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La joieria Albert Pous, del carrer Berenguer III, va ser l’objectiu dels lladres, que van començar l’assalt dos locals enllà

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos investiguen el 
robatori que es va cometre a 
la joieria Albert Pous, situ·

ada al carrer Berenguer III, 
al centre de Mollet, el diu·
menge 4 de març a la tarda. 
Segons han confirmat fonts 
dels Mossos a EL 9 NOU, els 
lladres van accedir a la joie·

ria fent servir el mètode del 
butron a través d’un doble 
forat a la paret. Els assaltants 
van aprofitar un local tancat 
–sense activitat comerci·
al– per preparar el robatori. 

Dos detinguts per 
robar material 
informàtic a La 
Salle de Sant 
Celoni

Sant Celoni

EL 9 NOU

Els Mossos han detingut un 
jove de 18 anys i un altre de 
16 acusats del robatori d’un 
ordinador portàtil, un disc 
dur extern i una càmera foto·
gràfica de l’interior de l’esco·
la La Salle, de Sant Celoni. 

Els dos detinguts són veïns 
de la població i estan acusats 
d’un delicte de robatori amb 
força que es va cometre la nit 
de diumenge 4 de març. Les 
detencions es van fer quatre 
dies després gràcies a un 
sistema de seguretat instal·
lat al portàtil que permet 
accedir·hi de manera remota 
i conèixer la seva posició. 
Oriol F.M., de 18 anys, va 
quedar en llibertat amb càr·
recs a l’espera de judici, men·
tre que el menor va declarar 
davant dels Mossos i va que·
dar en llibertat sota la custò·
dia dels seus pares. La policia 
va poder recuperar l’ordina·
dor i el disc dur extern però 
no la càmera fotogràfica.

Roben quatre conills, 
tres gallines i dos galls 
d’una masia de Sant Fost

Sant Fost de C.

EL 9 NOU

Uns desconeguts van robar 
quatre conills, dos galls, tres 
gallines, dos porcs vietna·
mites i dues tortugues que 
hi havia en una masia de la 
zona de Can Torres, prop de 
l’ermita de Cabanyes, a Sant 
Fost. Els animals estaven en 
uns petits corrals que hi ha a 
l’exterior de la casa. El roba·
tori es va produir entre les 
10 de la nit i les 7 de la mati·

nada del 22 de febrer passat, 
segons han confirmat fonts 
de la Policia Local. Per ara, 
no hi ha detencions.

D’altra banda, uns desco·
neguts van provocar dies 
després danys a la porta de 
l’ermita de Cabanyes. Segons 
la Policia Local, aquest cas no 
es tracta d’un robatori, sinó 
d’una bretolada. Els autors 
només van fer malbé la por·
ta, que ja està reparada. No 
van provocar cap mena de 
dany a l’interior.

Recuperen a Mollet uns 
vehicles de lloguer robats
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Una operació conjunta dels 
Mossos i la Guàrdia Civil 
ha permès desarticular una 
banda que es dedicava al 
robatori de cotxes de lloguer 
per revendre’ls en altres 
zones de l’Estat o en altres 
països com França i Bèlgica. 
L’actuació policial ha permès 
recuperar 51 cotxes robats. 

Una part han estat localitzats 
a Mollet. També se’n van 
trobar a Barcelona, Grana·
da, Valencia del Ventoso, a 
Badajoz; Bèlgica i França.

En total, van sostreure 
63 vehicles valorats en 1,2 
milions d’euros. Amb la ven·
da, haurien guanyat més de 
200.000 euros. El cervell de 
la banda era un home de 32 
anys que vivia a Sant Pere de 
Ribes (el Garraf).

Els lladres van aprofitar un comerç buit cèntric per cometre l’assalt

Roben una joieria de Mollet fent 
un butron a través de dos locals

En concret, des del local buit 
situat al número 40 d’aquest 
carrer van fer un primer 
forat a la paret mitgera per 
entrar a Calçats Angulo, que 
està just al costat. L’objectiu, 
però, no era la sabateria, sinó 
la joieria situada al número 
44. Per això van fer un segon 
forat, ara des de la sabateria, 
per arribar fins a l’interior de 
la joieria Albert Pous. 

El robatori es va descobrir 
diumenge cap a 2/4 de 5 
de la tarda quan els lladres 
van entrar a la joieria i van 
sonar les alarmes, que havien 
intentat desconnectar però 
no se’n van sortir. En canvi, sí 
que van aconseguir inutilit·
zar el sistema de càmeres de 
seguretat. Amb el robatori, 
els lladres van emportar·se 
joies tot i que van estar poc 
més de tres minuts a l’inte·
rior de l’establiment. A més, 
van provocar nombrosos 
danys materials en aquest 
establiment. També a la saba·
teria del costat, d’on no es 
van emportar res. Els fets han 
estat denunciats als Mossos 
d’Esquadra i s’estan investi·
gant. La joieria Albert Pous, 
de Mollet, ja havia patit fa un 
temps un altre robatori. En 
aquella ocasió, els assaltants 
van trencar un aparador per 
emportar·se materials men·
tre l’establiment era obert. 
També tenen botiga a la Gar·
riga.


