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Un detingut per delictes de robatori amb violència i 

intimidació i per robatori interior de vehicle 
 

Agents de la Guàrdia Urbana de Figueres varen procedir el passat dia 9 de 

febrer a la detenció del Sr. Rafael M. C. veí de Figueres de 36 anys d’edat per 

un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte de Robatori interior 

de vehicle. 

 

Els fets varen tenir lloc sobre les 16:40 hores del dia 9 quan la sala operativa va 

rebre una trucada d’un ciutadà que informava que al Carrer Balmes una 

senyora havia patit una estrebada y li havien sostret una bossa de mà. 

Procedint a informar de les característiques físiques de l’autor i de la seva 

vestimenta. Així mateix manifestava que havia sortit corrents darrera de l’autor i 

havia pogut recuperar la bossa quan aquell, en veure’s perseguit l’havia llençat. 

 

Diverses dotacions de la Guàrdia Urbana es varen dirigit al lloc, entre elles una 

dotació de paisà, que a l’arribar a l’alçada del carrer Aribau va sentir el soroll de 

trencadissa de vidres, localitzant al qui més tard va resultar detingut, quan 

trencava el vidre d’un vehicle que hi havia estacionat. 

 

Iniciant-se una curta persecució va poder ser interceptat per una altra dotació 

uniformada de la Guàrdia Urbana i posteriorment detingut entre tots, a 

l’Avinguda Pirineus. 

 

Es va poder comprovar que presentava ferides al braç i restes de sang 

produïdes pel vidre del vehicle, advertint a més que les seves característiques 

físiques i que la seva vestimenta es corresponia amb l’autor de l’estrebada que 

s’havia produït minuts abans al Carrer Balmes. 
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Que en base a les circumstàncies exposades es va procedir també a la seva 

detenció per un delicte de Robatori amb violència i intimidació, a més del 

Robatori interior de vehicle esmentat. 

 

Que el detingut, al qual li consten 11 antecedents, va ser lliurat als Mossos 

d’esquadra, per tal que seguissin les investigacions per determinar la possible 

implicació d’aquest en altres robatoris a l’interior de vehicle que hi havia hagut 

al Carrer Aribau en els darrers dies. 

   


