Nota de premsa
Terrassa, 9 de gener de 2019

Dues persones detingudes i dues més denunciades
per delictes contra la Salut Pública
Els agents els van identificar mentre intercanviaven substàncies estupefaents
A les 17 h d’ahir dimarts, una patrulla de la Policia Municipal va observar al carrer de
Jacint Elies, a l’alçada del carrer de Sant Damià, com dues persones intercanviaven
una bossa que, presumptament, contenia substàncies estupefaents. En l’escorcoll, al
presumpte venedor se li van trobar dues bosses de plàstic amb una substància
vegetal, possiblement marihuana, i al comprador una bossa de plàstic amb una
substància de les mateixes característiques. Davant dels indicis, el venedor va ser
detingut per presumpta comissió d'un delicte contra la salut pública i el comprador
denunciat per tinença de substàncies estupefaents.
Posteriorment, a les 21.20 h, una patrulla va acudir al carrer de Blasco de Garay, a
l’alçada de la Rambla d’Ègara, en resposta a les queixes veïnals de consum de
substàncies estupefaents. Els agents van veure com dues persones manipulaven
una cigarreta tipus "porro". En l’escorcoll, els agents van localitzar a un dels individus
dues bosses de plàstic amb una substància d'origen vegetal, presumptament
"marihuana", una navalla amb restes d'una pols blanca, presumptament "cocaïna",
un bitllet de 50 euros i un bitllet de 20 euros i una altra bossa amb fragments d'una
substància, presumptament "cocaïna", amb un pes de 10 g. A la segona persona se
li va trobar a sobre una bossa de similars característiques a la trobada al primer.
Segons els indicis, la primera persona va ser detinguda per tràfic de drogues i serà
investigada per un presumpte delicte contra la salut pública, mentre que la segona
persona va ser denunciada per tinença de substàncies estupefaents.

Quatre accidents de trànsit amb ferits
A les 9 h d’ahir, a la rotonda de l’avinguda del Tèxtil amb l’avinguda de Can Jofresa,
un vehicle que sortia des del carril interior en direcció al carrer de Colom, es va
creuar en la trajectòria d’un altre turisme que circulava pel carril exterior i va provocar
una col·lisió. A conseqüència de l’impacte, una de les persones que viatjaven
d’acompanyant a l’interior d’un dels vehicles va ser traslladada per una ambulància a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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Poc després, a les 9.20 h una persona va ser atropellada a l’avinguda de l’Àngel
Sallent, a l’alçada del carrer de l’Infant Martí. Els fets van tenir lloc quan el vianant,
que anava en una cadira de rodes, va creuar la calçada pel pas de vianants regulat
per semàfor, sent colpejat pel turisme que circulava per l’avinguda, en sentit sud. El
vianant presentava lesions i va ser traslladat per una ambulància al servei
d’urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 13.30 h de dimarts, un motorista que circulava pel carrer de Galileu, a l’alçada
del carrer d’Ireneu, va caure al terra en frenar a un pas de vianants per cedir el pas a
una persona que estava creuant la calçada. El motorista va ser traslladat per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 15.20 h d’ahir, dos turismes van col·lidir a la cruïlla de la carretera de
Matadepera amb el vial de la B-40, en no respectar un dels vehicles el semàfor que
regula el pas. Un dels vehicles accedia a la via des de la carretera i va impactar amb
un altre que circulava per la B-40. Un dels conductors va patir lesions i va ser
traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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