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Tres detinguts en dues intervencions de la Guàrdia 
Urbana 
��

A les 16:00 hores del 17 de febrer, una dotació de la Guàrdia Urbana va 
detectar a la Marca de l'Ham un vehicle ocupat per tres persones que s'anava 
aturant i que un dels passatgers oferia  alguna cosa als joves que s'anava 
trobant. Els agents van realitzar un seguiment del vehicle per l'avinguda 
Vilallonga. Durant el trajecte aquesta operació es va produir en quatre ocasions 
més,  en una d'elles els policies van observar que es produïa un intercanvi, on 
un jove pagava diners a canvi de rebre quelcom de l'ocupant del seient del 
darrera.�
��

Els agents van aturar el vehicle a la plaça de l'Estació, procedint a identificar els 
tres ocupants. Al passatger que es trobava al seient del darrera se li va trobar 
un ganivet de muntanya -de 21'5 cm de fulla-; 8 embolcalls d'una substància 
identificada com marihuana, amb un pes de 35 gr; 8,75 gr d'una substància 
identificada com cocaïna; i, finalment, 265 euros en bitllets. La Guàrdia Urbana 
va procedir a la detenció de l’individu, de 21 anys i resident a Perpinyà, per un 
suposat delicte contra la salut pública. ��
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A la 1'06 hores del 20 de febrer, la sala de coordinació operativa de la Guàrdia 
Urbana va rebre l’avís que s'havia activat l'alarma de la sala de juntes del 
Poliesportiu Municipal. En arribar al lloc dels fets i inspeccionades les 
instal·lacions, els agents de la Guàrdia Urbana van detectar que s'havia forçat 
una finestra i que a l’interior hi havia despatxos amb les portes, armaris i taules 
amb signes evidents de força i amb material escampat pel terra.  
 
A la zona de les graderies es va localitzar a tres nois amagats. Un d’ells va 
aconseguir fugir per una finestra en direcció a l’hospital. Els altres dos joves, de 
16 i 17 anys i residents a Figueres, tenien llanternes i un tornavís de punta 
plana. La Guàrdia Urbana els va detenir per un suposat delicte de robatori amb 
força.�
��

La mateixa nit també es van forçar les instal·lacions de la piscina municipal. La 
policia figuerenca està investigant si els dos incidents estan relacionats.  


