Nota de premsa
Terrassa, 6 Setembre de 2018

Persones identificades aquesta nit en un edifici en
construcció
L’immoble és al carrer Pintor Torras, a l’alçada de la rambleta del Pare Alegre
A les 22.55 h d’ahir dimecres, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
alertava que un grup de persones havien entrat amb l’ajut d’una escala a un edifici
en obres ubicat al carrer del Pintor Torras, a l’alçada de la rambleta del Pare Alegre.
Des de la Central de Comandament es va enviar un vehicle patrulla, que a la seva
arribada va trobar al carrer una escala de mà recolzada a un edifici en construcció.
Sembla ser que una persona del grup va treure l’escala en adonar-se de la
presència policial i va sortir corrents, deixant l’escala de mà a sobre d’un vehicle
estacionat. El patrulla va informar a la Central que a dintre de l’edifici hi havien
almenys unes 10 persones.
Al lloc van acudir un comandament i tres vehicles patrulles per donar suport als
agents. Els agents van informar que s’havien fet diverses pintades a la façana de
l’edifici i penjat pancartes a les finestres. Mentre els agents parlaven amb el grup de
dintre de l’edifici, dues persones es van apropar i van col·locar l’escala novament al
seu lloc al carrer. Els ocupants, uns 17, van sortir de l’edifici i els agents van procedir
a identificar-los i a aixecar acta denúncia per danys a una propietat privada.
Durant la intervenció policial, les persones identificades van realitzar crits i càntics
que van fer sortir als veïns a les finestres per recriminar-los el soroll. Els agents els
van requerir a respectar el descans dels veïnat, però les persones identificades van
continuar cridant i cantant, per la qual cosa van ser denunciats segons les
Ordenances Municipals. Així mateix es van confeccionar diverses denúncies per
manca de respecte als agents actuants. Al lloc es van presentar unes 10 persones
més que donaven suport a les que estaven dintre de l’edifici i que van marxar
finalment, sense cap més incidència. A les 0.15 h, els ocupants i els agents van
marxar del lloc.

Actuació per evitar la caiguda d’una branca a la via pública
A les 15 h d’ahir dimecres, la Sala del 092 va rebre la trucada del responsable de la
Residència de las Hijas de San José, informant que s’havia trencat la branca d’un
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arbre eucaliptus del pati de la residència i podia caure a la via pública. Dos vehicles
patrulla van acudir al lloc, al carrer Lavoisier amb el carrer del Pintor Torras, on van
trobar que l’arbre malmès tenia una branca d’uns set metres de llargada mig
trencada i que podia caure a sobre de tres vehicles estacionats a la via pública. Des
de la Central de Comandament es van realitzar gestions per localitzar als propietaris
d’aquests vehicles per procedir a la seva retirada. També es va donar avís al cos de
Bombers, que va enviar una unitat per retirar la branca, mentre que la grua municipal
va retirar del lloc un dels vehicles que restaven estacionats.

Un accident de circulació amb un motorista ferit
A les 10.30 h d’ahir, la Sala del 092 va rebre una trucada del Mossos d’Esquadra per
informar d’un accident amb ferits a la carretera de Castellar, a l’alçada de l’avinguda
de Font i Sagué. Al lloc hi van acudir dues unitats motoritzades de la Policia
Municipal, que van informar que es tractava d’una col·lisió entre un cotxe i una moto
que circulaven per dintre de la rotonda i que el motorista havia resultat ferit. Una
ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.
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