Nota de premsa
Terrassa, 27 d’agost de 2018

Un detingut per robar en un establiment aprofitant el
forat d’un altre furt realitzat dos dies abans
Hores abans, s’havia intentat realitzar un altre robatori al mateix local
Els vigilants privats d’un centre comercial situat a l’avinguda del Vallès, al barri de
Can Parellada, van alertar la Policia Municipal al voltant de les 23.30 hores de
diumenge perquè van veure, a través de les càmeres de seguretat, que tres
persones havien accedit a l’interior d’una botiga ubicada a l’interior del centre.
Aquestes persones havien entrat a través del forat que hi havia en un vidre, que es
trobava tapat amb plaques de pladur, a l’espera de la seva reparació, després d’un
robatori que es va produir al mateix local dos dies abans pel mètode de l’allunatge.
Els agents que es van personar al lloc van identificar tres persones, que seran
investigades per un presumpte delicte lleu de furt. Posteriorment, cap a les 2.20
hores, la Policia Municipal va tornar a ser alertada que havien tornat a accedir a
l’interior de la mateixa botiga. Es van personar al lloc dues unitats policials, que van
observar com uns altres quatre homes es trobaven just davant de l’establiment i un
d’ells portava un carret de la compra ple a vessar d’objectes de la botiga. En veure la
presència policial, van sortir tots quatre corrent del lloc, abandonant el carret amb els
objectes sostrets. Els agents van enxampar un dels homes quan intentava fugir
utilitzant un vehicle que hi havia estacionat, però no van poder localitzar els altres
tres. El valor dels productes sostrets superava els quatre mil euros, fet pel qual es va
procedir a detenir a l’home per un delicte de furt.
Tres persones detingudes per un robatori amb força en un pis de Ca n’Anglada
A les 23.53 hores del mateix diumenge, un ciutadà va informar la Policia Municipal
que dos joves accedien a un pis del carrer de Sant Crispí fent escalament a través
d’una màquina d’aire condicionat, indicant que un d’ells ajudava a pujar a l’altre i,
mentrestant, vigilava al carrer. Al lloc es van personar diverses dotacions de la
policia municipal, que van ser informades pels testimonis del pis on es trobaven els
presumptes lladres, els quals havien accedit al pis a través de la balconada, on van
forçar la finestra. Els agents van identificar i detenir tres persones a l’interior de
l’habitatge per un robatori amb força. Es va localitzar el propietari, que es trobava
fora de Terrassa per motius laborals.
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Tres accidents de trànsit amb alcoholèmies positives
El servei d’emergències 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de trànsit
al carrer de Galileu amb la plaça de Freixa i Argemí, divendres a les 19.19 hores. La
patrulla que es va personar al lloc va realitzar la prova d’alcoholèmia als conductors
dels vehicles implicats, donant positiu, amb 0,74 mg/l, la persona que conduïa el
turisme que no va respectar el senyal de cediu el pas a la plaça de Freixa i Argemí.
Aquesta persona serà investigada per un presumpte delicte contra la seguretat del
trànsit.
A les 03.37 hores del diumenge, d’altra banda, el servei d’emergències 112 va
informar la Policia Municipal d’un altre accident de trànsit per encalç a l’avinguda del
Tèxtil, a l’alçada del Parc Vallès. La patrulla que es va personar al lloc, va observar
que un dels conductors presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de
begudes alcohòliques i li va realitzar la prova d’alcoholèmia, donant un resultat
positiu de 0.78 mg/l. A més, en consultar les dades d’aquesta persona, es va
esbrinar que tenia una suspensió temporal del permís de conduir ordenat per un
jutjat de Terrassa, fet pel qual va ser detingut per un presumpte delicte contra la
seguretat del trànsit.
La Policia Municipal va acudir al lloc d’un altre accident de trànsit que es va produir
al carrer de Ramon y Cajal, diumenge a les 07.22. El conductor del vehicle va donar
positiu en les proves d’alcoholèmia amb 0.78 mg/l. Segons els primers indicis, la
col·lisió es va produir quan el turisme, en accedir a la rotonda de les Glòries
Catalanes, va xocar amb el voral de la rotonda i va impactar amb la vorera de l’altra
banda, quedant immobilitzat amb les quatre rodes rebentades, a causa d’un possible
excés de velocitat i a la intoxicació etílica. Una persona que viatjava com a
acompanyant al vehicle sinistrat va haver de ser atesa per una ambulància al lloc de
l’accident, no sent necessari el seu trasllat a cap centre hospitalari. El conductor serà
investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
La Policia Municipal va detectar, d’altra banda, una altra dona que conduïa sota els
efectes de l’alcohol per l’avinguda de les Glòries Catalanes, davant de les
instal·lacions policials, al voltant de les 5.00 hores de diumenge. La conductora va
ser sancionada en donar un resultat positiu de 0.38 mg/l. a les proves d’alcoholèmia.
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