Nota de premsa
Terrassa, 14 de desembre de 2018

Un incendi en un habitatge permet localitzar una
plantació il·legal de plantes de marihuana
La Policia Municipal va requisar un total de 1.671 plantes
Cap a les 18.30 h d’ahir dijous, diverses dotacions de la Policia Municipal van acudir
al carrer de Girona, a l’alçada del carrer del Doctor Calsina, alertades pel 112, per
què sortia molt fum de la finestra d’un habitatge. Al lloc hi havia tres camions cisterna
sufocant el foc, que s’havia originat, possiblement, per la crema d’un matalàs que
estava en contacte directe amb un cablejat amb connexions deficitàries i
fraudulentes a la xarxa elèctrica de l’enllumenat públic.
Una vegada extingit el foc i ventilat l’habitatge, els efectius de bombers van descobrir
que hi havia una gran quantitat de testos amb plantes de marihuana en les tres
habitacions de l’edifici, on hi havia muntada tota una infraestructura amb equips de
ventilació, humificadors, rec automàtic i llums halògens destinada a afavorir el cultiu
d’aquest tipus de vegetal. Els agents van requisar un total de 1.671 plantes, entre les
quals algunes estaven en un avançat estat de floració i d’altres en el punt òptim de
collita, i les van traslladar a la Prefectura policial per ser destruïdes.
A l’habitatge, on en aquell moment no hi havia ningú, també es va localitzar un gos
de raça potencialment perillosa, en unes condicions sanitàries deplorables. Es va
demanar la intervenció del servei de recollida d’animals, que se’n va fer càrrec.
Vistes les circumstàncies, es va comunicar els fets al Jutjat de Guàrdia i es va iniciar
la instrucció de les diligències penals per un delicte contra la salut pública i per
defraudació de fluid elèctric. Es va demanar la intervenció de l’empresa
subministradora per desconnectar el cablejat fraudulent de la xarxa elèctrica general.
(Adjuntem imatges de les instal·lacions i les plantes de marihuana requisades)

Intervencions per un cablejat en mal estat i per una façana deteriorada
Sobre les 20 h d’ahir, el titular d’un habitatge del carrer de Sant Llúcia, a l’alçada del
carrer de la Mare de Déu del Socors, va demanar la presència de la Policia
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Municipal per què un cablejat elèctric exterior enganxat a la seva façana treia
espurnes. Una dotació policial va acudir al lloc, on els efectius de Bombers van
confirmar que el focus estava als cables d’alta tensió, que estaven cremant. A causa
de les guspires, la planxa d’un vehicle estacionat al lloc va quedar afectada, i des de
la seu policial es van fer les gestions adients per comunicar els fets al seu titular. El
domicili del requeridor va quedar sense corrent elèctric.
D’altra banda, poc abans, a les 19.30 h, una unitat de la Policia Municipal va tallar el
trànsit de la carretera de Martorell, a l’alçada de l’avinguda d’Àngel Sallent , per què
queien trossos d’arrebossat a la via de la façana d’una casa, que estava molt
deteriorada. En aquest servei va intervenir un efectiu dels Bombers, que van trigar
poc més d’un quart d’hora a sanejar les zones més afectades de la façana.

Un conductor s’adorm al volant i xoca contra un fanal d’enllumenat públic
Cap a les 18.30 h d’ahir, el servei 112 va demanar la presència d’una unitat de la
Policia Municipal al carrer de Colom, a l’alçada de l’avinguda de Santa Eulàlia, on un
conductor havia topat contra un fanal. Un patrulla va acudir al lloc, on els sanitaris
d’una ambulància estaven atenen el conductor, que va refusar el trasllat a un centre
mèdic. El conductor va informar als agents que s’havia adormit mentre conduïa, que
va fer perdre el control de vehicle i va col·lidir contra el fanal. Es va donar avís a
Eco-Equip per netejar la zona de les restes de vidres del fanal i del vehicle, que van
quedar escampats per la calçada, així com també les restes plàstiques despreses
del turisme. També es va demanar la presència de l’empresa de manteniment de
l’enllumenat públic per fer-se càrrec del fanal afectat.

Suport en una intervenció per un conductor ebri
A les 4.15 h d’aquesta matinada, un efectiu del cos dels Mossos d’Esquadra ha
enxampat un conductor que podria estar sota la influència de l’alcohol mentre
circulava per la carretera de Matadepera, a l’alçada de l’avinguda de Portugal.
L’efectiu ha demanat la presència d’un patrulla de la Policia Municipal, que ha instat
el conductor a ser traslladat a la Prefectura per ser sotmès a les proves de detecció
d’alcohol en un etilòmetre de precisió, en les que ha donat taxes de 0,71 mg/l i 0,64
mg/l. El conductor ha estat sancionat per la via administrativa i el vehicle ha quedat
immobilitzat.
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