Nota de premsa
Terrassa, 4 setembre de 2018

Dos detinguts per robatoris a l’interior de vehicles
Un ciutadà va alertar que estaven trencant vidres de cotxes estacionats
Sobre les 2.50 h d’avui, la Sala del 092 ha rebut la trucada d’un ciutadà per alertar
que tres persones estaven trencant el vidre d’un vehicle estacionat al carrer d’Alcoi.
El testimoni ha facilitat la descripció dels sospitosos i els seus moviments, a l’hora
que dos vehicles patrulles de la Policia Municipal arribaven al lloc. Sembla que els
tres individus portaven lots i inspeccionaven diversos vehicles estacionats al carrer.
Els agents han comprovat al lloc dels fets que havien trencat la finestra d’una
furgoneta i han fet una batuda per la zona, localitzant a tres individus que coincidien
amb la descripció facilitada.
Davant la presència policial, els tres individus han fugit corrent després de llençar
una motxilla al terra. Els agents han detingut a dos dels tres sospitosos al carrer dels
Voluntaris, a l’alçada del carrer de l’Ancianitat, mentre que un altre ha aconseguit
fugir. Els agents han trobat a la motxilla llençada al terra diversos objectes personals
procedents del vehicle forçat i han procedit a la detenció dels dos sospitosos, que
han estat traslladats a la Prefectura. Altres unitats policials han continuat amb la
recerca del tercer individu fugat. Els agents han confeccionat un acta i han realitzat
una inspecció ocular del vehicle, donant avís al seu titular, que ha reconegut la
motxilla com a seva. En l’escorcoll dels dos detinguts se’ls ha trobat, a cada un
d’ells, una bosseta amb, presumptament, marihuana, amb un pes d’1,4 grams i 1,2
grams. S’ha confeccionat acta denúncia.

Un accident de circulació amb un ferit
Ahir dilluns, a les 23.30 h, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que anava a un
servei va observar un accident de circulació a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del
carrer de la Castellassa. Sembla que un vehicle que circulava per l’avinguda va
frenar bruscament davant la fase groga del semàfor, a l’alçada de la cruïlla amb el
pont de Navarra, i el vehicle que el precedia hi va col·lidir per encalç. Els agents van
demanar una ambulància, que va atendre a un dels conductors implicats, que
finalment no va ser traslladat a cap centre mèdic. Els agents van realitzar una
inspecció ocular i informe tècnic d’accident.
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