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04/04/14 - M'han robat el cotxe
El meu cotxe és un cotxe petit, vell del 1991.
Va venir una grua a la una del migdia i se'l va endur.
Els pirates vestien similar a la guàrdia urbana. La grua era blanca, sense distintius,
similar a una de les que fa servir l'ajuntament, i els lladres anaven vestits de manera
similar a la policia, amb armilles reflectants. Jo no els he vist però diversos veïns
m'han assegurat que creien que eren policies (no duien plaques ni enlloc deia que
fossin policies, però anaven vestits molt similar i amb l'actitut típica de prepotència)
El fet que ho fessin a la una del migdia indica amb quina impunitat actuen.
Una veina que ho va veure va pensar que era la grua oficial, però no va ser així.
Quan vaig arribar a casa realment pensava que havia estat la guàrdia urbana, i com
són tan sapastres vaig creure que el fet que no hi hagués enganxina a terra es
debia deure a que no els n'hi debien quedar.
Després de trucar a tots els números possibles i que m'asseguressin que només
ells podien retirar un vehicle, i que ells no havien estat, vaig prendre consciència de
la realitat.
La policia local em va explicar que saben que hi ha grues pirates que s'enduen
cotxes vells per a desguaçar-los i vendre'n les peces.
Jo recordo quan vaig tenir un cop i es va trencar el vidre de darrera, que el mecànic
em va dir que el seu preu de cost era de 600 EUR. Sembla ser que les peces de
cotxes antincs són força cares.
Vaig posar la denúncia als mossos.
Em van explicar els veïns que s'anaven a endur un BMW gran, força nou, però que
tenia les rodes desinflades i estava brut per fora, però que el propietari, un marroquí
que treballava a la construcció -abans- i que era a casa, ho va veure des de la
terrasa, i va baixar i els va dir que no se l'enduguessin. Realment es pensava que
eren policies.
Llavors es van endur el meu. Jo era treballant.
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Havia passat molt bons moments amb aquell cotxe, havíem rigut molt amb els
amics, i m'havia portat cap amunt i cap avall quan ho necessitava i la situació
econòmica era més que precària.
També va ser l'últim lloc on va ser la meva gossa abans de morir, i li tenia molt
d'afecte i no volia desempallegar-me'n.
A sobre al maleter hi tenia objectes personals: fotos meves de joventut, un dietari
personal, documentació com nòmines, i Cd's de música que ja no es troben...
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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