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Detenen tres homes al Baix Camp
per robatori a l'AP-7
A l'àrea de servei de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Detall d'un vehicle policial | Mossos d'Esquadra

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat, tres homes, de 33, 35 i 36
anys, com a presumptes autors d'un delicte de temptativa de robatori amb força. Els fets van
tenir lloc el passat 3 d'abril pels volts de les 12 del migdia, quan diverses patrulles uniformades i
de paisà efectuaven servei de prevenció de furts i robatoris a l'autopista AP-7.
En un determinat moment, els agents van observar un comportament sospitós per part dels tres
ocupants de dos turismes diferents que havien accedit a l'àrea de servei del quilòmetre 283 de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), en sentit sud.
En concret, dos dels desconeguts es van dedicar a controlar els vehicles i especialment el seu
interior, motiu pel qual els agents van decidir identificar-los. En adonar-se de la presència
policial, tots tres van intentar fugir a gran velocitat.
En l'escorcoll d'un dels vehicles, els mossos van trobar eines i una barra de ferro, així com
comprovants de despesa de gasolina a l'àrea de servei del Mèdol a Altafulla. En el segon vehicle,
els agents van localitzar un total de 12 telèfons mòbils, molts encesos, els quals estaven
embolicats en paper d'alumini per tal d'evitar que poguessin ser localitzats amb el sistema GPS
del propi aparell.
Davant d'aquest fet, els tres homes van quedar detinguts i agents de la Unitat de Seguretat
https://www.reusdigital.cat/noticia/92069/detenen-tres-homes-al-baix-camp-robatori-ap-7
Pagina 1 de 2

Ciutadana de Cambrils han iniciat les corresponents gestions per tal de determinar la
procedència d'aquests telèfons, cinc dels quals ja s'han pogut retornar als seus propietaris, els
quals prèviament n'havien denunciat el seu robatori.
Els detinguts van passar dilluns a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de
Reus, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Tres denunciats
D'altra banda, tres homes més d'edats compreses entre els 47 i els 64 anys, van ser denunciats
penalment el passat dia 2 d'abril per temptativa de furt a la mateixa àrea de servei. Al voltant de
les 4 de la tarda, agents que efectuaven servei de paisà van ser testimonis de com dos homes
intentaven convèncer el conductor d'un vehicle per tal que els obrís la porta.
La víctima però, va sospitar de la insistència dels dos desconeguts. Els agents van decidir
intervenir d'immediat quan van observar que havien llençat aigua sota del vehicle i l'advertien
d'una avaria per tal que sortís del cotxe. Mentrestant, el tercer home els esperava amb el motor
en marxa per poder fugir en cas d'haver pogut obtenir el botí.
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