Nota de premsa
Terrassa, 27 de novembre de 2018

Una discussió entre dues persones acaba amb una
detenció per un delicte contra la salut pública
Els agents li van trobar 20 pastilles d’Èxtasis (MDMA) i una bàscula de pesatge
A les 22.10 h d’ahir dilluns, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
informava que estava escoltant una discussió o baralla entre dues persones al carrer
dels Ferroviaris, a l’alçada del carrer del Sal·lari. Una patrulla de la Policia Municipal
va arribar al lloc, on va veure a dues persones que discutien acaloradament. Els
agents van separar a les dues parts, que van declarar que es coneixien, i van
intervenir per normalitzar la situació. Posteriorment, van identificar a les parts i van
realitzar un escorcoll a les dues persones, trobant en poder d’una d’elles 20 pastilles
d’Èxtasis (MDMA) i una bàscula de precisió. Els agents van informar a la persona
que portava la substància dels seus drets i van procedir a la seva detenció per un
delicte contra la salut pública. Finalment, la dotació policial va traslladar al detingut a
Prefectura per al seu ingrés com a detingut.

Caiguda fortuïta d’un motorista amb lesions lleus
A les 8.20 h d’ahir, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que informava que
al carrer del Duero, a l’alçada del carrer del Guadalquivir, un motorista havia caigut
al terra, sembla que de forma fortuïta, i que ja s’havia activat el servei d’ambulància.
Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va observar que el motorista
estava lesionat. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar les dades dels fets i van realitzar
l’informe tècnic d’accidents.
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