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Tres detinguts per robatoris en
domicilis a Reus i Salou

Imatge d'arxiu dels Mossos d'Esquadra | Cedida

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut, el passat 23 d'agost a Reus, una dona de 19 anys,
de nacionalitat espanyola i amb domicili a Reus, un jove menor d'edat, i un home major d'edat,
com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força i un de furt d'ús de vehicle.
El primer dels fets va tenir lloc la nit del 6 d'agost quan van robar en un pis del carrer Parellada
de Salou aprofitant que els propietaris estaven dormint. En aquest cas, van escalar fins al balcó
per accedir dins de l'immoble a través de la finestra corredissa. De l'interior van sostreure un
ordinador, una bossa de mà i una targeta de crèdit. També van sostreure un vehicle que
posteriorment van abandonar a l'AP-7, a l'altura de Salou.
El segon dels robatoris el van cometre la nit del 7 al 8 d'agost quan van forçar un vehicle
estacionat al Passeig Prim de l'interior del qual van sostreure unes claus d'un altre vehicle que
pertanyia al propietari. Un cop es van apoderar del cotxe, els tres lladres van desplaçar-se a una
casa del carrer Capafons de Reus per robar mentre els propietaris dormien. En aquesta ocasió,
van escalar la tanca de la casa i van pujar a la teulada d'una caseta de fusta per accedir per la
finestra. De la casa van sostreure diversos objectes de valor així com joies, un mòbil i una targeta
de crèdit que van fer servir per fer benzina en una gasolinera de Reus.
Arran dels diferents robatoris, la Unitat d'Investigació de Reus es va fer càrrec del cas i anaven
darrere la pista dels individus, ja que tenien clares sospites que eren els autors materials dels
fets. La matinada del 9 d'agost una patrulla va identificar-los al carrer Murillo de Salou quan es
trobaven amb el cotxe sostret a Reus. En l'escorcoll, van localitzar dues bosses de mà, un joc de
guants, unes tenalles, un tornavís, tres transmissors portàtils, un lot, una serra, quatre jocs de
claus i una gorra.
Davant d'això, la patrulla va detenir-los pel robatori i furt d'ús del vehicle a Reus. Al dia
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següent, tots van passar a disposició judicial al jutjat en funció de guàrdia de Tarragona. L'home major
d'edat va ingressar a presó, la dona va quedar en llibertat amb càrrecs i el menor d'edat va quedar
en llibertat després de passar davant la Fiscalia de Menors.
La investigació va continuar i va permetre relacionar als tres detinguts amb els dos robatoris als
domicilis de Salou i Reus i la sostracció del primer vehicle que van abandonar a l'AP-7. Per aquest
motiu, els agents van tornar a detenir el menor d'edat i la dona el 23 d'agost a Reus. La dona va
passar a disposició judicial el 24 d'agost davant del Jutjat en funcions de guàrdia de Reus i va
quedar en llibertat i, el menor d'edat, també va quedar en llibertat després de passar davant de
la Fiscalia de Menors.
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