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COMARQUES

Un error judicial deixa lliures quatre lladres
d’una banda que havia comès 14 robatoris
 L’Audiència declara il·legal una interlocutòria del jutjat de Santa Coloma que permetia punxar els telèfons dels sospitosos

GIRONA | MARC ROVIRA

Un contundent i sever cop de pal
de l’Audiència de Girona al Jutjat
d’Instrucció número 4 de Santa
Coloma de Farners ha possibilitat
la sortida en llibertat de quatre
ciutadans romanesos detinguts
pels Mossos d’Esquadra després
d’una llarga investigació que va
portar a relacionar-los amb una
onada de robatoris comesos en establiments comercials i empreses
de les comarques gironines. La que
es va vendre com una exitosa actuació de la unitat d’investigació de
la policia catalana ha quedat en poc
més que foc d’encenalls per culpa
d’una mala motivació de la resolució que autoritzava els agents a
punxar els telèfons mòbils dels
sospitosos. Almenys així ho considera la secció tercera de l’Audiència en resoldre el recurs d’apel·lació
que va presentar el lletrat defensor
dels encausats tan bon punt com
aquests van trepitjar la presó per ordre del jutjat de Santa Coloma.
L’Audiència no només mana la
seva posada en llibertat sinó que,
seguint la doctrina del Tribunal
Suprem, declara nul·les totes les
proves derivades de les controvertides escoltes.
Perfumeries, estancs i òptiques
eren els objectius preferits de la
banda de lladres que els Mossos van
donar per desarticulada a primers
del mes de setembre passat. Segons
que va informar la policia, el grup
estava especialitzat en el mètode del
butron (un expeditiu sistema que

permet entrar a l’objectiu triat després de rebentar una paret o fer un
forat al sostre) i havia actuat, com a
mínim, a Llorà, Anglès, Llagostera,
Cassà de la Selva, Palafrugell, Sant
Hilari Sacalm, Salt i Amer. Un robatori amb força en una joieria de
Maçanet de la Selva havia posat la
policia rere la seva pista.
Amb la investigació policial ja
avançada el jutjat va autoritzar una
entrada i escorcoll en un pis de Girona (a tocar la carretera Barcelona prop de la zona Hipercor) i allà
van quedar detinguts mitja dotzena de presumptes membres del
clan. Alguns van acabar entre reixes
a l’espera que la instrucció aportés
més dades sobre el cas.
L’advocat defensor, Mario Rueda,
va presentar recurs d’apel·lació a
l’Audiència al·legant que els indicis
que permetien relacionar el grup
amb els robatoris partien d’unes
punxades telefòniques de dubtosa
legalitat. L’Audiència no ha trigat a
resoldre a favor seu i a argumentar
que la interlocutòria del jutjat que
autoritzava les punxades està mancada de motivació perquè ni tan
sols concreta els noms de les persones que feien servir els telèfons ni
dóna detalls de les persones amb
qui parlaven ni amb quina ﬁnalitat
ho feien.
Acaba l’Audiència donant un
toc d’atenció al jutjat apuntant que
«és decebedor i preocupant perquè
(...) porta a la revocació de sentències i la impunitat de delictes molt
greus».
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LES CLAUS

LA INVESTIGACIÓ
Una onada de «butrons» posa en
estat d’alerta els Mossos
Robatoris en diversos punts
1 de les comarques gironines
durant la primavera i estiu mobilitzaven la unitat d’investigació. Fins a
14 butrons són atribuïts a la banda.
DETENCIÓ
El jutjat autoritza punxar
els telèfons dels sospitosos
i acaben detinguts
Al final d’estiu els Mossos en2 traven en un pis i arrestaven
mitja dotzena de sospitosos. Sota
estrictes mesures de seguretat (carrers tallats i Mossos fortament armats al centre de Santa Coloma) els
detinguts declaraven al jutjat. Les
converses que havien tingut amb els
mòbils són clau per atrapar-los i per
atribuir-los els assalts. Acabaven
tancats a presó preventivament.
EL RECURS
La defensa recorria a l’Audiència
la decisió del jutjat instructor
L’advocat defensor dels detin3 guts recorria la decisió del jutjat. L’Audiència resol que, efectivament, la interlocutòria que autoritzava les escoltes està mancada de motivació. La declara nul·la i, també, totes les proves obtingudes a partir de
les converses telefòniques espiades.
Els imputats són deixats en llibertat.
Aquesta òptica de Cassà és un dels llocs on hauria actuat la banda.
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GISA ha licitat l’execució de les
mesures correctores ambientals a
la C-31 entre la Tallada i Torroella
de Fluvià per valor d’1,64 milions
d’euros. Actualment aquest tram
de la carretera ja està en obres per
les millores de condicionament
que està executant el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (PTOP). L’obra es va
preveure com «una millora global
i la formació de variants a les poblacions que travessa». El document que anuncia la licitació del
projecte integra tots els treballs per
dur a terme la revegetació i adequació paisatgística dels terrenys
afectats per les obres de condicionament. Entre aquests treballs
hi ha el condicionament dels passos de fauna que densiﬁcaran respecte dels talussos i s’augmentaran
les mides de planta, amb la ﬁnalitata de fer més atractius aquest sectors per a la fauna. D’altra banda,
per a la restauració paisatgística
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C-31
Sis entitats volen parar les obres
Volen aturar les obres de la C31 entre la Tallada i Torroella
de Fluvià, revisar tot el projecte i el
de l'autovia de la Bisbal, renunciar a
desdoblar la N-II entre Figueres i la
Jonquera i aconseguir la gratuïtat de
l'autopista.



dels espais singulars de l’obra, tals
com enllaços, rotondes, passos
superiors i zones planes, la restauració vegetal es realitzarà amb
exemplars de mida major que a la
resta de superfícies tractades. Per
exemple, l’enllaç a la Tallada es restaurarà amb espècies pròpies de ribera i d’habitats humits i, en canvi, a Albons s’han previst, entre altres espècies, la plantació d’oliveres d’entre 60 i 80 centímetres de
perímetre.
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A l’acte hi van assistir testimonis, autoritats i membres de Mifas.
GIRONA | R.REYNER

Quan una persona pateix una lesiómedul·laroundanycerebralimportant que li comporta discapacitatsfísiquesseveres,tantellacomel
seuentorns’hand’adaptaralanova
situació. Precisament per a aquest
entorn, i concretament per als familiars cuidadors, el prestigiós Ins-

titutGuttmanndeBadalonavapresentar ahir una guia (Perquè tu ets
important!)fetaperprofessionalsdel
seu centre i per familiars mateixos
que dóna consells per a l’estada a
l’hospital, la tornada a casa i el nou
dia a dia. L’acte va ser a la nova seu
de l’entitat gironina Mifas, ubicada
a la rambla Xavier Cugat.

Millo (PPC) critica
la «manca de
suport» del
tripartit als surers
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El president del PPC de Girona
i diputat al Parlament, Enric Millo,
va recordar que el Govern de la Generalitat «té la responsabilitat d’ajudar la indústria catalana a superar aquests moments de crisi».
Per aquest motiu troba «incomprensible que el tripartit no hagi
donat suport a la proposta del
PPC per ajudar i donar suport a un
sector tan important a casa nostra
com és el sector del suro».
«La nostra proposta demanava
dues coses molt concretes: una
que el Govern de la Generalitat
obri una línia d’ajuts, ﬁnançament
i suport a l’exportació a les empreses i explotacions del sector del
suro català per tal d’ajudar-les a superar la situació de crisi actual i
dues, que aquest reclami al Govern
de l’Estat l’elaboració d’un pla de
rescat del sector del suro que inclogui línies d’ajuts, ﬁnançament,
suport a l’exportació i prospecció
de nous mercats», va dir Millo.

