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Detinguts els 10 lladres violents més 
actius de Barcelona 
 
. Entre tots, que tenen entre 19 i 24 anys, acumulen un total de 257 detencions per 
aquest tipus de delictes 
 
. Les zones on actuaven eren el districte de Ciutat Vella i l’Eixample, de Barcelona 
 
 
Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra adscrits al Grup 
d’Investigació de Multireincidents de l’Àrea Territorial d’Investigació de la Regió 
Policial de Barcelona, en col·laboració amb la Fiscalia Provincial de Barcelona, 
han presentat, en el decurs de la investigació, davant de les instàncies judicials a 
les 10 persones multireincidents més actives que realitzaven robatoris amb 
violència i/o intimidació als carrers de la ciutat. 
 
El Grup de Multireincidents i la Fiscalia, marquen els objectius per a tal de poder 
combatre amb eficiència aquest tipus de delictes violents que tant afecten i 
preocupen a la ciutadania per l’impacte que ocasionen, ja que habitualment es 
tracten de robatoris violents amb resultats de lesions que es cometen en el 
principals eixos comercials de la ciutat. 
 
L’inici de la investigació policial es va dur a terme arran de la constatació per part 
dels agents d’un augment considerable d’aquest tipus d’activitat delictiva en els 
districtes de Ciutat Vella i de l’Eixample, de Barcelona. 
La investigació, que ha durat 4 mesos, ha permès que 9 dels 10 detinguts 
ingressessin a presó, després de constatar la intensitat de la seva activitat 
delictiva i la contundència i virulència  amb la qual realitzaven els robatoris. 
 
 
Els detinguts acostumaven actuar sols i després de cometre els fets marxaven 
ràpidament del lloc a peu o en ciclomotor i/o motocicleta. 
 
La seva activitat delictiva era la font principal dels seus ingressos i els objectius 
principals dels robatoris solien ser efectes personals de petit tamany, tipus 
cartera, cadenes, rellotges i telefonia mòbil, entre d’altres, que posteriorment 
venien al mercat negre. 
 
La majoria dels detinguts no tenien domicili conegut i habitualment s’allotjaven a 
una pensió o rellogaven una habitació per períodes curts de temps. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
Els detinguts són els següents: 
 

- Sofiane B, de 19 anys i amb 18 antecedents policials. El seu objectiu 
principal alhora de cometre el robatori eren les cadenes d’or que duien les 
dones d’edat avançada i en el moment d’actuar els provocava lesions. 
Actualment es troba en llibertat provisional.  

 
 

- Mohamed Said H, de 20 anys i amb 39 antecedents policials. Acostumava 
actuar en les zones d’oci simulant que repartia flyers dels locals. Una 
vegada escollia la víctima utilitzava la violència física per a sostreure-li la 
cartera. Actualment es troba ingressat al CP Joves. 

 
 

- Rachid O, de 24 anys i amb 39 antecedents policials. Utilitzava la variant 
del conegut com a Ronaldinho per a tal d’abordar les seves víctimes i 
d’una estrebada els sostreia la cadena d’or o la bossa de mà. Actualment 
es troba en presó provisional. 

 
 

- Yassin B, de 20 anys i amb 25 antecedents policials. Actuava sol o en 
companyia. Alhora de realitzar el robatori no dubtava en colpejar la víctima 
amb un objecte tipus roc causant-li lesions considerables. Actualment es 
troba ingressat en CP Joves. 

 
 

- Bendahiba H, de 19 anys i amb 12 antecedents policials. Actuava especialment 
els caps de setmana i aprofitava que la víctima estava distreta per a estirar-li 
violentament la bossa de mà. Actualment es troba en llibertat provisional. 

 
 

- Rabie B, de 22 anys i amb 16 antecedents policials. El seu mètode d’actuació 
era especialment violent ja que abordava les víctimes pel darrera i un cop les 
tenia atordides les sostreia les seves pertinences. Actualment es troba ingressat 
en centre penitenciari. 

 
 

- Soufian E S, de 19 anys i amb 9 antecedents policials. Acostumava actuar en 
horari nocturn en el bars d’oci on intimava amb la víctima seleccionada  i 
posteriorment utilitzava la força física i la intimidació per a sostreure-li la bossa 
de mà. Actualment es troba en llibertat. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Ahmed R, de 21 anys i amb 43 antecedents policials. Especialment violent amb 
les seves víctimes  les sostreia les carteres i les cadenes. Actualment es troba 
ingressat al CP Joves. 

 
 

- Ayoub Y, de 21 anys i amb 28 antecedents policials. Alhora de realitzar el 
robatori no dubtava en esgrimir alguna arma blanca, tipus navalla per si la 
víctima oferia resistència. Actualment es troba ingressat en CP Joves. 

 
 

- Anouar E K, de 21 anys i amb 28 antecedents policials. S’apropava a la víctima 
en actitud agradable i aprofitava la seva distracció per a fer-li la traveta i fer-la 
caure a terra. Posteriorment li sostreia el botí desitjat. Actualment es troba en 
llibertat.  
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Per a qualsevol aclariment podeu 

posar-vos en contacte amb l’Àrea de Comunicació 
de la Direcció General de la Policia 

 
93 495 97 58/59 

comunicacio.mossos@gencat.cat 
www.gencat.cat/mossos 

 
 


