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Detenen un home i una dona de
Torredembarra en dos robatoris
amb violència
Hi van actuar tant la Policia Local com els Mossos d'Esquadra

Mossos d'Esquadra | Josep M Montaner

La Policia Local de Torredembarra ha informat de la detenció ahir a la tarda d'una dona, veïna de
la població, com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en un
establiment torrenc la tarda de dimarts. Es va emportar unes ulleres de sol per un valor de més
de 200 euros.
La dona va ser interpel·lada per responsables de l'establiment, negant els fets, forcejant i
marxant corrents, però havia estat gravada pel sistema de videovigilància de la botiga. Amb
aquestes imatges, la Policia Local va identificar-la i es va desplaçar a casa seva per a detenir-la.
Posteriorment, va traslladar la detinguda a la Comissaria de Mossos del Vendrell.
Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un home de 19 anys i veí
de Torredembarra com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força.
Els fets es remunten a la matinada del passat 2 de juliol quan uns desconeguts van accedir a
l'interior d'un domicili ubicat a carrer Mare de Déu del Claustre de Tarragona. Després d'escalar
per la façana i accedir per una finestra oberta, es van endur diners en efectiu, un telèfon mòbil i una
targeta bancària.
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Fetes les primeres indagacions, els mossos van relacionar el detingut amb els fets i van
comprovar que poques hores després havia utilitzat la targeta bancària sostreta per efectuar fins a
12 despeses de manera fraudulenta.
Està previst que el detingut declari en les properes hores davant del jutjat en funcions de guàrdia
del Vendrell. Així mateix, en el marc d'aquesta investigació, els mossos podrien efectuar noves
detencions d'altres persones implicades en els fets.
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