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Ingressen a presó dues persones per
robar en un domicili de Santa Maria
de Palautordera
També haurien actuat quatre domicilis més ubicats en altres comarques

Imatge d'arxiu d'una detenció | Mossos d'Esquadra

Un home i una dona, de 29 i 20 anys i veïns de Cardedeu, han ingressat a presó com a
presumptes autors de cinc robatoris amb força en domicilis de diverses poblacions catalanes.
Els Mossos d'Esquadra van detenir-los el passat 29 de desembre a Sant Boi de Llobregat, com
a suposats membres d'un grup criminal de quatre integrants. Durant l'escorcoll del vehicle en què
es movien, els investigadors van localitzar amagades eines que presumptament empraven per
forçar portes i finestres. Segons han informat els Mossos aquest dimarts en un comunicat, la
investigació va iniciar-se a principis de desembre, quan els agents van tenir constància d'un robatori
amb força en un domicili de Santa Maria de Palautordera.
Pocs dies després, va haver una temptativa de robatori a Molins de Rei i, l'endemà, un altre
robatori a la Palma de Cervelló, a la mateixa comarca. Dos dies més tard, els lladres van fer una
altra temptativa en un domicili a Cànoves i Samalús i, pels indicis trobats, els Mossos van
relcionar els fets i van determinar que es tractava d'un grup organitzat itinerant especialitzat en
robatoris amb força en domicilis.
A mitjans de desembre, els mateixos autors van força la finestra d'un domicili a Sant Cugat del
Vallès, però van ser sorpresos per la resident i van fugir sense cometre el delicte. La policia va
poder identificar aleshores la identitat dels lladres i la va relacionar amb la de quatre ocupants
d'un turisme que van intentar fugir d'un control de prevenció de robatoris amb força muntat per la
Policia Local de Castelldefels el 17 de desembre.
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Els Mossos van detenir el 29 de desembre dues persones acusades de pertànyer al grup criminal,
que van passar a disposició del jutjat de Sant Boi de Llobregat, on va decretar-se el seu ingrés a
presó. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions.
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