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A les 11 del matí del dijous 28 d'agost de 2013, la Policia Municipal va rebre una trucada que
l'informava que a prop del Casal de la Gent Gran, al carrer de Tomàs de Lorenzana, una dona
d’edat avançada havia estat víctima d’una sostracció.

Els fets van ser aquests: dues dones van arraconar la víctima en un portal i li van demanar
diners. Ella no els va voler donar res, i una de les lladres es va posar a besar-li la mà, moment
en què li va arrencar el braçalet d’or que duia al canell. Amb la violència de l'acció, la víctima va
sofrir una petita ferida a la mà.

La Sala de Coordinació de Policia Municipal va enviar l’agent de Proximitat fins al lloc del
succés. Una vegada allà va poder entrevistar la víctima, i així va saber que les autores havien
estat dues dones joves. L'agent va obtenir una descripció força detallada dels seus trets físics
i de la roba que portaven.

Iniciat un dispositiu de recerca, poc abans de dos quarts de 12 un agent de la Policia Municipal
va localitzar en el passeig d’en Blay una dona que coincidia plenament amb la descripció d’una
de les autores del fet. Un cop verificat que realment semblava una d'elles, va ser detinguda
com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. És una dona de
nacionalitat romanesa, de 36 anys, que respon a les inicials F. T.

Continuant la recerca, la Policia va identificar una altra dona que podria haver estat relacionada
amb els fets, tot i que aquesta relació no s’ha pogut determinar amb certesa.

Gràcies a totes les gestions realitzades, s’ha pogut saber que la detinguda era una de les dues
dones que aquests dies demanaven almoina pels carrers del centre d’Olot.

Finalitzades les diverses gestions sobre el cas, la Policia Municipal va traslladar la detinguda a
les dependències dels Mossos d’Esquadra, els quals segueixen investigant el fet.

Des de la Policia Municipal volem advertir la població sobre la proliferació de pràctiques
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fraudulentes realitzades per grups organitzats de dones de Romania. A partir de l’exercici de la
mendicitat realitzen estafes demanant diners per a entitats que no existeixen o, com en aquest
cas, directament sostreuen joies o diners a les víctimes que els semblen més vulnerables.
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