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Dos detinguts després d'assaltar
una casa a Alcover i fugir
Els Mossos descobreixen al mateix habitatge una plantació de marihuana i
denuncien el seu propietari

El cotxe amb el qual fugien els dos detinguts pels Mossos després de l'assalt a una cas a Alcover | ACN

Els Mossos van detenir diumenge dos veïns de Valls, un home i una dona de 19 i 21 anys,
respectivament, per l'assalt d'un habitatge i la fugida posterior conduint de forma temerària a
Alcover. Els agents van rebre l'avís, cap a les nou del vespre, que dues persones havien saltat el
mur d'una casa ubicada al carrer Martí i Pol d'Alcover. En arribar al lloc, la patrulla va observar un
vehicle sospitós al camí Font de la Glorieta.
El conductor del vehicle va accelerar bruscament per fugir a gran velocitat, desobeint les odres
policials d'aturar-se i posant en perill els vianants, entre ells menors. La detenció va permetre
també descobrir plantes de marihuana dins i fora de la casa.

Durant la persecució el vehicle va anar perdent diverses peces amenaçant la integritat física de
diverses persones, entre elles un grup de nens que jugava a la zona. Finalment, quan va col·lidir
contra una pilona de ferro, l'home va fugir corrents, però la dona va poder ser detinguda. Després
d'unes hores de recerca, els Mossos van localitzar el sospitós, que ja conegut per la policia arran
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de diverses detencions delictes patrimonials i contra la seguretat del trànsit.
Els dos detinguts van passar aquest dimarts a la tarda a disposició del jutjat d'instrucció en funcions
de guàrdia de Valls, que els va deixar en llibertat amb càrrecs, com a presumptes autors d'un
delicte de robatori amb força i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
L'home, a més, també està investigat per conduir de manera temerària i sense haver obtingut mai
el permís.
Arran d'aquesta mateixa actuació, els Mossos van constatar que a l'exterior de la casa, sota uns
avellaners pròxims, hi havia diverses plantes de marihuana amagades. També a diferents espais
de l'interior van trobar un cultiu de cànnabis dotat d'una instal·lació elèctrica pròpia amb ventiladors i
focus halògens. Els mossos van intervenir aquest material juntament amb un total de 257 plantes
de cànnabis de diferents mides. Seguidament van identificar i denunciar a l'inquilí, veí d'Alcover de
30 anys, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. Haurà de comparèixer davant
l'autoritat judicial quan sigui requerit.
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