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Un cotxe, interceptat a Coll d'Ares
amb 3 kg de haixix, després de
fugir d'un control a Ripoll
El conductor va desaparèixer i, a hores d'ara, no hi ha detinguts

Coll d'Ares | Martí Urgell

Els Mossos d'Esquadra han interceptat un vehicle amb matrícula francesa a Coll d'Ares amb tres
quilos de haixix. El conductor va fugir i va deixar el cotxe quan se'l va aturar. A hores d'ara, no hi
ha cap detingut i continua la investigació oberta, segons ha informat un portaveu dels Mossos
d'Esquadra a NacióRipollès.

? Durant la matinada del 2 de març, agents de la Policia Local de Ripoll van aturar un vehicle amb
matrícula francesa al carrer Progrés en direcció Olot. Aquest es va escapar del control i, per tant,
es va avisar als @mossos (https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) , que el van acabar
interceptant a Coll d'Ares (fil) ? pic.twitter.com/1WeTNxJ3gX (https://t.co/1WeTNxJ3gX)
? Ajuntament de Ripoll ? (@Aj_Ripoll) March 3, 2021
(https://twitter.com/Aj_Ripoll/status/1367041944359211008?ref_src=twsrc%5Etfw)
Els incidents es van iniciar en un control de mobilitat de la Policia Local de Ripoll, al carrer
Progrés en direcció Olot, durant la matinada del 2 de març. Els agents van aturar el cotxe però
aquest no va fer cas i va fugir.
https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/34091/cotxe-interceptat-coll-ares-amb-kg-haixix-despres-fugir-control-ripoll
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La Policia Local va avisar els Mossos, que va iniciar la recerca i va tornar a trobar el vehicle al
terme municipal de Molló, a Coll d'Ares, on el van interceptar. El conductor, un home, va fugir en
detectar la policia.
[noticiadiari]6/33803[/noticiadiari]
No és un cas nou. El passat mes de desembre, en ple confinament comarcal, cinc persones van
ser detingudes per intentat creuar el coll d'Ares amb 30 quilos de marihuana
(https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/33803/cinc-detinguts-intentar-creuar-coll-ares-pleconfinament-amb-30-kg-marihuana) a dins del cotxe. També es van saltar un control policial.
[plantillacoronavirus]
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