Nota de premsa
Terrassa, 30 d’octubre de 2018

Detingut per robatori amb força i resistència a
agents de l’autoritat a una deixalleria municipal
Els fets van tenir lloc a la Deixalleria Municipal de Can Casanovas
Aquest dilluns, a les 19.25 h, la Sala del 092 va rebre una trucada de l’empresa de
seguretat encarregada de la vigilància de la Deixalleria Municipal de Can
Casanoves, a la carretera de Rubí, perquè s’havia activat l’alarma de robatori. Des
de la Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla per realitzar una inspecció
ocular del perímetre de la deixalleria. La patrulla va observar que, a uns metres de la
porta principal, la tanca perimetral presentava un tall vertical per on podia haver
entrat una persona. Els agents van arribar a la segona tanca perimetral, que també
presentava un tal, i, finalment, van accedir al recinte. Allà van escoltar cops que
procedien de l’interior d’un contenidor metàl·lic de grans dimensions, on els agents hi
van atrobar una persona que, davant la presència policial, va sortir corrents. Un dels
agents el va aturar, però aquesta persona va presentar resistència i va fer servir la
força fins que l’altre agent va donar suport al seu company i el van poder detenir. Va
ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i, posteriorment, al dipòsit de
detinguts de la Prefectura. La Central de Comandament es va posar en contacte
amb Eco-Equip, que es personarà com a denunciant dels danys i possible robatori.

Atropellament d’una persona que creuava l’avinguda del Vallès en monopatí
A les 20.05 h d’ahir dilluns, el 112 va informar de l’atropellament d’una persona a
l’avinguda del Vallès, al barri de Sant Llorenç. Des de la Prefectura es va
comissionar un vehicle patrulla. Una ambulància va atendre al vianant i el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que un turisme, que
circulava per l’avinguda del Vallès i va girar cap al barri de Sant Llorenç, va impactar
amb una persona que anava en monopatí i va creuar entre mig dels vehicles
estacionats. Un familiar de la persona ferida es va presentar al lloc i es va fer càrrec
d’acompanyar-lo al centre hospitalari amb l’ambulància. Els agents van realitzar una
inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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