Nota de premsa
Terrassa, 22 de juliol de 2019

Detingudes dues persones per presumpte robatori
amb violència a un establiment del Centre
Els agents de la Policia Municipal van intervenir diverses peces de roba
sostretes i una navalla
La Policia Municipal de Terrassa va detenir dissabte les presumptes autores d’un
robatori amb violència en un establiment comercial del Raval de Montserrat. Els
agents van intervenir peces de roba sostretes i una navalla.
Els fets van tenir lloc minuts abans de les 15.30 h de dissabte. A aquesta hora, els
agents de la Policia Municipal que prestaven servei a l’Ajuntament van sentir crits
d’ajuda i van veure dues dones que corrien carregades amb bosses de roba. Un dels
agents les va aturar al carrer de la Goleta, mentre arribaven al lloc més efectius de
suport. El personal d’un establiment comercial del Raval va dir als agents que
aquestes persones havien sostret de la botiga set peces de roba, i que van agredir a
una de les dependentes en el moment d’efectuar el robatori.
La patrulla va trobar a les bosses que portaven prop de 40 peces de roba,
aparentment sostretes en diferents establiments, i una navalla. Els agents van
detenir les dues dones per un presumpte delicte de robatori amb violència.
Dos accidents amb ferits el cap de setmana
A les 14.16 h del passat divendres, 19 de juliol, el servei d’emergències 112 va
informar la Policia Municipal d’un accident amb ferits al carrer de l’Escultor Blay, a
l’alçada del carrer de Pardo Bazán. Els vehicles involucrats van ser una grua
d’assistència i un turisme, i l’accident es va produir quan el vehicle que circulava pel
carrer de Pardo Bazán no es va aturar en arribar a la cruïlla, on hi ha un senyal
d’stop. Una patrulla es va desplaçar al lloc dels fets, així com una ambulància, que
va traslladar la conductora d’un dels vehicles implicats a un centre mèdic.
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Dissabte, minuts després de les 21 h, el servei d’emergències 112 va informar la
Policia Municipal d’un accident amb ferits a la rotonda de l’avinguda de Béjar amb la
carretera de Matadepera. En aquest cas els vehicles implicats van ser un turisme i
un ciclomotor.
Els testimonis van informar la patrulla desplaçada que l’accident va passar quan el
turisme, que accedia a la rotonda procedent de la carretera, va colpejar el
ciclomotor, que circulava per l’interior de la mateixa. El motorista va ser assistit i
traslladat posteriorment en ambulància a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa.
Conductor ebri marxa del lloc de l’accident sense deixar dades
Diumenge a la tarda va tenir lloc un altre accident, en aquest cas sense ferits. A les
16.08 h, el servei 112 informava la Policia Municipal d’un accident de trànsit en què
un turisme havia col·lidit amb dos vehicles estacionats al carrer del Doctor Calsina,
un a la cantonada del carrer de Pompeu Fabra i un altre uns metres més avall. El
conductor implicat havia marxat del lloc sense aturar-se, però un testimoni va facilitar
les dades del vehicle i una descripció del conductor.
Una patrulla de la Policia Municipal va localitzar, quan es desplaçava al lloc de
l’accident, un turisme de les característiques descrites per el testimoni, estacionant al
mateix carrer, a pocs metres. El conductor del vehicle presentava signes evidents de
trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, donant un resultat de 0,91 mg/l,
en les proves d’alcoholèmia que va realitzar. El conductor serà investigat per un
presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
Altres alcoholèmies positives del cap de setmana
A més d’aquest cas d’alcoholèmia, la Policia Municipal n’ha detectat dos més en
accions de control durant el cap de setmana. Minuts després de les 23 hores de
dissabte, una patrulla va aturar a un turisme a la plaça de Can Roca, en observar els
agents una conducció erràtica. El conductor, que presentava signes evidents de
trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, va donar un resultat positiu de
0,84 mg/l. en les proves i serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat
del trànsit.
I a les 5.08 h de diumenge, una altra patrulla va aturar una motocicleta a la carretera
de Castellar, a prop de la Torre de Mossèn Homs, en observar una conducció
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erràtica. El conductor va donar un resultat de 0.34 mg/l, fet pel qual va ser sancionat
administrativament.
Conductor investigat per conduir sense permís
La Policia Municipal va detectar diumenge de matinada un conductor circulant sense
permís. Els fets van tenir lloc a les 2.05 h al carrer de Tàrrega, a l’alçada del carrer
de Les Borges Blanques. Una patrulla va veure un turisme que circulava de manera
anòmala i va fer aturar el vehicle. En consultar les dades del conductor, els agents
van comprovar que aquest havia perdut tots els punts del permís de conduir, fet pel
qual serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
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