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VÍDEO Dos joves detinguts a la
Roca pel robatori violent d'un
supermercat
Van ser detinguts gràcies a que una patrulla els va identificar quan corrien i a la
col·laboració d'un ciutadà
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat dos joves -un de 22 anys i l'altre menor
d'edat- com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en un
establiment de La Roca del Vallès.
Els fets van tenir lloc al matí, quan un jove va entrar a robar en un establiment mentre l'altre
vigilava fora. El lladre va anar cap a la caixa registradora amb la intenció de sostreure'n els diners,
però la propietària se li va posar davant per impedir-ho. Va ser aleshores quan l'agressor, que duia
un ganivet de tallar pa a les mans, va agafar la treballadora pel coll i la va empènyer
amenaçant de clavar-li. Quan la dona va aconseguir desfer-se de l'agressor va començar a cridar
i l'home va fugir del lloc sense endur-se els diners.

Un lladre va intimidar la propietària d'un supermercat de La Roca del Vallès amb un ganivet.
Mentre intentava robar en l'establiment el seu company vigilava a l'exterior. No van aconseguir
emportar-se res. Detinguts els dos https://t.co/xBulbr0nm0 (https://t.co/xBulbr0nm0)
pic.twitter.com/ReOg94hqQo (https://t.co/ReOg94hqQo)
? Mossos (@mossos) October 14, 2021
(https://twitter.com/mossos/status/1448610178597801984?ref_src=twsrc%5Etfw)

Segons explcia la policia, una patrulla de Seguretat Ciutadana va aturar dos nois que corrien
precipitadament. Un cop fetes les identificacions van saber que el menor d'edat tenia una ordre
de detenció pendent i, per aquesta raó, va ser detingut. L'altre, però, va marxar després de ser
identificat, ja que en aquell moment encara no hi havia constància del robatori que s'havia produït.
Més tard, però, quan la víctima i un testimoni van trucar als Mossos per explicar els fets del
supermercat i van facilitar la descripció dels autors, els agents ràpidament van relacionar els fets
amb els dos joves que havien identificat poca estona abans.
Posteriorment, el testimoni va veure prop de l'establiment l'altre presumpte lladre que no havia
estat detingut i el va retenir mentre trucava al 112. La patrulla, un cop al lloc, i fetes totes les
comprovacions, el va detenir com presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i
intimidació.
Al menor detingut prèviament també se li va comunicar que quedava detingut com a presumpte
autor del robatori a l'establiment.
Un dels arrestats va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Granollers, que va decretar la seva
llibertat amb càrrecs. El detingut menor d'edat va passar a Fiscalia de Menors, que va decretar-ne
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l'ingrés en un centre de menors.
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