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Terrassa, 12 de febrer de 2019

Dos detinguts per robatoris amb força a l’interior de
vehicles estacionats a l’avinguda del Vallès
Els agents van localitzar sis vehicles danyats per robatori amb força
A l’1.30 h d’aquesta matinada, un veí ha trucat a la Sala del 092 ha per explicar que
estava veient com dues persones robaven objectes de l’interior de vehicles
estacionats a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer del Puigmal, els portaven a
la riera i tornaven per treure’n més. Dos vehicles patrulla de la Policia Municipal han
acudit al lloc. Davant la presència policial, les dues persones sospitoses han sortit
corrent i s’ha iniciat una persecució, a la que s’hi han sumat més patrulles.
Finalment, els agents han aturat a les dues persones a diferents llocs del barri de Ca
n’Anglada, cap on havien fugit.
Altres patrulles han realitzat una inspecció ocular de la zona i han trobat sis vehicles
forçats, amb evidents danys i l’interior regirat. Els agents han realitzat gestions per
localitzar als seus titulars i informar-los dels fets. A més, una patrulla ha trobat
amagades en un camí proper dues bosses, possiblement de les dues persones
sospitoses, que contenien objectes que podrien procedir dels vehicles forçats. Els
agents han detingut a les dues persones i les han traslladat a Prefectura, on s’han
iniciat les diligències penals per un delicte de robatori amb força. En l’escorcoll a una
d’elles, s’ha trobat un telèfon mòbil del qual no en podia aportar cap informació.

Un camió tomba un pal de telefonia al carrer del Cinca
A les 15 h d’ahir dilluns, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà per informar
d’un accident de circulació al carrer del Cinca, a l’alçada del carrer del Nalón. Un
vehicle patrulla va acudir al lloc i va informar que un camió havia col·lidit amb un pal
de telefonia, l’havia tombat fins a gairebé tocar a terra i quedar creuat al mig de la
via, tallant el trànsit. Sembla que el cablejat va quedar enganxat entre la tractora i el
remolc del camió. Des de Prefectura es va donar avís a Bombers i als responsables
del manteniment de l’enllumenat públic, que van tallar el pal per retirar-lo de la via i
restablir la circulació. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’acta d’accident.
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Incendi a un quadre de connexions elèctriques
A les 16.20 h de dilluns, la Sala del 092 va rebre una trucada del Parc de Bombers
de Terrassa que informava d’un incendi a un quadre de connexions elèctriques al
carrer de Sant Damià, a l’alçada del carrer de la Mare de Déu de la Llum. Un vehicle
patrulla de la Policia Municipal va informar que el quadre de connexions es trobava a
l’interior d’una comunitat de veïns, tot i que no va ser necessari el desallotjament de
cap veí. Els agents van realitzar tasques de regulació de la circulació mentre una
dotació de Bombers va refredar la zona amb aigua i la va assegurar. El carrer va
quedar tallat diverses hores fins a la finalització del servei de Bombers.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

