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Sis detinguts a Reus per per set
robatoris a interior de vehicle
Un dels quals és menor d'edat

L'operatiu dels Mossos s'ha tancat amb la detenció de sis persones | Mossos d'Esquadra

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir, entre el 29 d'agost i el dilluns passat, a la capital
del Baix Camp, cinc homes d'edats compreses entre els 18 i els 23 anys, de nacionalitat
espanyola, marroquina i algeriana i veïns d'aquest municipi, i un menor d'edat, com a
presumptes autors de set delictes de robatori amb força a interior de vehicle.
Aquestes actuacions estan englobades dins d'un dispositiu específic per la prevenció i acció
contra aquests tipus de delictes que s'estaven produint per algunes zones de la ciutat. Durant la
nit i matinada dels dies 24, 25 i 26 del passat mes d'agost, uns desconeguts van forçar cinc
vehicles estacionats prop d'establiments hotelers de l'avinguda de Josep Pla i el carrer de
Jaume Vidal i Alcover, de Reus.
Arran d'aquests fets, les gestions posteriors van permetre detenir, entre el 29 d'agost i el 2 de
setembre, cinc persones com a presumptes autors dels robatoris. A més, de l'interior d'un dels
vehicles van sostreure una targeta bancària que van utilitzar en un comerç molt pròxim.
D'altra banda, el passat 30 d'agost també es va detenir un altre home per un robatori a l'interior
d'un vehicle comès la nit del passat 25 d'agost. En aquesta cas, el detingut va intentar
escapolir-se de diverses patrulles, primer amb una bicicleta i després corrents, sense èxit. En
l'escorcoll li van localitzar documentació d'una altra persona sostreta de l'interior del cotxe.
Finalment, dilluns passat els agents van interceptar a la plaça de Josep Maria Folch i Torres, de
Reus, un home que pocs instants abans havia trencat la finestra d'un vehicle estacionat al
carrer del general Moragues de la mateixa població. Els agents van detenir-lo i recuperar una
punta metàl·lica que va utilitzar per trencar el vidre i que, seguidament, va llençar abans de fugir
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corrents. Després d'informar a la Fiscalia de Menors, el menor va quedar en llibertat poques
hores després de la seva detenció, mentre que la resta van quedar en llibertat amb càrrecs
després de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.
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