Nota de premsa
Terrassa, 10 de setembre de 2018

Detingut un conductor per amenaçar una persona
amb una arma blanca en una discussió
L’agressió va tenir lloc arrel d’una discussió de trànsit
Sobre les 22 h de divendres, la conductora d’un vehicle va tocar el clàxon per avisar
al conductor que el precedia, que portava aturat una estona sense motiu aparent
davant del senyal de cediu el pas ubicat a l’avinguda de Jaume I, amb la carretera
de Rellinars. Sembla que el conductor es va ofendre i va baixar de la furgoneta que
conduïa i va insultar als ocupants del vehicle que havia fet servir el clàxon, que li van
recriminar la seva actitud agressiva. Sembla que el conductor de la furgoneta va
respondre amb un cop de puny, que el copilot de l’altre vehicle va poder esquivar.
Tot seguit, l’agressor va treure una navalla d’una de les seves butxaques. Davant
aquesta situació, els agredits es van tancar al seu vehicle i van trucar a la Policia
Municipal per informar dels fets, alhora que seguien el conductor que els havia
agredit. Dues patrulles policials van interceptar l’agressor al carrer dels Voluntaris i li
van trobar la navalla encara a les mans. Donat que es va negar a sortir de l’interior
del vehicle per ser identificat, i perquè podria ser perillós, els agents van trencar la
finestra de la porta del conductor i el van detenir. Els agents el van traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i, tot seguit, a les dependències policials, on se
li van instruir diligències penals. A causa de la intervenció policial, un dels agents va
resultar ferit amb lesions lleus, de les quals va ser atès a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

Detinguda una persona que tenia una crida, cerca i ingrés a la presó per una
ordre judicial
A les 16.15 h de dissabte, la Policia Municipal va detenir un home que tenia una
crida, cerca i detenció d’un jutjat penal de Barcelona. La detenció va tenir lloc arran
d’una demanda del propietari d’un establiment públic del carrer de la Mare de Déu
de la Llum, a l’alçada del carrer de Santa Llúcia, segons el qual el detingut no volia
pagar el que havia consumit i havia intentat agredir-lo amb una cadira. Els agents,
en compliment dels seus drets, va portar el detingut a un centre mèdic i, tot seguit, el
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van traslladar a les dependències policials a fi d’instruir les diligències
corresponents. En l’escorcoll, se li va localitzar una peça de haixix i 473 euros a
sobre. Se li va requisar la substància tòxica i se li va denunciar.
D’altra banda, cap a les 0.15 h de diumenge, un home va ser agredit per una altre
amb una ampolla de vidre a l’interior d’un establiment del carrer del Consell de Cent,
a l’alçada de la rambla de Francesc Macià. Una unitat de la Policia Municipal va
acudir al lloc i va comprovar que a la porta d’accés de l’establiment hi havia una
persona amb un trau al front, el qual va comentar que el seu agressor l’havia colpejat
amb una ampolla de vidre sense motiu aparent. També va comentar que, en aquells
moment, l’agressor es trobava a l’interior del local. Els agents van entrevistar-se amb
el responsable de l’establiment, que els va mostrar una cinta de vídeo vigilància en
la qual s’observava clarament l’agressió i el responsable dels fets, que van poder
identificar i detenir per estar implicat en un delicte menys greu de lesions, alhora que
el van traslladar a l’Hospital de Terrassa. La persona agredida va ser traslladada a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa després de ser informat t de la necessitat de
formalitzar la corresponent denúncia.

Diligències penals contra tres conductors per superar la taxa d’alcoholèmia
A les 22 h de divendres, una patrulla de la Policia Municipal que estava aturada
davant la fase vermella del semàfor ubicat al carrer de Ramón i Cajal, cantonada
amb la carretera de Montcada, va veure com el vehicle que els precedia traspassava
la cruïlla amb la fase semafòrica en vermell i envaint el sentit contrari de la marxa.
Els agents van aturar el vehicle i van comprovar que l’infractor podia estar greument
afectat per la ingesta d’alcohòlica. El van traslladar a la seu policial per ser sotmès a
les proves d’alcoholèmia en un etilòmetre de precisió, amb resultats d’1,31mg/l i
1,27mg/l. Els agents van immobilitzar el vehicle i van instruir diligències penals
contra el coductor per estar implicat en un delicte contra la seguretat del trànsit.
A les 7 h de diumenge, uns agents de la Policia Municipal que feien un control de
trànsit a la placeta de Saragossa van detectar un turisme que circulava en direcció
contrària pel carrer Nou de Sant Pere. Després d’aturar-lo, els agents van comprovar
que el conductor presentava símptomes d’estar sota la influència de l’alcohol i el van
traslladar a la seu policial i per ser sotmès a les proves d’impregnació alcohòlica, en
les quals va donar taxes de 0,88mg/l i 0,83mg/l. Se li van instruir diligències penals i
també se li va immobilitzar el vehicle.
Per últim, cap a les 2 h d’aquesta matinada, un agents han detectat una motocicleta
circulant sense cap dispositiu lluminós pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, cantonada
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amb l’avinguda de Josep Tarradellas. La patrulla ha aturat el vehicle i ha observat
que el conductor estava ebri, per la qual se li han fet les proves de detecció
d’alcohol, en les quals ha donat taxes de 0,69 mg/l i 0,70 mg/l. Els agents han
informat al conductor sobre la instrucció de diligències penals i han immobilitzat el
vehicle.

Un menor ferit en ser atropellat per un turisme
A les 15.40 h de divendres, un conductor que circulava pel carrer de Mossèn Àngel
Rodamilans va fer un gir cap a l’esquerra per introduir-se al carrer de la Mare de Déu
del Socors i no es va apercebre que un menor creuava aquest últim carrer pel pas
de vianants, atropellant-lo. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir a lloc i va
demanar una ambulància, que va traslladar la víctima a l’Hospital de Terrassa.
A les 18.45 hores de diumenge, dos turismes van col·lidir a la cruïlla dels carrers de
Pau Marsall amb Ricardo Caro. Sembla que un dels conductors no va respectar el
senyal de cediu el pas ubicat al lloc. A causa de la topada, un dels conductors i el
seu passatger van resultat lesionats i van ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
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