Nota de premsa
Terrassa, 20 d’abril de 2018

Un detingut per un delicte contra la salut pública
Es va intentar desfer de la droga que duia a sobre
Cap a les 18.30 h d’ahir dijous, dos agents de la Policia Municipal del servei de paisà
realitzaven un control sobre les persones que habitaven un domicili del carrer de
Roca i Roca, a l’alçada del carrer de Mossèn Tatcher. Mentre els agents es trobaven
a l’interior del domicili, el llogater es va posar molt nerviós després que una persona
va trucar a la porta amb la intenció de vendre quelcom, alhora que li donava diners.
El llogater va alertar a aquesta persona de la presència policial i aquest va marxar
ràpidament.
Una vegada feta la inspecció del domicili i la identificació de les persones que hi
vivien, els agents van accedir a un domicili contigu, on van comprovar que la
persona anteriorment esmentada tornava a trucar a la porta del pis que acabaven
d’inspeccionar. Els agents van poder identificar a aquesta persona, que en ser
requerit per escorcollar-lo, els va donar una empenta i va fugir corrents escales
amunt de l’edifici, mentre llençava un moneder amb vuit paperines de cocaïna i 65
euros. Finalment, els agents van enxampar a la persona fugida i la van traslladar a la
seu policial, on se li van instruir diligències penals per estar implicat en un delicte
contra la salut pública.

Un accident de trànsit entre un taxi i un turisme amb un ferit lleu
A les 15 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de trànsit amb
un possible ferit al carrer del Camp del Roure, cantonada amb el carrer d’Àlaba,
entre un taxi i un turisme. Una vegada al lloc dels fets, on els sanitaris d’una
ambulància van atendre un dels conductors, que va declinar ser traslladat a cap
centre assistencial. Sembla que un dels conductors implicats en l’accident no va
respectar el senyal de cediu el pas que l’afectava, motiu que va provocar la col·lisió.
Finalment es van retirar els dos vehicles de la via i els agents van fer el comunicat
d’accidents de circulació.
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