Nota de premsa
Terrassa, 5 de desembre de 2018

Un grup de joves salta entre patis interiors
d’habitatges amb eines per forçar domicilis i trasters
La Policia Municipal va detenir ahir 5 joves per diversos robatoris
Ahir dimarts a les 15.30 h, una dotació de la Policia Municipal en servei ordinari va
detectar un grup de joves que estaven saltant pels patis i terrasses interiors dels
edificis situats al carrers de Galileu, Pasteur i rambla d’Ègara. Els agents van
demanar el suport de més unitats policials per interceptar els joves que intentaven
fugir saltant d’un habitatge a un altre. Els agents van aturar 5 joves que van ser
identificats i escorcollats i van comprovar que portaven eines per forçar portes de
domicilis i trasters. Una patrulla va parlar amb veïns i testimonis, i va comprovar que
alguns trasters d’un edifici havien estat forçats i s’havien substret objectes del seu
interior. Els agents van detenir els 5 joves per un robatori amb força i els van
traslladar a l’Hospital de Terrassa abans de procedir al seu ingrés a Prefectura. Els
agents van obrir diligències penals als autors dels fets.

Atropellament lleu d’una vianant
Ahir dimarts, a les 7.24 hores, es va rebre una trucada al 092 del 112 comunicant
que havien atropellat una dona a la carretera de Rellinars, a l’alçada del carrer
d’Abrucena, i que s’havia avisat a una ambulància. Es va dirigir una patrulla de la
Policia Municipal que en arribar va observar que la dona estava conscient i tenia
lesions molt lleus a una cama. Quan va arribar l’ambulància va atendre la dona i la
va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per rebre atenció mèdica. Els
agents van recollir les dades i els testimonis del fets i van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.
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