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■Trobar-se amb el vehicle sense
rodes pot ser un gran problema i
sinó que els ho diguin als ciuta-
dans de Girona que s’han trobat
que uns lladres han decidit pren-
dre’ls aquestes rodes i les llantes.
I com a regal els han deixat el gat
posat i totxanes sota del mecanis-
me que fa aguantar la roda.

Des de mitjans d’abril, s’han
donat almenys quatre casos a la
ciutat de Girona. Els Mossos de la
comissaria de la ciutat compten
amb quatre denúncies i en tres
dels casos, els malfactors han sos-
tret totes les rodes del vehicles. 

El que tenen en comú tots els
robatoris és que els lladres han
optat per emportar-se els pneu-
màtics i les llantes. I a més, els ve-
hicles escollits tots són de mar-
ques d’alta gamma. En aquests ca-
sos són de les marques Mercedes
i Audi.

La investigació està a càrrec de
la comissaria dels Mossos de Gi-
rona i s’està mirant si darrere hi ha
una banda ja que hi ha un mateix
modus operandi. També estan
mirant si aquests objectes es tro-
ben a la revenda en plataformes
de compravenda a Internet per tal
d’intentar arribar als delinqüents
que hi ha darrere dels fets.

El primer dels casos es remunta

a mitjans d’abril en un aparca-
ment situat al barri de Montilivi de
Girona. Aquí van emportar-se to-
tes les rodes d’un vehicle de la
marca Mercedes. El  de maig es
va denunciar un altre cas, en
aquesta ocasió d’un Audi A que
estava aparcat a la zona de l’hotel

Ibis de Fontajau, es van trobar que
li desapareixien tres de les quatre
rodes. 

D’altra banda, un dia abans, els
propietaris d’un Mercedes van
trobar-se que el cotxe que havien
deixat aparcat a la zona d’estacio-
nament exterior d’un supermer-
cat del barri de Sant Ponç s’havia
quedat sense rodes. Els amos van
trobar-se que no havien intentat
emportar-se el vehicle ni tampoc
cap mena de porta forçada. Sinó
que la sorpresa va ser trobar-se

que el seu vehicle estava aguantat
amb totxanes i els hi havien deixat
el gat del cotxe. En canvi, no hi ha-
via senyal de cap de les quatre ro-
des del vehicle. En aquest punt de
la ciutat de Girona hi ha molt mo-
viment de vehicles, ja que sovint
s’utilitza aquesta zona d’aparca-
ment perquè es troba a prop de
l’hospital Josep Trueta i, a més, és
una àrea per aparcar gratuïta-
ment.

L’últim fet que s’ha donat, o al-
menys que els Mossos d’Esqua-
dra en tinguin denúncia, va pro-
duir-se la nit de dissabte a diu-
menge. En concret, va tenir lloc a
la Rambla Xavier Cugat del barri
de Fontajau. Aquí els lladres van
optar també per un altre vehicle
d’alta gamma, en aquest cas de la
marca Audi. Van sostreure una de
les rodes. No se sap si és perquè
només en volien una o els va ser
impossible emportar-se’n més
com en la resta de casos.

La investigació policial es man-
té oberta i per ara no hi ha detin-
guts pels fets. Aquest tipus de ro-
batoris feia molts anys que no es
produïen en terres gironines i se-
rien més habituals, als anys , se-
gons fonts policials. I per tant, és
un tipus de fet que ha sorprès que
es torni a produirperò es busquen
els culpables.

En tres vehicles els lladres es van emportar els pneumàtics i les llantes Els Mossos tenen una investigació oberta des
de mitjans d’abril quan es va produir el primer cas Les marques dels vehicles escollides pels lladres són Mercedes i Audi

Roben en un mes les rodes d’almenys
quatre cotxes d’alta gamma a Girona

Un dels vehicles violentats sense
les quatre rodes i que va patir el
robatori a principis de maig al
barri de Sant Ponç. FOTO: DDG

Els lladres han
actuat en vehicles
que es trobaven
aparcats en els
barris de Sant Ponç,
Fontajau i Montilivi 
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■ L’Ajuntament de Girona ha
obert el període de recepció de
sol·licituds per a les entitats que
volen tenir una barraca a la Copa
en la propera edició de les Fires de
Sant Narcís de la ciutat. Les ins-
tàncies per participar-hi es poden
presentar fins al dia  de juny.

Enguany s’instal·laran un total
de  barraques a l’esplanada de
la Copa. Podran participar-hi, per
un costat, les entitats associacions
i altres organitzacions cíviques,
culturals i esportives amb un àm-
bit d’actuació local amb persona-
litat jurídica, sense afany de lucre,
inscrites al Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes de Girona

amb una antiguitat mínima de
dos anys i, per l’altre, les associa-
cions d’estudiants i el Consell
d’Estudiants de la Universitat de
Girona. Les bases reguladores de
la convocatòria de les condicions
d’adjudicació, instal·lació i siste-
ma de gestió de les parades de
venda de menjars i begudes a la
Copa durant les Fires es poden
consultar a la pàgina web de
l’Ajuntament. 

Fa una dècada les entitats frisa-
ven per poder tenir una barraca
per les Fires. Al sorteig se n'hi
apuntaven desenes i s'havia de
creuar els dits per tenir sort. Des
de fa uns anys, per la dinàmica, ha
canviat i diversos factors han re-
duït l’interès per aconseguir un
espai a la Copa. Aquest últim any,
totes les associacions que ho ha-
vien demanat han tingut barraca.
S’havia fet sorteig, però alguna re-
nuncia va permetre entrar als qui
estaven en llista d’espera.

Obren el termini per
demanar una barraca
per les Fires de Girona
Enguany s’instal·laran
20 parades de venda
de menjars i begudes
a l’esplanadaDdG GIRONA

■L’edifici de la nova Clínica Giro-
na es començarà a aixecar el mes
vinent. Des de fa uns mesos s’es-
tan fent les tasques de buidatge de
terra del subsòl amb excavadores
i s’està extraient l’aigua amb vuit
pous. De fet, ja s’han instal·lat di-
verses grues de grans dimensions
que són les que serviran per cons-
truir l’equipament.

Segons ha explicat a Televisió
de Girona el gerent de la Clínica,
Carles Espígol, els treballs avan-
cen a bon ritme i es manté l’objec-
tiu marcat que la nova clínica
s’acabi a finals del .

Espígol ha recordat que «l’edi-
fici consta de planta baixa i sote-
rranis i set plantes a davant i tres
a darrere. Les obres van al ritme
previst. Ara quan la gent passa per

allà no es veu res perquè el que
s’està fent és buidar terra».

Segons el gerent, s’està «treba-
llant al ritme adequat, amb vuit
pous que van traient l’aigua freà-
tica i les màquines que van traient
la terra. Una vegada s’hagi arribat
a la planta menys , es farà la llosa

definitiva del terra i es començarà
a pujar l’edifici. Està previst que a
finals d’any ja es vegi una bona
part de la construcció. A finals de
desembre de  o al gener de
 ja estarà acabat l’edifici i fal-
tarà urbanitzar tota la part exterior
i fer el trasllat».

El mes vinent es començarà a aixecar
el nou edifici de la Clínica Girona
Actualment, s’està buidant
de terra el subsòl i s’està
extraient aigua freàtica 
amb vuit pous  

Les obres a la zona de la futura clínica, a la carretera Barcelona. MARC MARTÍ


