


REDACCIÓMANRESA

nLa comissaria de Manresa dels
Mossos d’Esquadra organitza un
any més una campanya de reco-
llida de joguines amb motiu de les
festes nadalenques. L’objectiu és
aconseguir que el màxim nombre
possible de nens i nenes tinguin
el seu regal el dia de Reis i que, per
tant, no es quedin sense.

La recollida és organitzada per
l’Àrea Bàsica Policial del Bages,
que convida tots els ciutadans a
portar joguines, tant si són noves
com si ja han estat utilitzades,
sempre que es mantinguin en bon
estat. El punt de recollida és la re-
cepció de la comissaria dels Mos-
sos de Manresa. Les joguines se-
ran entregades a entitats benèfi-
ques de la comarca.

Els Mossos de
Manresa inicien
la campanya 
de recollida 
de joguines

JOSEP SALLENTMANRESA

nLa fiscalia demana 26 anys i mig
de presó per a un jove de Marto-
rell, Daniel C. N., de 29 anys i de
nacionalitat espanyola, acusat
d’haver matat a ganivetades la
seva mare, contra qui tenia una
ordre d’allunyament. El fiscal acu-
sa el noi d’un delicte d’assassinat
amb traïdoria i acarnissament i, a
més, dels delictes de violència en
l’àmbit familiar i de trencament
de condemna. El judici es farà la
setmana vinent a l’Audiència de
Barcelona davant d’un jurat.

El crim, segons l’escrit d’acusa-
ció pública, va tenir lloc la mati-
nada del 24 de febrer del 2015, al
domicili de la víctima, de 59 anys
i de nacionalitat sueca. Com que
el noi no tenia un lloc de residèn-
cia fix, hi acudia habitualment a
menjar, a dutxar-se i a dormir.

Durant la convivència amb la
mare, el jove l’havia sotmès a di-
ferents atacs físics i psicològics. La
mare havia denunciat alguns dels
episodis violents i, com a conse-
qüència, el jove havia estat con-
demnat a penes lleus. A més, te-

nia prohibit acostar-se a un radi
de mil metres a la seva mare.

Malgrat això, la nit dels fets, el
jove tornava a ser a casa de la
dona. Segons la fiscalia, en una
hora no determinada, Daniel C.
N. va atacar la seva mare utilitzant
un pal de fregona i un ganivet de

cuina amb una longitud de fulla
de 24 centímetres. El jove, segons
el fiscal, va colpejar i agredir la
dona repetidament i amb una
gran força, tot causant-li múltiples
ferides a tot el cos, com ara al cra-
ni,  la cara, el coll, el tronc, l’abdo-
men, el tòrax, l’espatlla, els braços

i les cames, fins a provocar-li la
mort. La dona va morir per un xoc
hemorràgic agut, originat per la
pèrdua massiva de sang.

La víctima, segons assenyala el
fiscal, no va tenir oportunitat de
defensa perquè l’atac va ser ines-
perat i es trobava sota la influència
de l’alcohol. El noi, a més, tenia
més corpulència física. Segons la
fiscalia, l’acusat li va provocar un
gran sofriment, a causa del gran
nombre de lesions que li va pro-
vocar, algunes de les quals inne-
cessàries per causar-li la mort.

El fiscal vol que l’acusat indem-
nitzi la filla de la víctima (i germa-
na seva) amb 200.000 euros.

Demanen 26 anys de presó per a un noi
de Martorell acusat de matar la mare
El jove, que ja maltractava habitualment la dona, una nit la va agredir mortalment a ganivetades

ARXIU/ACN

Edifici de Martorell on vivia la víctima, de 59 anys

La fiscalia acusa el processat
d’un delicte d’assassinat amb
els agreujants de traïdoria i
acarnissament

El ministeri públic vol que
l’acusat indemnitzi la seva
germana (filla de la víctima)
amb 200.000 euros
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n Els Mossos d'Esquadra han
obert diligències d’ofici per inves-
tigar un possible cas d’abusos se-
xuals a un nen d’11 anys per part
del responsable d’un establiment
públic de Manresa.

Segons van explicar ahir fonts
del cos policial, els Serveis Socials
de l'Ajuntament de Manresa van
alertar els Mossos de l’existència
del possible cas, aquest dimecres

passat a la tarda, després d'haver
sabut que la víctima hauria expli-
cat els presumptes fets al seu en-
torn proper.

Encara que no existeix cap de-
núncia de la víctima ni de la seva
família, el cos policial ha iniciat
una investigació d'ofici per com-
provar, d’una banda, la veracitat
dels fets i, en el cas que es confir-
min, denunciar l'autor i esbrinar
si hi ha hagut altres víctimes.

Investiguen un possible cas
d'abusos a un nen de Manresa

REDACCIÓ IGUALADA

nEls Mossos d'Esquadra i la Poli-
cia Local d’Igualada han detingut
dos menors d’edat acusats d’ha-
ver entrat a robar en un domicili
de la ciutat, segons va informar
ahir el el cos policial català.

Els fets van tenir lloc el 2 de de-
sembre cap a 2/4 de 12 de la nit.
Un indicatiu de la Policia Local va
aturar dos joves menors d’edat
que eren a prop d’una casa
d’Igualada on acabaven de robar.
En veure els agents, un dels joves
va marxar corrents del lloc i l’altre
va intentar amagar una motxilla
que duia posada.

Durant l’escorcoll de la motxi-
lla, s’hi van localitzar eines i ob-
jectes sostrets del robatori de la
casa. Es tractava d’un telèfon mò-
bil, un reproductor de MP3 i un
ordinador portàtil. Per aquest
motiu, el menor va quedar detin-
gut, per un delicte de robatori
amb força a l'interior de domicili.

Davant d’aquests fets, els Mos-
sos van iniciar una investigació
per localitzar el jove que havia
marxat corrents del lloc, ja que
també estava implicat en el roba-
tori del domicili. El segon autor
dels fets va poder ser identificat i
detingut aquest dimecres passat.

Detenen dos joves
menors d’edat acusats
d’un robatori a Igualada

REDACCIÓMANRESA

nUna persona va resultar ferida
lleu ahir a la tarda en un accident
de trànsit a la carretera C-55, al
seu pas per Manresa, segons van
informar fonts dels Bombers de la
Generalitat.

L’accident va tenir lloc cap a
1/4 de 8 de la tarda poc després de
la cruïlla amb la carretera de Can
Poc Oli, a l’inici del doble carril del
tram dels Comtals. Per causes que
es desconeixen, un vehicle que
circulava en sentit Barcelona va
xocar amb el de davant. Com a
conseqüència, una persona va re-
sultar ferida de caràcter lleu i va
ser atesa pel SEM.

Una persona ferida
lleu en un xoc entre
dos cotxes a la 
C-55, a Manresa

REDACCIÓBAGÀ

nUn incendi va cremar ahir a la
tarda la xemeneia i una part del
sostre d’un habitatge de Bagà, se-
gons van informar fonts dels
Bombers de la Generalitat.

El foc es va declarar poc des-
prés d’1/4 de 5 de la tarda en una
casa de l’avinguda del Roser, quan
va començar a cremar la xeme-
neia. Fins a l’indret s’hi van des-
plaçar tres dotacions dels Bom-
bers, que van donar per extingit el
foc al cap de poca estona. Segons
el cos d’emergència, l’incendi va
afectar la xemeneia i una mica de
fusta a sota de la teulada. Els efec-
tius van sanejar la instal·lació i van
ventilar l’habitatge

Els Bombers
apaguen un 
incendi de
xemeneia a Bagà
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