Nota de premsa
Terrassa, 28 de maig de 2019

Detingut un home per amenaces amb arma blanca
Tenia una odre judicial de privació de tinença i portar armes
Al voltant de les 15.18 h d’ahir, es va rebre una trucada a dependències policials on
un particular informava que a l’alçada del carrer Girona un home perseguia a un altre
amb una arma blanca. Des de la Central es van consignar tres vehicles policials
perquè hi fessin acte de presència. Al lloc, una dotació va observar com el suposat
agressor, en adonar de la presència policial, va pujar a una furgoneta i va emprendre
la marxa cap a la Rambla Francesc Macià. Després de conduir durant un tram de
carrer, aquesta persona va aturar el vehicle i va baixar, emprenent la fugida corrent
fins que va ser interceptat pels agents. En l'escorcoll que els agents van realitzar a
aquesta persona, se li va intervenir una navalla.
Després de parlar amb la persona perseguida, aquesta va informar als agents que el
suposat agressor l’havia amenaçat amb la navalla. També es va comprovar que a la
persona en qüestió li constava una orde judicial de prohibició de tinença i de portar
armes i que presentava símptomes evident de trobar-se sota la influència de
begudes alcohòliques, raó per per la que se li van realitzar les proves
reglamentàries, amb un resultat positiu de 0,91 i 0,93 mg/l. Finalment, es va procedir
a la seva detenció i a l’inici de la instrucció de les diligències pertinents.

Conductor ferit lleu al col·lisionar contra un arbre
Cap a les 15 h d’ahir, es va rebre un trucada del servei 112 en la que es comunicava
que a la avinguda del Vallès amb carrer Alemanya s’havia produït un accident de
trànsit. La dotació policial que va acudir al lloc va informar que en l’accident s’havia
vist implicat un vehicle que havia col·lisionat contra un arbre. Una ambulància va
traslladar al conductor ferit a l’Hospital de Terrassa on va ser assistit de lesions de
pronòstic lleu.

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

Diligències a dos conductors per donar positiu en les proves de detecció de
drogues
A les 15.38 h d’ahir, un particular informava que a la la carretera de Castellar, a
l’alçada amb el carrer de Castellsapera, un vehicle estava circulant de forma
negligent, en direcció prohibida i sense respectar els semàfors. Una dotació policial
va acudir al lloc, i després de localitzar al conductor del vehicle, el va aturar i li va
sol·licitar realitzar les proves d’alcoholèmia, en les que va donar una resultat negatiu.
També se li van realitzar les proves de detecció de drogues, on va donar un resultat
positiu en amfetamines. Per aquest motiu, es va procedir a la instrucció de
diligències per un presumpte delicte contra la seguretat vial.

A les 2 h d’aquesta matinada, en un control policial al Passeig del 22 de Juliol, a
l’alçada de la carretera de Castellar, s’ha aturat un vehicle per demanar la
documentació. Els agents han comprovat que la persona conductora presentava
símptomes de trobar-se sota els efectes d’alguna substància i se l’ha instat a
sotmetre’s a les proves de detecció de drogues, donant un resultat positiu en THC.
Per aquest motiu ha estat denunciat. També s’ha comprovat que la persona que
viatjava en el vehicle com acompanyant, portava una navalla, raó per la que també
ha estat denunciat.

Menor ferit en un atropellament al carrer Bages
Ahir, cap a les 20.45 h, es va rebre una trucada que informava que s’havia produït
un accident de trànsit al carrer del Bages, a l’alçada del de Menéndez y Pelayo. Una
vegada al lloc, els agents desplaçats van observar que es tractava d’un
atropellament d’un menor, que va ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa per una ambulància. Sembla ser, que l’atropellament es va produir
quan el menor travessava la calçada per un pas de vianants.
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