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Ingressa a presó després de ser
detingut per robatoris a Balaguer
en dues ocasions el mateix dia
L'home va robar en una torre, després d'intentar-ho en una altra i haver estat
arrestat hores abans per forçar un cotxe

Imatge del jutjat de Balaguer | ACN

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 28 de juny dos homes, de 34 i 32 anys, ambdós veïns de
Balaguer, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior de vehicle. Poc
després de quedar en llibertat, el detingut de 34 anys va tornar a ser detingut en aquesta ocasió
com a presumpte autor de dos robatoris amb força.
En concret, en dues torres de la partida Horta d'Amunt de la capital de la Noguera, en una de les
quals els lladres no van aconseguir entrar. L'home, amb nombrosos antecedents, va passar
dilluns a disposició del jutjar d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer, que va decretar el seu
ingrés a presó.
El primer fet va tenir lloc cap a les cinc de la matinada de dissabte a diumenge. Una patrulla dels
Mossos va detectar la presència de dues persones, conegudes policialment, mirant l'interior dels
vehicles en una zona d'aparcament de l'hospital del carrer Gregori Gallego de Balaguer. En
arribar una segona patrulla, va sorprendre just quan forçaven un dels vehicles amb unes tisores
de metall. Tot i intentar fugir corrent van ser detinguts per la temptativa de robatori.
Un cop finalitzades les diligències, diumenge al matí van passar tots dos a disposició judicial al
jutjat de Balaguer. L'autoritat judicial va decretar la seva llibertat amb càrrecs. A dos quarts de vuit
de la tarda, els Mossos van rebre una trucada informant d'un robatori en una torre rural de la
partida Horta d'Amunt de Balaguer. Mentre els agents s'hi adreçaven també van rebre un segon
avís d'una altra torre propera a la primera.
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En una de les torres els lladres no van poder-hi entrar i, a l'altra van sostreure, entre altres
objectes, dues escopetes, segons va explicar el propietari.
Seguidament, els agents van observar un vehicle estacionat, en un camí proper de la torre,
ocupat per tres persones. En apropar-s'hi un dels ocupants va sortir corrents amagant-se en un
camp de conreu. Els mossos van veure que era l'home detingut aquell matí. Van identificar les
altres dues persones, les quals van manifestar que havien pujat a recollir-lo i que no tenien res a
veure amb cap robatori.
Als pocs minuts va retornar al lloc el fugitiu i la policia va localitzar els objectes que havia sostret i
amagat al camp de conreu: dues escopetes, un martell, guants, una lot i un cartutx. Davant les
evidències els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força.
Els Mossos mantenen la investigació continua oberta i no es descarta que el detingut estigui
implicat en altres fets delictius
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