Nota de premsa
Terrassa, 9 de novembre de 2018

Detinguts dos atracadors enxampats a un robatori
amb violència i intimidació a un establiment
Van ser interceptats i detinguts quan fugien i tres agents van patir lesions lleus

A les 21 h d’ahir dijous, una dotació de la Policia Municipal en servei ordinari va
veure com dues persones estaven atracant un establiment comercial situat al carrer
de Sant Tomàs, a l’alçada del carrer de Sant Cosme. Els agents van observar com
els dos atracadors sortien de l’establiment i intentaven fugir amb un ciclomotor amb
les plaques de matricula tapades. Mentre els perseguien, van demanar recolzament
de més unitats policials. Finalment, els agents van interceptar i detenir els dos
atracadors, malgrat que van posar molta resistència i van intentar evadir-se dels
agents. Com a conseqüència, tres agents van patir lesions lleus i van patir
esgarrapades a l’uniforme.
Els treballadors i altres testimonis que es trobaven a l’interior de l’establiment van
explicar que els atracadors els havien amenaçat amb un ganivet de grans
dimensions i s’havien emportat més de 2.000 euros. Dues dotacions policials van
portar als detinguts, per un delicte de robatori amb violència i intimidació, a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents lesionats a la intervenció també van rebre
atenció mèdica. Altres dotacions policials es van quedar a l’establiment comercial
recollint dades dels fets i van acompanyar als afectats a Prefectura per posar la
denúncia corresponent.

La crema de mobles i un matalàs provoca un incendi forestal
A les 11.40 h d’ahir, el 112 va informar que hi havia una columna de fum a la
carretera de Rellinars, a l’alçada del carrer de la Salut, i que s’havia activat Bombers.
Des de Prefectura es va comissionar una patrulla, que en arribar va comprovar que
alguna persona havia calat foc a uns mobles i un matalàs i havia provocat un petit
incendi. Finalment, una unitat de Bombers va extingir l’incendi sense més
conseqüències. Els agents van realitzar informe dels fets.
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Atropellament al carrer del Príncep de Viana
A les 13.30 h d’ahir, el 112 va comunicar telefònicament que un vehicle havia
atropellat a una dona al carrer del Príncep de Viana, a l’alçada de la Ronda de
Ponent. Des de Prefectura es va comissionar una patrulla, que en arribar va
observar que la dona atropellada estava ferida. Una ambulància la va atendre i la va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar dades dels
fets i testimonis i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Diligències a un conductor per alcoholèmia positiva
A les 2 h d’aquesta matinada, una dotació de la Policia Municipal ha aturat a un
conductor per demanar-li la documentació al carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, a
l’alçada del carrer de la Mare de Déu de Lorda. Els agents han observat que el
conductor presentava simptomatologia d’haver consumit alcohol i li han realitzat la
prova d’alcoholèmia estimativa, amb un resultat positiu de 0,69 mg/l. Els agents han
acompanyat al conductor a Prefectura per realitzar-li les proves evidencials, que han
donat taxes positives penals. Els agents han obert diligències al conductor per un
delicte contra la seguretat viària. El vehicle ha estat immobilitzat i Egarvia ha procedit
a retirar-lo a la seva base.
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