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Set detinguts en un dispositiu
policial a la Sardana
A banda, s'han aixecat actes per tinença de drogues i d'armes

Una imatge de l'operatiu policial a la zona | Guàrdia Urbana de Reus

La Guàrdia Urbana de Reus ha informat de la realització d'un dispositiu, amb els Mossos
d'Esquadra i la Policia nacional espanyola, dut a terme aquest passat divendres al barri de la
Sardana de la nostra ciutat. Com a resultat, s'han detingut set persones, quatre de les quals
per tràfic de drogues. Un detingut ha estat per robatori amb violència, un per robatori en vehicle,
i el restant per requeriment judicial, pel robatori de tres vehicles a la ciutat
A banda, s'han identificat una quarantena de persones, s'han aixecat cinc actes per tinença de
drogues, quatre per tinença d'armes (tres de les quals s'instruiran diligències penals) i quatre més
per infraccions en locals. A més, s'ha recuperat una targeta de crèdit sostreta a Barcelona, al
setembre, i que s'hauria usat per treure diners d'un caixer a la nostra ciutat. En aquest cas, s'ha
avançat que s'instruiran diligències penals per furt i estafa.
7 detinguts en un dispositiu amb @mossos i @policia a la Sardana:
4 per tràfic de drogues
1 per robatoris amb violència
1 per robatoris en vehicles
1 per requeriment judicial
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Més 40 identificats i actes per tinença de drogues (5), d'armes (4) i per infraccions als locals (4)
pic.twitter.com/2XSKxzS9rg
? Guàrdia Urbana Reus (@reusgurbana) October 15, 2021
Segons fonts municipals han indicat a Reusdigital.cat, en el dispositiu conjunt hi han participat
efectius de Mossos d'Esquadra (USC, FURA i ARRO), Guàrdia Urbana (UPA, UEIR i UDI) i CNP
(Estrangeria). S'han efectuat dues entrades simultànies en dos bars, al carrer de Wad-Ras i al
carrer de Codina Castellví.
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