Nota de premsa
Terrassa, 26 d’abril de 2018

Un rusc d’abelles al pati d’un establiment genera
alarma entre el veïnat del barri de Ca n’Aurell
La Policia ho va comunicar a Bombers per a la seva retirada
Passades les 15.30 h d’ahir dimecres, un veí d’un establiment del carrer de Watt, a
l’alçada de l’avinguda d’Àngel Sallent, va informar la Policia Municipal que un rusc
d’abelles de grans dimensions havia caigut al pati del local i les abelles estaven
sortint i generant alarma entre el veïnat. Una patrulla va acudir al lloc i va sol·licitar
l’actuació dels Bombers per fer-se càrrec del servei, per al qual era necessària la
participació d’un apicultor.

S’instrueixen diligències penals contra una conductora sense llicència
A les 20.05 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal va localitzar al Camí de Can
Bogunyà la conductora d’un vehicle que va fer una maniobra estranya en
apercebre’s de la presència policial. Els agents la van identificar i van comprovar que
no tenia cap permís o llicència administrativa que l’habilités a conduir vehicles de
motor. Se la va informar que s’iniciarien diligències penals perquè havia comès un
delicte contra la seguretat del trànsit. Els agents van escorcollar també l’ocupant del
vehicle i li van localitzar una petita quantitat de marihuana, per la qual cosa va ser
denunciat per la via administrativa per tinença de drogues.

Immobilitzat un vehicle perquè el conductor va donar positiu d’alcoholèmia
A les 0.40 h d’aquesta matinada, uns agents de la Policia Municipal han aturat un
conductor que circulava de forma erràtica per l’avinguda de l’Abat Marcet, a l’alçada
del carrer de les Campiones Olímpiques. En demanar-li la documentació, han
comprovat que el conductor feia una forta olor a alcohol, per la qual cosa l’han
traslladat a la Prefectura per ser sotmès a les proves d’impregnació alcohòlica, en
les que ha donat taxes de 0,48 mg/l i 0,44 mg/l. El conductor ha estat sancionat per
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la via administrativa i el seu vehicle ha estat immobilitzat a la via pública amb un
parany municipal.

Sancionat el conductor d’un camió fet escàpol després de danyar diversos
vehicles amb la seva càrrega
A les 13 h d’ahir, diverses persones van contactar amb la Policia Municipal per
informar que un camió estava danyant vehicles amb la càrrega que portava mal
estivada mentre circulava per l’avinguda de les Nacions. Els agents van acudir a la
zona, on els conductors afectats els van dir que es tractava d’un camió de petites
dimensions que transportava un feix de ferros flexibles que sobresortien del lateral
esquerre de la capsa oberta del vehicle i que fregaven contra els vehicules que
circulaven per l’avinguda i pel carrer de Navarra, així com d’altres que estaven
estacionats.
La patrulla va localitzar el camió responsable dels fets, estacionat a sobre d’un pas
de vianants que donava accés al pàrquing d’un centre comercial, ubicat entre
l’avinguda del Vallès i el carrer de Navarra. Els agents van comprovar que el camió
portava la càrrega de ferros mal estivada. Uns testimonis van facilitar la descripció
física del conductor del camió, que s’havia escapolit corrents en direcció a la riera.
Els agents van prendre les dades d’un total de quatre vehicles danyat pels fets, però
no es descarta que n’hi hagués més. També van emplenar denúncies
administratives per marxar d’un accident de trànsit sense facilitar les dades, per dur
la càrrega mal estivada i per estacionar sobre un pas de vianants. El camió, que
estava mal estacionat, va ser immobilitzat al Dipòsit Municipal fins que es localitzi el
conductor responsable dels fets.
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