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Quatre detinguts per robar en una
casa de Claravalls i fugir
temeràriament amb cotxe fins a
Anglesola
El jutge de Cervera n'ha enviat un a la presó
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tàrrega van detenir dimarts passat quatre homes
d'entre 21 i 27 anys, veïns de Tàrrega, dos de nacionalitat espanyola i els altres dos marroquina,
com a suposats autors d'un delicte de robatori amb força en una casa, un contra la salut pública i
també atemptar contra els agents de l'autoritat.
A més, a un d'ells també se'l relaciona amb un delicte de conducció temerària. Els fets van passar
el mateix dia a les sis de la matinada en una casa del carrer Corriols de nucli agregat de
Claravalls. Quan la policia s'hi va personar, van veure els sospitosos que marxaven en un cotxe
a tota velocitat i van circular temeràriament fins a Anglesola, on van patir una sortida de via.
Els agents van indicar als sospitosos que s'aturessin quan marxaven de Claravalls però van fer
cas omís i fins i tot van intentar atropellar els mossos. Després, es va fer el seguiment amb la
col·laboració de la Policia Local de Tàrrega, que es va creuar el vehicle que fugia. Van circular
temeràriament fins que van patir una sortida de via quan intentaven accedir en un camí a
Anglesola. Els quatre ocupants van sortir corrents però els agents de la Policia Local van
aconseguir detenir un d'ells.
A dins del cotxe hi van trobar 6 plantes de marihuana de grans dimensions. A més, van
comprovar que els detinguts havien accedit al pati d'una casa i ja havien preparat unes bicicletes
i altres objectes però que no els havien robat al ser descoberts.
Hores després, els mossos van aconseguir localitzar i detenir els altres tres implicats. A un d'ells,
un jove de 21 anys de nacionalitat marroquina, el van trobar ferit prop del lloc de la fugida al
caure d'un punt, i el van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova.
Els detinguts, tres d'ells amb antecedents, van passar dimecres a disposició judicial davant el jutjat
d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera. El jutge va decretar l'ingrés a presó de l'home de 27
anys i nacionalitat espanyola i la llibertat amb càrrecs per la resta.
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