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La peça ‘Arrel de vida’ és obra de l’artista Llucià Gonzàlez, de Mataró

Resolt el robatori d’una
escultura de 15.000 euros
exposada a Sant Celoni
Sant Celoni
Ferran Polo

Els Mossos imputen un delicte de furt a un home de 48
anys i veí de Barcelona que
està acusat de sostreure una
escultura que hi havia exposada a la sala d’exposicions
de la Rectoria Vella, de Sant
Celoni. La peça sostreta és
obra de l’artista Llucià Gonzàlez, es diu Arrel de vida i
està valorada en uns 15.000
euros. Formava part de l’exposició Forjant l’espai, que es
va poder veure del 13 d’abril
al 26 de maig en aquest espai
cultural. Una investigació
dels Mossos de la comissaria de Granollers ha permès
localitzar l’autor i recuperar
la peça.
Segons fonts dels Mossos
a EL 9 NOU, el robatori es
va cometre entre les 5 de
la tarda del 24 de maig i les
6 de la tarda de l’endemà.

Quan els responsables de la
Rectoria Vella van detectar el
robatori, ho van denunciar a
la Policia Local. Arrel de vida
és una peça de ferro forjat de
petites dimensions –uns 20
centímetres– i, per tant, era
fàcil d’amagar en una bossa
de mà. Tot i ser massissa, no
pesa gaire. El treball policial
va permetre arribar fins a
l’autor del furt, que el passat
17 de juny va ser imputat
per un delicte tot i que no
se’l va arribar a detenir. El
veí de Barcelona va explicar
als Mossos que era un seguidor de Llucià Gonzàlez, va
mostrar el seu penediment
per haver sostret la peça i la
va retornar a la policia. Tot
i això, el cas ha estat traslladat al jutjat de guàrdia de
Granollers, que seguirà el
procés habitual. Els delictes
de furt estan castigats amb
penes de presó que poden
anar d’un a tres anys de pre-

só, segons la gravetat dels
fets i el valor de la peça sostreta. El codi penal preveu
aquesta pena per als furts
d’objectes de “valor artístic,
històric, cultural o científic”.
Caldrà tenir en compte possibles atenuants com el retorn
de l’objecte sostret o la confessió. És el primer cop que
es produeix un robatori a la
sala d’exposicions de la Rectoria Vella, que és municipal.
EXPOSICIONS A
DIVERSES CIUTATS
L’artista Llucià Gonzàlez va
néixer a Mataró l’any 1946 i
actualment viu a Argentona
(el Maresme). Aquesta
era la primera vegada que
feia una exposició a la Rectoria Vella. L’any 1996 va
començar a fer exposicions
individuals a diversos punts
de Catalunya. El 1997 va
exposar a Granollers, on

L’escultura ‘Arrel de vida’ va desaparéixer el 24 de maig de la Rectoria Vella

també hi ha obres seves a
la via pública. El 2001 va
fer l’escultura Parelles a
Corea del Sud. També hi ha
obres seves a la col·lecció
d’escultura de la prestigiosa Fundació Vila Casas, a

Presó per a un veí de Vilalba acusat de
robar tractores i remolcs de camions
Vilalba Sasserra
EL 9 NOU

Els Mossos han detingut
un home de 32 anys i veí de
Vilalba acusat de formar part
d’una banda que robava tractores de camions que, després, feia servir per sostreure
tràilers carregats de ferro
i altres materials que collocaven a través d’una planta

de reciclatge a Reus. Els tres
membres del grup –hi ha
un home de Riudellots de la
Selva i un altre de Piera– han
ingressat a presó després de
declarar davant del jutjat. A
Reus, es va detenir una quarta persona: el cap de compres
de l’empresa de reciclatge
que està acusat de receptació
–venda de material robat
coneixent-ne l’origen il·lícit–

i de col·laboració necessària.
La investigació es va posar
en marxa al maig quan els
Mossos van rebre la denúncia d’un camioner a qui van
sostreure dues tractores que
tenia aparcades a Can Tunis,
a Barcelona. Poc després, la
policia va localitzar una de
les tractores a Abrera amb
les plaques de la matrícula
canviades. Els Mossos van

muntar un dispositiu d’espera fins que els detinguts van
anar a buscar la tractora. De
manera discreta, van fer un
seguiment dels moviments:
primer, es van dirigir a una
empresa de Sant Andreu de
la Barca d’on van sostreure
un remolc carregat amb
bigues de ferro valorades en
uns 200.000 euros. Després,
van seguir-los per l’AP-7 fins

Can Mario de Palafrugell. A
part, ha participat en exposicions col·lectives fora de
Catalunya (Sevilla i Santander) i de l’Estat (Estrasburg,
per exemple, els anys 2003 i
2004).

a Reus sense ser descoberts,
tot i que la banda feia el trasllat amb un vehicle de suport
que controlava si hi havia
policia. A Reus, van aturar-se
a un aparcament al costat de
l’empresa de reciclatge, on es
van fer les detencions. Allà,
els Mossos van recuperar la
tractora i el remolc amb la
càrrega. La investigació va
permetre comprovar que la
banda robava tractores per,
després, robar remolcs carregats que es portaven a Reus.
Per tot plegat, es va detenir
al director de compres de la
planta, que va quedar en llibertat amb càrrecs.

ASSESOrS i cOnSulTOrS EcOnòmicS i lEGAlS

PArTiciPAciOnS
PrEfErEnTS:
ArA ÉS El mOmEnT
VOSTè POT i HA DE
rEclAmAr lES quAnTiTATS
cOnTrAcTADES

POT, perquè la legislació espanyola l’empara per vicis en el consentiment, encara que hagi recuperat
part del capital invertit; o, fins i tot, si l’entitat corresponent ja ha efectuat el bescanvi unilateralment.
HA DE manifestar la seva oposició abans del mes d’agost, si vol reclamar judicialment, ja que a partir
de llavors començarà a operar, el que en dret es coneix com a “actuar contra els seus propis actes”.
És a dir, si vostè no reclama, com més temps passi s’entendrà que reclamar posteriorment és actuar
contra els seus propis actes.

Som especialistes en aquest tipus de demandes
No deixi de consultar-nos!

