
PAU LLOSA TALLADA D’EMPORDÀ

■Els Mossos d'Esquadra van de-
tenir dilluns el presumpte autor
dels robatoris i actes vandàlics
contra les ambulàncies de l’asso-
ciació DYA Girona, amb seu a la
Tallada d’Empordà. 

Els fets van tenir lloc el  de
març, quan uns desconeguts van
entrar a l'interior del garatge de
l’associació a la Tallada i van robar
i malmetre material mèdic així
com posar sucre dins els dipòsits
de combustible de dues ambu-
làncies per malmetre els motors.  

«Esperem que amb els indicis
dels fets i la investigació de la po-
licia científica puguem arribar
fins al final de la conclusió i recu-
perar el material o que l’autor pa-
gui el que correspon», apunta el
president de DYA a Girona, Àngel
Galán. 

Segons informa Galán, es trac-
ta d'una persona de la província
de Barcelona i que el mateix dia
dels fets va fer servir una de les tar-
getes de combustible de l'entitat
per al seu ús propi. «Nosaltres
vam sol·licitar un extracte de la
targeta i vam saber l'hora i el lloc

on es va utilitzar». Llavors, expli-
ca, la informació es va passar a
Mossos que van poder demanar
les imatges gravades a l'estació de
serveis. 

Investigacions
El detingut, que té antecedents,

va passar el mateix dia  a dispo-
sició del jutjat d’instrucció en fun-
cions de guàrdia de la Bisbal, el
qual va decretar la seva llibertat
amb càrrecs.  

En un post a les xarxes socials
l'associació de voluntaris va re-
cordar el suport rebut. «DYA
agraeix la gran col·laboració mos-
trada, la involucració de la policia
catalana, que des que el primer
moment va posar-se en feina,
com la ciutadania en aportar i
ajudar a trobar indicis per desta-
par qui va perpetrar aquests ac-
tes». L’entitat ha agraït també els
gestos. 

L'associació de voluntaris re-
alitza tasques de suport en trans-
port sanitari, emergències i plans
d'autoprotecció en esdeveni-
ments. I està constituïda a Girona
des del . 

Un arrestat
pels robatoris en
ambulàncies a la
Tallada d'Empordà
Els Mossos han posat el presumpte autor
a disposició judicial als jutjats de la Bisbal
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DdG PALAMÓS

■ L'Ajuntament de Palamós va
aprovar dimarts mocions contra
la monarquia espanyola, la Guàr-
dia Civil i el feixisme. La votació es
va fer en sessió plenària, on una
quarta moció contra els privilegis
de l'Església catòlica no va rebre
els vots suficients.

La proposta és fruit d’una ini-
ciativa engegada pel CDR Gava-
rres Mar en què hi van participar
un total de  persones en forma
de multiconsulta oberta a la gent
del poble el  de desembre. 

Les mocions sobre l'Església
catòlica i la Guàrdia Civil les van
presentar les formacions de la
CUP i de Junts x Palamós i Sant
Joan, després de la petició formal
de l’organització. Pel que fa a les

mocions sobre el municipi anti-
feixista i per declarar Felip V per-
sona non grata, van ser presenta-
des pels grups d'ERC, CiU i Junts
x Palamós, a més de la regidora no
adscrita, antiga regidora del PP,
Vanessa Mányik. 

Les mocions aprovades al con-
sistori consisteixen a «traslladar el

cos militar espanyol del munici-
pi», en prohibir «l’exhibició d’ar-
mament prop del CAP, hospital i
les escoles», en declarar el rei Felip
V «persona non grata» i en decla-
rar el municipi de Palamós «mu-
nicipi contra el feixisme, el racis-
me i a favor de la convivència en
diversitat». 

Palamós aprova mocions
contra el Rei i la Guàrdia Civil 
El consistori accepta les
propostes de la multiconsulta
del CDR Gavarres Mar excepte
la dels privilegis de l'Església

El darrer ple municipal a l’ajuntament de Palamós. AJ. PALAMÓS

EVA BATLLE PARLAVÀ

■ Els Mossos d'Esquadra de la
Bisbal d'Empordà han detingut
un piròman per nou incendis a la
comarca del Baix Empordà. La
Unitat d'Investigació ha resolt tres
incendis en un centre de jardine-
ria, en un turisme i en un domicili
de Palafrugell el , i també en
quatre vehicles a Parlavà a princi-
pis d'any.

Els Mossos d'Esquadra de la
Unitat d'Investigació de la comis-
saria de la Bisbal d'Empordà han
tancat la investigació que ha com-
portat la detenció, gràcies a la Po-
licia Local de Santa Cristina d'Aro,
d'un home de  anys, de nacio-
nalitat espanyola i veí de Palafru-
gell, com a presumpte autor dels
incendis.

El detingut, que té antecedents,
serà citat per presentar-se davant
l'autoritat judicial competent de la
Bisbal d'Empordà. Els fets es re-
munten al  de gener de ,
quan els Mossos de la Bisbal van
tenir coneixement que s'havia
produït un incendi en un centre
de jardineria ubicat a l'avinguda
Espanya del municipi de Palafru-
gell. En aquest incendi es va cre-
mar gran part del negoci i tot un
magatzem.

Des d'un bon inici la Unitat
d'Investigació va determinar que
es tractava d'un incendi intencio-

nat. Tres mesos després, el 
d'abril, es va produir un nou in-
cendi al mateix centre de jardine-
ria. 

Cotxes cremats
En aquesta ocasió van comprovar
que hi havia quatre focus de foc di-
ferents i a l'interior van trobar una
ampolla de benzina i una caixa de
llumins. Sis dies després va tenir
lloc un tercer incendi. A la zona
també es va localitzar un líquid ac-
celerant i el local va patir danys i

destrosses valorades en . eu-
ros. 

El  d'abril la propietària
d'aquest centre de jardineria va
patir un incendi al seu turisme
quan el tenia estacionat davant
del seu domicili a Palafrugell.  Dies
més tard, la mateixa víctima va pa-
tir un altre incendi al seu domicili
i després es van cremar quatre cot-
xes més a Parlavà. La investigació
va concloure que tots els incendis
havien estat provocats i perpetrats
amb el mateix modus operandi.
Finalment, els Mossos van acon-
seguir identificar el presumpte
autor i van emetre una ordre poli-
cial de detenció.

Detenen un piròman per nou
incendis al Baix Empordà
L’acusen de tres incendis en un centre de jardineria, en un cotxe i en un
domicili de Palafrugell, a més de quatre vehicles al municipi de Parlavà 

Els vehicles cremats a Parlavà, en
una imatge d’arxiu. ANIOL RESCLOSA

DdG PALAFRUGELL

■El passat dissabte, l’Auditori de
Vins i Licors Grau va acollir un tast
de vins de la DO Empordà dife-
rent. Aquest tast s’emmarca dins
les activitats del Festival VIVID i
va tenir com a protagonista l’actor,
presentador i humorista Carlos
Latre acompanyat de Jordi Grau,

enòleg i adjunt a gerència de Vins
i Licors Grau. L’activitat va consis-
tir en un tast on Latre va aportar la
seva particular visió dels vins de
l’Empordà amb una gran dosi
d’humor. Al llarg de la sessió, van
aparèixer els personatges mítics
que imita l’humorista com Julio
Iglesias, Punset, Iniesta o Messi. 

Vins i Licors Grau organitza un
tast de vins amb Carlos Latre

Tast de vins amb l’actor Carlos Latre. DDG
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