançar una paperina
al terra i va intentar marxar per
no ser sorprès per la policia. Els
Mossos el van enxampar i el
van identificar, van recuperar la
bosseta que havia llançat al terra i van comprovor que contenia 0,3 grams d’una pols blanca que suposadament era cocaïna. Llavors el van detenir per
un presumpte delicte contra la
salut pública. El detingut, segons les informacions facilitades pels Mossos, és Nabil F.M.,
de 19 anys i deMadrid, que no
té antecedents. Està previst
que avui passi a disposició del
jutge.

Els canvis permetran augmentar la seguretat dels conductors
Acn/DdeG, Sant Llorenç de la Muga.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques i portaveu
del Govern, Joaquim Nadal, ha
anunciat l’inici de licitació de la
construcció de cunetes formigonades i transitables a diferents
trams interurbans de les carreteres G-510 i G-511, entre Llers i
Albanyà. Les obres comporten
una inversió d’1,8 milions d’euros
i tenen com a objectiu incrementar la seguretat viària d’aquest itinerari de muntanya. Durant l’any
2005, aquest itinerari de Llers a
Albanyà va ser objecte d’una actuació de condicionament que va
incloure la millora d’alguns revolts, d’interseccions i la renovació del paviment. Actualment, les
cunetes existents a la carretera
són cunetes en terres i no són
transitables. Per tal de millorar la
seguretat en aquesta carretera,
el Departament de Política Territorial ha decidit impulsar la
construcció de cunetes transita-
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bles.
Aquesta actuació preveu la
construcció d’unes cunetes formigonades i trepitjables en els
trams interurbans on no s’ha eixamplat la carretera i on l’ample
actual de 5,5 metres fa convenient donar un sobreample format per la pròpia cuneta.
Segons fonts de PTOP, a més
de les obres de construcció de les
cunetes es faran els passos salvacunetes necessaris, la modificació dels pous de drenatge existents, les obres de drenatge
transversal i actuacions complementàries de senyalització.
En conjunt, s’ha previst la formació de 16 quilòmetres lineals
de cuneta formigonada transitable d’1 metre d’amplada i 0,15
metres de fondària.
Per altra banda, el conseller
Joaquim Nadal ha anunciat també que el seu departament impulsarà la millora dels 13,8 quilòmetres del camí d’Albanyà a Ca-

banelles. Aquesta obra comportarà una inversió de 900.000 euros.
Per fer-ho, el Departament
adaptarà el projecte que ha elaborat el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per a la millora d’aquest camí. Posteriorment, licitarà i adjudicarà les obres.
El projecte preveu fer obres
d’ampliació, asfaltat, aglomerat i
actuacions de drenatge, entre
d’altres. En el tram d’uns 5,6
quilòmetres, que va des del límit
del terme municipal de Cabanelles i el d’Albanyà fins a la zona de
Lliurona, es preveu l’eixamplament del camí fins a arribar a una
amplada de 3,75 metres i una pavimentació d’aglomerat asfàltic.
En el tram d’uns 8,2 quilòmetres que va des de Lliurona fins
al Coll de la Teia només es preveu la pavimentació d’aglomerat
asfàltic, ja que segons indica el
projecte el camí ja té l’amplada
necessària.

DdeG, Figueres.

L’Ajuntament de Figueres ha
informat que el 85% de les instal.lacions de la nova seu de
Serveis Socials estan dins la legalitat en matèria d’accessos.
Segons l’Ajuntament, «l’únic
punt que no està dins la normativa –fet que no vol dir que una
cadira de rodes no hi pugui girar– és el pas d’una porta». «Es
tècnics municipals treballen per
posar remei a aquesta problemàtica, solució que arribarà
en les properes setmanes», segons han informat. En relació
a la denúncia formulada per Mifas, la secretària general de Benestar i Familia, Anna Maria
Miró, segons ha remarcat l’Ajuntament, «ha mostrat la seva
confiança amb l’Ajuntament de
Figueres, conscient a més que la
solució arribarà properament».
El consistori ha avançat, tal
com va informar fa unes setmanes a Diari de Girona el regidor Jesús Quiroga, que s’està
treballant perquè en un futur
s’hi ubiqui un ascensor.

