
EVA BATLLE

■ Nova onada de robatoris a l'in-
terior de vehicles aparcats a l'àrea
comercial dels Maristes de Girona,
a tocar de les hortes de Santa Eu-
gènia. Com ja ha passat en altres
ocasions, s’ha produït de matinada
i quan no hi havia ningú a la zona. 

En aquesta ocasió però, una pa-
trulla de la Policia Municipal esta-
va fent vigilància a la zona arran
dels recents robatoris en aquesta
àrea i va estar a punt d’enxampar
els lladres. Se n’haurien vist dos.

Van perseguir aquestes dues
persones  però se’ls van escapar
entre bardisses per la zona de les
hortes. La investigació policial
continua i Mossos i Policia Muni-
cipal treballen per acabar amb els
autors d’aquesta nova onada de ro-
batoris.

En aquesta ocasió, tal com van
poder certificar durant la inspec-
ció ocular la Policia Municipal una
vintena de vehicles van resultar
afectats. En tots, els lladres van ac-
tuar de la mateixa manera: llan-
çant un objecte contra el vidre i
després, es van esmunyir a dins per
robar el que van poder de dins. Ac-
tualment, molta gent no deixa ob-

jectes de valor dins els cotxes però
els lladres a vegades hi troben GPS
o aparells electrònics i fan el seu
agost. Ahir al matí, la policia havia
rebut dues denúncies per robato-
ris a l’interior de vehicles i se supo-
sa que la xifra augmentarà a mesu-
ra que les víctimes que tenien el
seu cotxe aparcat s’adonin que han
rebut el cop dels lladres.

Aquesta no és la primera vegada
que aquesta àrea de Girona es des-
perta amb vidres trencats per terra
i cotxes oberts a causa de l'actuació
dels lladres.  Fa un parell de setma-
nes, el cap de setmana del referèn-
dum de l' d'octubre també van ac-
tuar-hi en una vintena que  estaven
estacionats a la mateixa zona.

L'avís dels fets s'ha donat pels

volts de les quatre de la matinada
de dimarts a dimecres i la Policia
Municipal es troba a lloc i va veure
els presumptes lladres. Aquí va co-
mençar a una persecució a peu
delsdos  sospitosos per la zona
però  els homes van aconseguir fu-
gir per l’àrea de les hortes de Sant
Eugènia. La policia està investigant
els fets i a l’haver vist els presump-

tes autors els aporta pistes que pu-
guin portar-los cap al seu parador.
Cal destacar que aquesta zona
 comercial d’aparcament és una
àrea on intermitentment hi ha ro-
batoris d'aquesta tipologia i a ve-
gades també danys en els retrovi-
sors. De fet, es tracta d’una de les
zones on els darrers anys hi ha més
robatoris.

Nova onada de robatoris a l’interior
de vehicles a la zona dels Maristes 
Una patrulla de la Policia Municipal de Girona que feia vigilància a la zona va veure els sospitosos i els va perseguir però van
aconseguir fugir per les Hortes Aquesta és la segona vegada en 15 dies que sostreuen i trenquen vidres en uns 20 cotxes

Gran trencadissa de vehicles per robar a dins dels vehicles.  L’interior d’un dels cotxes, on es pot veure la forta trencadissa de vidres i diverses
destrosses a dins del cotxe. En la segona imatge, dos vehicles aparcats de costat que van patir l’acció dels lladres. MARC MARTÍ
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Girona, Salt i Sarrià
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■ David Soler, de  anys i veí de
Salt, i la brasilera Laidiany Lopes,
de  anys i veïna de Girona,  han
estat escollits les New Faces de
l’Espai Gironès de Salt d’entre els
més de  candidats que s’han
presentat. David Soler és el segon
any que s’hi presentava i Laidiany
Lopes la primera vegada. Ho van
fer animats pels seus amics, se-
gons han explicat. 

Ha estat el públic qui ha decidit

els models que eren mereixedors
del títol. Els visitants han pogut in-
teractuar amb els models i parti-
cipar dipositant el seu vot en una
urna instal·lada al Punt d’Infor-
mació i també a través del Face-
book.  En aquest sentit l’Espai Gi-
ronès destaca la bona resposta del
públic, ja que  s’han rebut més de
. vots.

Els guanyadors s’emportaran
un book de fotos professional, a
més de diversos lots de productes

cedits per les botigues col·labora-
dores. El segon premi ha estat per
a Ibrahim Aouladali i Mireia Ra-
mirez i el tercer per Edwin de Pau-
la i Andrea Romero. 

Amb la voluntat d’estendre la
iniciativa a tota la família el centre
va preveure un espai propi per als
més menuts a l’Espai Model  Fas-
hion Show, amb una desfilada de
moda infantil que va tenir lloc dis-
sabte al matí, també amb un gran
èxit de públic.

Trien les noves «cares» de l’Espai Gironès

Moment en què es van escollir els guanyadors. ESPAI GIRONÈS.
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■El Refugi Antiaeri de Girona acull
divendres (. hores) la inaugu-
ració i una visita comentada de la
instal·lació pictòrica «Origen. Part
II. Recorda qui ets» de Jordi Isern,
una col·laboració del Bòlit i el Mu-
seu d’Història amb el suport de la
Diputació. És la segona part d’una
trilogia titulada «Origen». El primer
capítol, anomenat «Recorda d’on
vens», va ser exposat el juny passat

a la Cisterna del Museu d’Història
amb motiu del festival d’Inund’Art,
amb la col·laboració del Bòlit. La ter-
cera part, «Recorda on vas», s’expo-
sarà al Museu de la Garrotxa d’Olot
del febrer a l’abril del  com a fi-
nal del cicle d’itinerància Exposi-
cions Viatgeres de la Diputació. És
el treball més intimista, introspectiu
i profund que ha fet l’artista inda-
gant i recreant el que és romandre
en el subsòl i en la penombra.

El Refugi antiaeri acull la segona
part de la trilogia «Origen»
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