Nota de premsa
Terrassa, 25 de gener de 2019

Un detingut per robatoris amb força a vehicles
estacionats al passeig del Vint-i-dos de Juliol
El propietari d’un dels vehicles va avisar a la Policia Municipal
A les 21.05 h d’ahir dijous, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
alertava que al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer d’Almería, un
home estava robant a l’interior de vehicles estacionats. Dos vehicles patrulla van
acudir al lloc, on els agents van localitzar un home que coincidia plenament amb la
descripció facilitada pel requeridor. L’individu es trobava al costat d’un vehicle
estacionat que tenia una finestra trencada i tot l’interior regirat, amb objectes caiguts
a la vorera. A pocs metres, van observar un altre vehicle estacionat amb una finestra
trencada i l’interior regirat, amb diversos danys, al que li havien sostret l’autoràdio.
Els agents van identificar al requeridor, que era el propietari d’un dels vehicles
afectats, i van procedir a la detenció i trasllat del sospitós per un presumpte delicte
de robatori amb força. Un altre patrulla va acompanyar al requeridor a Prefectura per
posar la denúncia. Es van realitzar gestions per a localitzar al propietari de l’altre
vehicle afectat.

Incidències més destacables pel fort vent
Ahir dijous es van produir diverses incidències degudes al fort vent que va bufar al
matí a la ciutat, amb ratxes de fins a 90 km/h. Algunes de les més destacables són:
A les 6.10 h, al carrer de Galvani, a l’alçada del carrer d’Antoninus Pius, una
jardinera va caure a la calçada des d’un balcó. Els agents la van retirar i van donar
avís al servei de neteja d’Eco-Equip.
A les 6.40 h, un ciutadà va alertar que la teulada de casa seva, al carrer de la
Bellavista, a l’alçada de l’avinguda del Vallès, es movia pel fort vent i podia resultar
un perill. Efectius de Bombers i agents de la Policia Municipal van acudir al lloc per
realitzar una inspecció, sense observar cap perill evident.
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A les 7.20 h, el 112 va alertar que al Portal Sant Roc hi havia contenidors bolcats al
mig de la via, així com també diverses jardineres. Un vehicle patrulla va col·locar al
seu lloc els contenidors i va informar que les jardineres no representaven un
obstacle per a la circulació. També van informar que hi havia una lona que cobria
una obra que podria ser insegura. Des de Prefectura es va donar avís al servei de
Gestió de l’Espai Públic per actuar-hi.
A les 7.30 h, un ciutadà va informar que al carrer de les Navas de Tolosa, a l’alçada
de la rambleta del Pare Alegre, hi havia un cablejat que treia espurnes. Es va donar
avís a Bombers i es va enviar al lloc un vehicle patrulla de la Policia Municipal. Una
dotació de Bombers va actuar per fixar el cablejat de manera provisional. Es va
donar avís al servei d’avaries de la companyia elèctrica.
A les 8.05 h, un ciutadà va trucar per comunicar que a l’avinguda del Vallès, a
l’alçada del carrer de Cantàbria, hi havia una tanca d’obra que podia caure. Un
vehicle patrulla va acudir al lloc per comprovar l’estat de la tanca i va observar que la
persiana d’un establiment proper estava enfonsada. Els agents van acordonar la
zona i es va contactar amb el titular de l‘establiment, que es va encarregar de donar
avís a la seva companyia d’assegurances.
A les 8.20 h, un ciutadà va trucar per informar que a l’avinguda del Vallès, a l’alçada
del carrer de Jaén, un panell publicitari tenia la porta de vidre oberta i podia resultar
perillós per al trànsit. Un vehicle patrulla va acordonar el panell i es va donar avís al
departament encarregat de la seva gestió.
A les 9.10 h, un ciutadà va informar que al carrer de Balmes, a l’alçada de l’avinguda
de Josep Tarradellas, s’havia produït un despreniment a una façana. Un vehicle
patrulla va informar que des d’un àtic estaven caient fragments d’arrebossats i va
demanar la presència de Bombers. Els agents van assegurar la zona amb cinta
policial fins a la seva arribada.
A les 9.25 h, un ciutadà va informar que a la plaça de la Terrassa Industrial, a
l’alçada de la carretera de Montcada, el tendal d’un establiment s’estava caient i els
ferros de l’estructura podien provocar danys. Un vehicle patrulla va informar que part
del tendal de plàstic havia caigut al terra, però no hi havia un perill evident.
A les 9.45 h, el 112 va informar que al carrer de Galileu, a l’alçada del carrer del
Pare Llaurador, s’estaven produint despreniments de la façana d’un immoble. Al lloc
van acudir un vehicle patrulla de la Policia Municipal i una unitat de Bombers, que
van sanejar la façana.
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A les 9.55 h, un ciutadà va trucar per informar que al carrer de Pardo Bazan, a
l’alçada de la carretera de Rellinars, havia caigut part d’una teulada a sobre del seu
vehicle, que estava estacionat al carrer. Un vehicle patrulla va intentar localitzar al
propietari de l’habitatge. Es va redactar acta de danys al vehicle.
A les 10.20 h, un ciutadà va informar que la jardinera d’un veí havia caigut a la
teulada de casa seva al carrer de Sant Marian, a l’alçada de la plaça de la Bòbila
Segués, hi podia haver perill que caigués a la vorera. Un vehicle patrulla va acudir al
lloc i va informar que els veïns havien aconseguit treure les peces de la jardinera de
la teulada.
A les 9.10 h, Bombers va informar que al carrer d’Isidre Nonell, a l’alçada del carrer
de Ferran Casablancas, havien caigut planxes metàl·liques des d’una obra i
demanaven suport policial. Un vehicle patrulla va informar que les tanques i les
planxes metàl·liques que senyalitzaven l’obra havien caigut, deixant obert el pas a
l’obra on, a més de material, hi havia diversos forats que podien ser perillosos. Des
de Prefectura es van realitzar gestions per localitzar al propietari, amb resultat
negatiu. Es va passar la informació a Urbanisme, des d’on es van realitzar les
gestions per localitzar-lo.
A les 9.10 h, un ciutadà va informar que al carrer d’Arquímedes, a l’alçada del carrer
de l’Infant Martí, estava caient a la calçada part de l’arrebossat d’una façana i un
rètol també estava a mig caure. Un vehicle patrulla i una unitat de Bombers van
acudir al lloc i van informar que l’arrebossat era molt prim i el rètol era de plàstic, per
la qual cosa no suposava un perill imminent. Des de Prefectura es van realitzar les
gestions per contactar amb el titular de l’immoble.
A les 9.10 h, des de Bombers es va trucar a la Policia Municipal per demanar suport
per un pal a punt de caure al carrer del Xot, a l’alçada del carrer del Mussol. Un
vehicle patrulla va informar que es tractava d’un pal de telefonia que estava molt
inclinat. Efectius de Bombers el van examinar i van descartar un risc imminent de
caiguda. Tot i així, van donar avís a la companyia responsable per a la seva
reparació.
A les 9.10 h, els agents assignats a l’Ajuntament van informar que al Raval de
Montserrat una persona havia caigut en relliscar a causa de les branques i llavors
que hi havia al terra degut al fort vent. Es va donar avís al servei de neteja d’EcoEquip perquè netegés la zona, inclosos els carrers Cremat i Unió.
A les 11.15 h, un ciutadà va informar que al carrer d’Igualada, a l’alçada del carrer
del Tremp, la tela asfàltica d’una teulada semblava a punt de caure. Un vehicle
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patrulla va acudir al lloc. Es van fer les gestions per localitzar al propietari i aquest va
donar avís a la seva assegurança per enviar uns tècnics per assegurar la teulada.
A les 12.25 h, un ciutadà va informar que al carrer del Guadiana, a l’alçada del carrer
del Túria, s’estaven produït despreniments de la façana d’una comunitat de veïns.
Un vehicle patrulla va informar que els despreniments provenien del quart pis. Es va
contactar amb la comunitat per solucionar la incidència amb la companyia
d’assegurances.
A les 13.25 h, un ciutadà va trucar per informar que al carrer d’Adra, a l’alçada de
l’avinguda de les Arts, havia caigut part de l’arrebossat i de la teulada d’un immoble
a sobre del seu vehicle estacionat. Un vehicle patrulla va realitzar un acta de danys
al vehicle i es van fer les gestions per localitzar el titular de la comunitat.

Un motorista ferit en un accident a Vallparadís
A les 11.25 h d’ahir dijous, la trucada d’un ciutadà va informar d’una col·lisió al carrer
de Prat de la Riba, a l’alçada del carrer de Pius XI. Un vehicle patrulla va informar
que es tractava d’una col·lisió entre un turisme i una motocicleta, i el motorista
estava ferit. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el motorista avançava per la
dreta un vehicle i va accionar els frens, va perdre el control de la motocicleta i va
impactar amb el turisme. Els agents van realitzar una inspecció ocular i un informe
tècnic d’accident.

Un dona atrapada a un terrat a Sant Pere
A les 18.50 h, es va rebre una trucada d’un ciutadà que informava que hi havia una
persona cridant auxili des d’un terrat d’una comunitat de veïns de la carretera de
Matadepera, a l’alçada del carrer de l’Autonomia. Des de Prefectura es va donar avís
a Bombers i es va comissionar un vehicle patrulla. Efectius dels Bombers van
accedir al terrat amb el camió escala, van trencar el pany de la porta i van poder
alliberar a la persona atrapada.
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