Dos detinguts ‘in fragantis’ a Vilatenim/Figueres per un robatori amb força
al camp de futbol de la població.
Els fets han succeït la matinada del 12 de març, les detencions de dues
persones s’han fet en col·laboració i coordinació entre patrulles de CME de
Figueres i GU de Figueres, que localitzen els dos autors ‘in fragantis’ dins del
recinte.
Els lladres salten la tanca exterior i entren al bar després de forçar una porta.
Un cop a les oficines han trencat unes portes de vidre i han entrat dins.
Han sostret: (Els agents han recuperat -tot el material sostret- en una bossa on
hi havia:
.- Dues ampolles de licor
.- 10 cartrons de llet
.- Una pilota de futbol i botes futbol
.- Un TDT
.- Paquet de tovallons
.- Un minipimer
.- Tovallons de paper i rotllos de paper d’alumini
.- Una vintena de llaunes de musclos, navalles, calamars i escopinyes
.- Diners en efectiu ( no arribava a 10 euros)
Efectius de CME de Figueres que realitzaven tasques de seguretat ciutadana a
la localitat de Figueres, pels voltants de les quatre de la matinada van estar
alertats per la nostra sala que un veí de Vilatenim sentia sorolls de trencadisses
a l’interior del camp de futbol. Al lloc s’hi varen adreçar diverses patrulles de
CME i de la GU de Figueres. Un cop all els agents varen fer comprovacions a
dins les instal·lacions. La Guàrdia Urbana i els mossos van observar la zona
perimetral del bar, que hi ha situat al segon nivell de la graderia, i van veure
com aquest tenia la porta esbotzada. Van poder veure com havien entrat al bar
i que tot estava remenat.
Un cop dins del recinte esportiu van veure tres individus asseguts a les grades
que en veure la presència policial conjunta es van aixecar de sobte i varen
sortir corrents en diferents direccions cap a l’interior del terreny de joc. Tot i
donar-los l’alto policial els joves intenten fugir.
Els mossos intercepten i detenen un jove mentre que la GU deté l’altre jove. Un
tercer jove aconsegueix fugir.
Fent les comprovacions pertinents la policia va trobar una bossa amagada
d’esport negre a la zona on estaven asseguts els joves. Juntament amb la
bossa hi havia una pila de monedes escampades al terra.

Per destacar: El menor d’edat d’aquesta nit és el mateix que va estar implicat
en els darrers robatoris violents i amb intimidació a Figueres i el robatori amb
força a Figueres al camp de futbol també, i que varem passar a ACN la
setmana passada.
Respecte a aquest menor d’edat, encara est detingut donat que s’investiga la
possibilitat que estigui involucrat en altres robatoris violents i amb intimidació.
L’altre detingut est pendent de passar a disposició judicial. Es el major d’edat
Abel El A. de 18 anys, marroquí i amb domicili desconegut. Li consten
antecedents policials.

