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Redacció

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir, els passats dies 10 i 11 
d’octubre, tres joves d’entre 18 i 
20 anys, de nacionalitat marro-
quina i veïns de Tarragona, com 
a presumptes autors d’un delicte 
de furt. Els individus van robar la 
recaptació en un supermercat de 
Campclar. 

L’anàlisi de les càmeres de se-
guretat del local comercial on es 
va produir el furt, per part dels 
Mossos d’Esquadra, va permetre 
la identiicació dels autors i pos-

terior detenció dels seus autors. 
Els fets van tenir lloc l’1 d’octu-
bre en un supermercat del barri 
de Campclar.

Gravats per les càmeres
Les càmeres van mostrar com 
van succeir els fets a l’interior de 
l’establiment. Tres homes van 
entrar a comprar i, un cop van 
adquirir diversos productes, van 
adreçar-se als passadissos de la 
botiga en comptes de sortir del 
local comercial. Tot seguit, un 
dels joves va reclamar l’atenció 

del treballador de l’establiment, 
moment en què els altres van 
aproitar per furtar un sobre amb 
la recaptació que l’empleat havia 
deixat amagat al costat de la cai-
xa enregistradora, com s’observa 
de manera nítida a la gravació. 
Quan els joves van abandonar la 
botiga, el treballador va adonar-

se que els joves li havien sostret 
els diners.

Els Mossos d’Esquadra van 
iniciar una investigació arran 
dels fets que va concloure a i-
nals de la setmana passada amb 
la detenció de tres homes com 

a presumptes autors del furt. 
Els detinguts, amb diversos an-
tecedents policials, van passar 
el divendres 12 d’octubre a dis-
posició del jutjat en funcions de 
guàrdia de Tarragona i el jutge va 
decretar la llibertat amb càrrecs 

dels tres individus. El treballador 
del comerç es va endur un fort 
ensurt, però l’acció no va tenir 
cap repercussió negativa cap a 
la seva integritat física i tampoc 
es van produir danys en l’establi-
ment.

SUCCESSOS

Tres detinguts per robar 
la recaptació en un 
supermercat de Campclar
Les càmeres de seguretat van permetre als Mossos d’Esquadra identificar 

els autors d’un furt ocorregut el passat 1 d’octubre al barri tarragoní

CEDIDA

Una imatge presa per les càmeres de seguretat durant l’acció dels tres individus al supermercat.

Redacció

Els Amics de l’òpera de Tarra-
gona donen inici a la seva tem-
porada de conferències avui,  
dimecres, 17 d’octubre, amb I 
puritani, la darrera òpera de 
Vincenzo Bellini, que és la que 
es representa al Gran Teatre del 

Liceu durant el mes d’octubre. 
Aquesta obra, culminació del 
Bel canto, conté unes de les àri-
es més famoses de tenor (A te, o 
cara, amor talora) i de soprano 
(O rendetemi la speme - Qui la 
voce sua soave) de tot el reper-
tori operístic. La conferència 

tindrà lloc a la sala d’actes de  
l’Antiga Audiència. El seu ini-
ci està ixat a les 19.30 hores i 
inalitzarà a les 21 hores, i serà 
impartida per l’especialista Jo-
sep Maria Rota Aleu. L’entrada 
és lliure. 

Les altres conferències de la 
temporada dels Amics de l’Òpe-
ra seran: Falstaff, de Giuseppe 
Verdi; L’italiana in Algeri, de Gi-
oacchino Rossini; Les pêcheurs 
de perles, de Georges Bizet; L’eli-
sir d’amore, de Gaetano Doni-
zetti; Rodelinda, de G. Friedrich 
Händel; La gioconda, d’Amil-
care Ponchielli; La bohème, de 
Giacomo Puccini, i Luisa Miller, 
de Giuseppe Verdi.

Els Amics de l’Òpera 
inicien la temporada de 
conferències

MÚSICA

La primera està dedicada a ‘I puritani’

TEMPORAL

No va ser ins a ahir que es va procedir a la neteja 
d’un sector del Parc del Francolí que va quedar 
sepultat per l’acumulació d’aigua provinent de 
l’episodi de pluges del passat dimarts. L’acumu-
lació de fang i restes d’espècies vegetals encara 

era visible el passat diumenge, com mostra la 
fotograia. El parc infantil localitzat en la zona, 
pròxima al Pont de Santa Tecla, va quedar inuti-
litzat. Ahir, tot i la neteja, encara s’apreciaven les 
marques deixades pel fang. Redacció.  

Neteja d’un sector del Parc del Francolí set dies després dels aiguats

DIARI MÉS

El jutge va decretar la 
llibertat amb càrrecs 
dels tres individus que 
van participar en el furt 


