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La policia va detenir la setmana
passada un home i una dona, no
residents a Andorra, per robar
objectes de valor a l’interior de
vehicles sense forçar el pany.
“Eren lladres molt fins”, van preci-
sar fonts policials. Tant que fins i
tot alguna de les víctimes no es va
adonar que li havien obert la por-
ta del vehicle. A més, els lladres
sabien a quins cotxes podien tro-
bar objectes de valor, com per
exemple els dels turistes. Entre
maig i inicis de juny, la policia va
rebre set denúncies per robatoris
amb força a l’interior de vehicles,
va detallar el cos en un comuni-
cat. Per aquests fets van arrestar
el passat dimecres un home de 37
anys i de nacionalitat portuguesa
que, en el moment de la detenció,
tenia una bossa de mà, que una
de les víctimes va reconèixer com
una de les pertinences que li ha-

vien sostret. Dos dies després, di-
vendres, els agents van detenir
una dona de 31 anys i de nacio-
nalitat espanyola també per
aquests robatoris. Els objectes
sostrets tenen un valor de 4.692
euros i els dos detinguts van in-
gressar a la presó. 

Per un altre costat, també di-
mecres, la policia va arrestar a Es-

caldes una dona de 48 anys de
nacionalitat portuguesa i resident
com a presumpta autora de furts
amb abús de confiança, ja que es
tractaria de l’empleada domèsti-
ca de dues cases on van robar. El
7 i el 26 de maig es van presentar
les dues denúncies pel furt de di-
ners, joies i rellotges en domicilis.
En total, el valor dels objectes ro-

bats supera els 10.000 euros.
A més, els agents van detenir el

dissabte passat un espanyol de 36
anys i no resident que, suposada-
ment, va robar una bossa de mà i
roba, valorades en més de 900
euros, en un centre comercial
d’Andorra la Vella.

Aquestes no són les úniques
detencions que es van produir la
passada setmana. El diumenge al
matí, a Escaldes-Engordany, la
policia dos joves, de 24 i 19 anys
de nacionalitat francesa i no resi-
dents, pels presumptes delictes
de danys i amenaces, injúries i re-
sistència greu als funcionaris. Els
dos detinguts van acudir al des-
patx de policia i van començar a
trucar a l’intèrfon exterior amb
una actitud enervada i van causar
danys en una càmera de les por-
tes de l’aparcament, segons la in-
formació facilitada pel cos d’or-
dre. A més, quan van ser
interpel·lats pels agents, van res-
pondre molt agressivament.

Per una altra banda, el diven-
dres a les dues de la matinada la
policia va sorprendre en un con-
trol rutinari un portuguès de 46
anys i resident al Principat, que
conduïa amb una taxa d’alcohol
d’1,00 g/l. A més, el dissabte,
prop de les nou del vespre, també
en una parada rutinària, la poli-
cia va interceptar un jove ando-
rrà, de 21 anys, que conduïa amb
una taxa d’1,19 g/l. 
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Els dos arrestats, un portuguès i una espanyola no residents, han ingressat a la presó 

Dos detinguts per robar objectes per
valor de 4.600 euros dins de cotxes

ESUCCESSOSABUSCAVEN TURISMES QUE SABIEN QUE TENIEN MERCADERIA DE VALOR

Els lladres eren molt fins,
obrien els turismes sense
forçar el pany i sabien
quins eren els vehicles
dels turistes on podien
obtenir els materials cars,
segons la policia.

X. PUJOL

El magistrat Joan Manel Abril,
president del Tribunal Supe-
rior de Justícia, ha sol·licitat
l’excedència voluntària a la car -
rera judicial al Consell Gene-
ral del Poder Judicial espanyol
per dedicar-se en exclusivitat
al seu càrrec a Andorra.
Aquesta decisió serà efectiva
el proper 1 de juliol i fins a la
data es mantindrà com a ma-
gistrat de la sala civil i penal
del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya. També re-
prendrà l’activitat de docent a
la Universitat de Barcelona.

El departament de Medi Am-
bient, amb la col·laboració de
MoraBanc, ha editat una tira-
da de 1.000 exemplars d’un lli-
bret de receptes amb els lle-
gums com a protagonistes.
Aprofitant que el 2016 és l’any
internacional dels llegums se-
gons l’OMS es vol potenciar
aquest aliment ric en nu-
trients, econòmic i que fona-
menta l’agricultura sostenible.
Conté una dotzena de recep-
tes de xefs andorrans.

Excedència de
Joan Manel Abril
per dedicar-se 
al Superior

JUSTÍCIA

Medi Ambient
edita un llibre de
receptes basades
en llegums

CUINA

L’Oficina de l’Energia i el Canvi
Climàtic va subscriure ahir un
conveni de cooperació amb l’A-
gència Estatal de Meteorologia
(AEMET) espanyola per intensifi-

car les activitats bilaterals en
aquesta matèria i l’assistència
tècnica mútua, va indicar ahir el
Govern en un comunicat.

Carles Miquel, director de l’Ofi-
cina de l’Energia i el Canvi Climà-
tic, i Miquel Àngel López, presi-
dent de l’AEMET, van firmar

aquest acord de cooperació que
se centrarà en l’àmbit tècnic i tec-
nològic, així com en l’intercanvi
d’experiències, dades i informa-
ció. “Promourà un alt nivell de
protecció de medi ambient sobre
la base del desenvolupament
sostenible, així com la protecció
de les persones i béns davant d’e-
pisodis meteorològics extrems”,
ressalta el comunicat. Es crearà
una comissió de seguiment, amb
dos responsables de cada una de
les institucions, per identificar i
coordinar les accions conjuntes. 

Andorra i Espanya cooperen
en meteorologia i clima
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