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Detenen un lladre al deixar-se el
mòbil al bar de Berga que va entrar a
robar de matinada
Dos homes van entrar de matinada en un establiment del Passeig de la
Indústria i se'n van endur la recaptació de la caixa registradora

El robatori s'ha produït en un establiment del Passeig de la Indústria de Berga. Foto: Google Maps

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana un dels presumptes autors d'un robatori
en un bar restaurant especialitzat en cuina gallega i tapes de Berga, gràcies al fet que al lladre li
va caure el mòbil a l'interior de l'establiment on va cometre el furt. El fet delictiu va passar al
voltant de les 2 de la matinada de dimarts, segons han informat fonts de la policia catalana a
NacióBerguedà.
Dos lladres van entrar al restaurant gallec situat del Passeig de la Indústria, el Rincón Gallego, i
se'n van endur els diners de la caixa registradora, han confirmat els Mossos. A un dels lladres li
va caure el mòbil, de manera que aquesta pista va ser clau perquè els agents fessin les gestions
oportunes i poguessin localitzar-lo. Un testimoni va alertar la policia del succés després de
veure com dos homes, que anaven molt tapats i als quals no va poder distingir, abandonaven el
local de matinada i en actitud sospitosa.
El lladre va ser detingut per la policia. Però posteriorment va ser posat a disposició de la fiscalia de
menors i en llibertat perquè es tracta d'un jove menor d'edat. La investigació continua oberta
perquè encara cal identificar l'altre autor del robatori. Segons fonts dels Mossos, no són estranys
els casos en què un dels lladres es deixa objectes personals o documentació al lloc d'un robatori,
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/15361/detenen-lladre-al-deixar-se-mobil-al-bar-berga-va-entrar-robar-matinada
Pagina 1 de 2

fet que posteriorment permet identificar els culpables.
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