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El primer trimestre d’operatiu
contra la delinqüència itinerant de
la Policia Nacional s’ha saldat amb
50 detinguts, 220.000 euros inter-
vinguts i un centenar d’armes de-
comissades a la Jonquera. La  Po-
licia ha intensificat la lluita contra
aquest tipus de delinqüents, que
cometen els delictes en altres ter-
ritoris o en altres països per difi-
cultar la persecució policial.  

El director general de la Policia
Nacional, Ignacio Cosidó va afir-
mar que l’antiga frontera amb
França és un enclavament clau per
combatre aquest tipus de delictes.
L’objectiu principal és, sobretot, re-
duir els robatoris en habitatges. Co-
sidó va detallar que a tota Espanya
s’han reduït un 6% durant el pri-
mer trimestre de l’any.

El Pla operatiu contra la delin-
qüència itinerant busca combatre
de forma global i coordinada els
delictes comesos per grups orga-
nitzats que es desplacen per difi-
cultar que la policia els hi seguei-
xi el rastre. Aquest pla, que comp-
ta amb diverses fases, implica més
de 3.500 agents de la policia es-
panyola arreu de l’Estat. En el cas
de les comarques gironines, els
controls mòbils que fan els agents
se centren, sobretot, a l’entorn de
la Jonquera perquè, segons va ex-
plicar Cosidó, és una de les rutes

més usades per aquest tipus de de-
linqüents per a proximitat amb
França.

El director general de la Policia
Nacional va relatar que es fan
controls aleatoris en antigues fron-
teres exteriors o en punts de pas in-
teriors, tant d’entrada com de sor-
tida, per localitzar aquest grups cri-
minals. A les comarques gironines,
l’operatiu va començar el 23 de ge-
ner. Durant aquests tres mesos,
han detingut 50 persones, la ma-
joria vinculats directament amb al-
gun delicte, però també hi ha de-
tinguts perquè tenien ordres judi-
cials pendents o per infracció de la
llei d’estrangeria.

El doble d’escorcolls a vehicles 
El nombre de vehicles inspeccio-
nats s’han quasi doblat durant el
primer trimestre de l’any, en com-
paració amb el mateix període de

l’any anterior, i el nombre de per-
sones identificades s’ha incre-
mentat en un 40%. Cosidó va de-
tallar que durant aquests tres me-
sos han fet 1.800 controls mòbils,
com a resultat dels quals han in-
tervingut 14 vehicles, han deco-
missat 109 armes de tot tipus, fins
i tot simulades, i han aixecat 85 ac-
tes per possessió de droga. Entre

elles, s’han comissat més de 41
quilos de marihuana, 10 quilos
d’haixix i també, heroïna i cocaïna.   

També han intervingut més de
200.000 euros. Ignacio Cosidó va
ressaltar que aquests diners són
d’organitzacions criminals vincu-
lades al blanqueig de capitals,
provinents de robatoris amb força
o també diners generats amb el

narcotràfic. 
I també va explicar que aquest

pla, es troba focalitzat en comba-
tre xarxes criminals i, sobretot, les
que es dediquen a robar en habi-
tatges, està donant bons resultats.
A nivell estatal, segons les dades de
la policia espanyola, els robatoris
s’han reduït un 6% durant el pri-
mer trimestre de l’any.
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El pla per la delinqüència itinerant deté
50  persones a la Jonquera en tres mesos 

El director general de la Policia Nacional creu que l'increment dels efectius ha contribuït a reduir els robatoris en habitatges

La Policia Nacional ha gairebé doblat les inspeccions a vehicles en controls a la Jonquera.
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Obertes en l’àmbit de tot Espanya
El pla d’àmbit estatal ha permès obrir
283 investigacions per perseguir
crups criminals organitzats que han
permès detenir quasi 1.000 perso-
nes, intervenir més de 10 milions.

283 INVESTIGACIONS

El Festival Còmic de Figueres va
tancar diumenge la seva setena
edició amb el cartell de ple a la ma-
joria de les representacions que ha
dut a terme des de dijous passat.
Els organitzadors asseguren que
l’acte inaugural, les actuacions de
Joan Pera o el «Concerto a Tempo
d’Umore» van aplegar uns 800 es-
pectadors i que les que es van fer
a l’espai Citroën -amb capacitat per
a unes 250 persones- també van te-
nir molt d’èxit de públic. 

«El Festival ha assolit les ex-
pectatives als espectacles progra-
mats i s’ha aconseguit fer riure»,
afirmen. Per això, s’han compro-
mès a seguir treballant en les pro-
peres edicions fent-les coincidir
amb la Setmana Santa per tal de
«consolidar la celebració com una
alternativa cultural i divertida a les
vacances». 

El tret de sortida del festival el va
donar la Gala Inaugural amb les
actuacions de Toni Albà, Tortell

Poltrona o el mag Antonio Díaz en
un acte que va omplir de gom a
gom el teatre Jardí. Divendres va
ser el torn del còmic, Leo Bassi que
va comptar amb uns 600 espec ta-
dors en una actuació inesperada
que va acabar a la Rambla. Joan
Pera va omplir de nou el Jardí el
dissabte amb l’estrena del seu Fer
riure és un art i diumenge s’hi va
estrenar el nou espectacle de  Jordi
Puntí interpretat per l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà sota el títol
Concerto a tempo d’Umore. 

L’espai de la Rambla es va con-
vertir en un altre dels èxits d’a-
questa edició amb propostes fa-
miliars d’artistes com Tortell Pol-
trona, la companyia Passabarret i
Hugo e Inés. 

D’altra banda, la iniciativa de pe-
tit format de l’Antic Escorxador
també va penjar el cartell de com-
plet a  les quatre actuacions diàries
de la proposta Àrtica de la com-
panyia Ponten Pie. 
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El Festival Còmic de Figueres
tanca la 7a edició amb plens
a la majoria de les funcions


