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Detinguts tres homes a Salou i
Valls per tràfic de drogues
A la localitat del Tarragonès, el cos deté també dos individus per quatre
robatoris amb força

Detall d'un vehicle policial | Mossos d'Esquadra

Agents dels Mossos d'Esquadra de Salou (Tarragonès) i Valls (Alt Camp) van detenir el
passat dimarts tres persones per tràfic de drogues. Els detinguts, de 28, 34 i 40 anys, són veïns
de Tarragona, Valls i Fuliola (Urgell).
La primera actuació policial va tenir lloc a una zona comercial i de lleure de Salou. Uns agents de
paisà van observar, pels volts de les 8 del vespre, una operació de compravenda de drogues al
passeig de Jaume I de la localitat costanera. Els agents es van acostar als dos venedors i van
poder confirmar que acabaven de passar haixix a un turista. Durant l'escorcoll, li van trobar una
peça d'aquesta substància al comprador.
L'altra detenció va ser duta a terme a Valls, on una patrulla que duia a terme tasques de prevenció
de delictes a la zona del passeig de l'Estació va observar com un home llençava una bossa per la
finestra del vehicle en marxa quan va veure el vehicle policial. Els mossos van aturar-lo i en
l'escorcoll li van trobar 18 embolcalls amb cocaïna i dos més d'haixix amagats sota dels
seients, el canvi de marxes i els pedals d'embragament i frenada.
L'home va admetre que justament a aquella hora havia quedat amb diversos compradors, motiu
pel qual el van detenir. Està previst que els tres detinguts passin a disposició dels jutjats d'instrucció
en funcions de guàrdia de Tarragona i Valls en les pròximes hores.
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Detinguts per robatoris amb força a Salou
A banda, el cos dels Mossos ha informat que agents han detingut dos homes de 41 i 65 anys, un
de Serra Lleona i l'altre de nacionalitat espanyola, ambdós veïns de Salou (Tarragonès), com a
presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força.
El primer dels fets es remunta al passat 5 de juny quan uns desconeguts van accedir a l'interior
d'un habitatge del carrer de Pere III el Gran de Salou després d'enfilar-se per un balcó i forçar una
finestra. En comprovar que alguns dels pisos eren segones residències d'estiu, els lladres van
tornar a actuar fins a tres cops més en el mateix edifici durant tot el mes de juny. Actuaven de
matinada i l'objectiu era sostraure televisors, material informàtic i tecnològic, petits
electrodomèstics i tota mena de petits objectes de valor que hi pogués haver dins dels domicilis.
Es dona la circumstància que en un dels apartaments hi van actuar quan una persona estava
dormint en una de les habitacions i en un altre van haver fugir en ser sorpresos per la propietària.
Fetes les primeres indagacions, els mossos van relacionar els detinguts amb els fets i van
comprovar que residien en una casa molt pròxima a l'edifici on van accedir per tal de robar-hi.
Els dos homes, els quals acumulen una trentena d'antecedents policials per delictes
patrimonials, han esta detinguts aquest passat dimarts a la tarda al domicili de Salou on
convivien i està previst que en les properes hores passin a disposició del jutjat en funcions de
guàrdia de Tarragona.
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