Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

S'han denunciat nombrosos delictes en pobles del voltant

Dos domicilis de Cassà, víctimes de la
banda "dels lladres silenciosos"
Dos habitatges de Cassà, com a mínim,
han estat víctimes de la banda anomenada dels «lladres silenciosos» que, en les
darreres setmanes, està duent a terme les
seves accions delictives a pobles de les
comarques gironines. El grup, que se sospita que està integrat per un grup de joves
procedents de països de l’est (Albània i
Rumania) actua d’una manera molt peculiar entrant a les nits als domicilis, encara
que hi hagi gent dormint, i s’emporten els
objectes de valor que troben més a l’abast.
El grup s’ha detectat a diversos pobles
del Gironès, la Selva i la Garrotxa.
Per tal de posar fi a les accions de la
banda, la policia controla els accessos a
diversos pobles i ciutats, per localitzar els
«lladres silenciosos» que es calcula que
han actuat en un centenar de domicilis
les últimes setmanes i han posat en alerta
els Mossos d’Esquadra i les policies locals de les comarques on han actuat.
Segons ha explicat el cap de la policia
local de Cassà, Joan Mora, el modus
operandi del grup sempre és el mateix:
els lladres fan malbé el pany de les portes
dels domicilis, sense fer gaire soroll i entren a la casa agafant els objectes de va-

lor que troben més a l’abast, sense endinsar-se gaire a l’habitatge. En el cas de
les accions de Cassà, dutes a terme a la
urbanització Vi Novell, els pispes van entrar en una casa i van endur-se els diners
que van trobar al menjador i un aparell
decodificador de canal de pagament.
Encara que el veí va sentir una mica de
fressa no en va fer gaire cas i no es va
adonar del robatori fins l’endemà al matí.
En el segon cas, van intentar esbotzar un
altre pany; però la propietària de l’immoble va sentir remor i va aconseguir foragitar els lladres, sense que arribessin a
entrar a la casa. L’intent de robatori es va
descobrir també l’endemà al matí quan,
en voler obrir la porta no va poder i es va
adonar que el pany havia estat forçat.

NO

SÓN VIOLENTS

Com a mesures de seguretat, el cap de
la policia local recomana tancar la porta
per dins, amb dues voltes de clau, si es
pot, ja que això complica molt el sistema
dels pispes i no poden extreure el pany
sense fer gaire enrenou. Una altra opció

és la de posar un llisquet a la porta, que
també fa inútils els esforços des lladres,
ja que no poden introduir-se als domicilis.
Tot i que la presència de la banda ha
aixecat una certa alarma, pel nombre de
robatoris que ha comès, Joan Mora recorda que, de moment, no han atacat cap
persona i que cada cop que han estat
detectats per l’habitant d’una casa, han
marxat corrents sense enfrontar-se als inquilins. A Campllong i Riudellots també
han rebut les visites d’aquests delinqüents
que, per les pistes que hi ha fins al moment, sembla que pertanyen a un grup
d’estrangers, poc identificats, la qual cosa
fa més difícil la seva detecció i detenció.
Darrerament s’han organitzat dos tipus
de dispositius de vigilància. A les entrades i sortides de les poblacions, entre la
una i les cinc de la matinada –l’hora en
què solen actuar els delinquents, quan el
son és més fort-, diverses patrulles uniformades i visiblement armades controlen el
pas de vehicles i demanen la documentació als ocupants de cotxes sospitosos. I, a
l’interior de les localitats, diversos cotxes
de paisà recorren les zones residencials
més vulnerables.

CREMA UN CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES
Al vespre del pasat 7 de
desembre els bombers de
la Generalitat van haver
d'actuar per apagar un incendi declarat en un contenidor d'escombraries
del carre de la Indústria
del nostre poble. Encara
que no es descarta que el
foc hagués estat provocat
per algun brètol, possiblement l'incendi es va declarar per una imprudència
en llençar cendres amb
caliu al contenidor. El foc
es va extingir sense problemes.
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