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Els robatoris en habitatges van 
repuntar l’agost i el setembre
>  Tot i això, en el conjunt dels últims vuit mesos han registrat una baixada del 21%

El assistents a la reunió de la Junta Local de Seguretat, a la façana del Consistori. AJUNTAMENT DE MATADEPERA 

A. L.   

Repunt dels robatoris amb força en 

cases de Matadepera durant l’agost 

i el setembre, però menys delictes 

d’aquest tipus en el conjunt dels úl-

tims vuit mesos (des del passat fe-

brer), amb un descens del 21%. La 

informació, que recull la web mu-

nicipal de Matadepera, es va donar 

a la reunió de la Junta Local de Se-

guretat que es va celebrar ahir a 

l’Ajuntament, vuit mesos després 

de l’anterior. Així mateix, des de la 

detenció, el passat 26 de setembre, 

i posterior ingrés a presó d’un ciu-

tadà albanès, a qui se li van confis-

car joies procedents de diversos ro-

batoris en una investigació que se-

gueix oberta, no s’ha tornat a pro-

duir cap robatori al municipi. 

Pel que fa a denúncies amb vio-

lència i intimidació, el darrer balanç 

interanual de Mossos apunta que 

només n’hi ha hagut una. 

A la reunió també es va debatre 

la pròrroga del contracte de segu-

retat privada al municipi impulsat 

per l’Ajuntament, que acaba el 

març de l’any que ve i que mobilit-

za dos vigilants amb sengles vehi-

cles que recorren la part nord i sud 

del municipi. 

També es va comentar la prope-

ra incorporació, abans d’acabar 

l’any, de noves càmeres de segure-

tat al municipi: 20 més que s’afegi-

rien a les 46 ja existents i que tindri-

en visió general o especialitzades 

en lectura de matrícules. 

A la reunió es va valorar la coor-

dinació entre Mossos d’Esquadra i 

MATADEPERA

Policia Local, i especialment, la par-

ticipació ciutadana, que s’ha incre-

mentat en un cent per cent pel que 

fa als avisos i requeriments i que ha 

estat clau per a la detenció de pre-

sumptes lladres. 

MILLORES A L’APLICACIÓ DEL PÀNIC 
La reunió de la Junta Local de Segu-

retat va estar presidida per l’alcal-

de, Nil López, i el regidor de Segu-

retat i Protecció Civil, Marcel·lí 

Bosch, i va comptar amb l’assistèn-

cia de responsables de Mossos, Po-

licia Local i Guardia Civil. 

D’altra banda, a mitjans d’aquest 

mes entrarà en funcionament una 

nova versió del “Beesafe-from 

Home to town”, l’aplicació del pà-

nic que l’Ajuntament de Matadepe-

ra va posar en marxa a principis del 

passat febrer perquè la població 

tingui una via directa de connexió 

i alarma amb la Policia Local, sen-

se intermediaris i on en tan sols 15 

segons l’usuari pot enviar avisos 

d’emergència o incidències urgents 

als agents més propers. 

Per a tenir les millores incorpo-

rades de l’aplicació, serà necessari 

actualitzar-la a partir de la data i 

hora que BeeSafe notificarà a tra-

vés de notificacions push, SMS i 

emails als usuaris. 

Algunes de les millores principals 

que s’incorporaran a l’aplicació són 

que immediatament després que 

l’usuari cliqui les alertes “Presència 

estranya al carrer” o “Activitat sos-

pitosa a casa veïna” podrà escollir 

si enviar a la Policia la seva ubica-

ció actual o la ubicació del seu do-

micili en cas que hi sigui; o que una 

vegada la Policia atengui l’alerta i 

l’usuari rebi la notificació segons la 

qual en breus instants rebrà assis-

tència, el segon podrà obrir un xat 

amb el primer per si vol adjuntar fo-

tos, enviar notes de veu o anar en-

viant la seva ubicació actual per si 

es va movent de lloc.  

El musical “Bruna” va omplir 
en les seves dues funcions
A. Losada  

La veterana companyia de 

teatre GATUS d’Ullastrell, 

creada l’any 1975, va portar 

diumenge a l’escenari del 

Casal Cultural el seu musical 

“Bruna”, que es va poder 

veure en dues funcions -dot-

ze del migdia i 6.30 de la tar-

da- i en totes dues va omplir. 

L’espectacle compta amb 20 

actors i actrius a dalt de l’es-

cenari d’entre 7 i 65 anys.  

Ara, la companyia comen-

ça una petita gira amb 

aquest musical, obra de Ma-

teu Peramiquel i Mar Puig, 

passant per escenaris com la 

Fira Mediterrània de Manre-

sa i la Mostra de Teatre Cata-

là de Madrid, entre d’altres. 

INQUIETUD 
Presentat a Ullastrell el pas-

sat abril, l’espectacle va tenir 

molt bona rebuda (també es 

van exhaurir les localitats), 

motiu pel qual es va tornar a 

reposar diumenge abans de 

començar la gira. 

Bruna és un musical de 

creació pròpia que sorgeix 

de la inquietud dels autors 

de fer un homenatge als seus 

avis i àvies. La Bruna, inter-

pretada per Mariona Lleo-

nart, s’encurioseix per la vida 

de la seva àvia i acaba desco-

brint una història que la seva 

família desconeixia.  

L’obra, ambientat als anys 

90 i alhora als anys 30, és una 

història que tracta temes 

com els tabús familiars, els 

jocs, la nostàlgia, la vida i 

l’amistat, sempre des de la 

visió dels infants. Un moment del musical “Bruna”, de la companyia GATU d’Ullastrell. ALBERTO TALLÓN 

ULLASTRELL 

b r e v e s

VACARISSES >  
Més de dos 
quilòmetres de 
retencions per un 
accident a la C-58 

Una col·lisió entre dos vehi-

cles ahir a primera hora de 

la tarda al km. 28,2 de la car-

retera C-58, a l’alçada del 

terme municipal de Vacaris-

ses, va provocar fins a 2,5 

quilòmetres de retencions 

en sentit Terrassa, segons va 

informar el Servei Català del 

Trànsit. L’accident es va pro-

duir pocs minuts després de 

les dues de la tarda, quan 

dos vehicles van col·lisionar 

per encalç. A conseqüència 

de l’accident, va haver-hi un 

ferit lleu, que va ser traslla-

dat pel Sistema d’Emergèn-

cies Mèdiques (SEM) a Ur-

gència de Mútua Terrassa. 

L’altre implicat en el sinistre 

va resultà il·lès. 

 

SANT CUGAT > 
Detingut per 
intent de robatori 
a un domicili           
de Valldoreix 
 

La Policia Local de Sant Cu-

gat ha detingut un individu 

a Valldoreix per un intent de  

robatori a domicili, va infor-

mar ahir l’Ajuntament. El 

detingut tenia una cerca i 

detenció en vigor i antece-

dents per robatori amb for-

ça a l’interior de domicilis i 

pertinença a grup criminal. 

La detenció es va produir la 

setmana passada després 

d’una persecució. El detin-

gut anava amb dues perso-

nes més que van fugir.  

publicaciones@canaimacomunicacion.com - 03/10/2019 06:23 - 217.182.108.122

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


