Nota de premsa
Terrassa, 8 d’agost de 2019

Tres persones detingudes per robar a l’interior d’un vehicle
El cotxe es trobava estacionat a la cantonada dels carrers de Mura i Vendrell
La Policia Municipal ha detingut aquesta matinada, a la 1.37 h, tres persones per
intentar robar en un vehicle que es trobava estacionat a la cantonada dels carrers de
Mura i de Vendrell. L’avís va arribar d’un veí de la zona que va trucar a la Central del
cos policial en veure des del seu domicili aquestes persones forçant la porta d’un
vehicle.
Des de Central es van comissionar diverses dotacions policials que es van dirigir al
lloc i van observar com un home es trobava al costat d’una furgoneta estacionada i
que a l’interior d’aquesta hi havia un altre home, al seient del conductor. També van
veure com un home sortia corrent de l’interior d’un vehicle situat a la vorera contrària
en direcció a la carretera de Castellar i va ser interceptat per una dotació policial.
Es va comprovar que el turisme estacionat presentava el bombí del pany d’una de
les seves portes trencat i tirat a terra i la clau de contacte de dins del vehicle forçada.
El vehicle estava engegat en el moment de personar-se els agents. Davant
d’aquests indicis, es va procedir a la detenció dels tres individus i a la instrucció de
les oportunes diligències. En fer les comprovacions de les identitats dels detinguts a
les bases de dades policials, es va comprovar que a un d’ells li constava també una
crida i recerca per part d’un Jutjat.
Tres atropellaments amb ferits lleus
El servei 112 va comunicar a la Policia Municipal que s’havia produït un
atropellament a l’aparcament interior d’un supermercat situat a la carretera de
Montcada, a les 12.51 hd’ahir. En arribar la dotació policial, es va comprovar que hi
havia una persona ferida sent assistida per una ambulància que la va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa amb ferides lleus.
A l’Avinguda Abat Marcet, d’altra banda, el 112 també va avisar, cap a les 18.58 h,
d’un atropellament. Les unitats policials que es van desplaçar al lloc van comprovar
que l’accident s’havia produït en sortir una menor de l’interior d’un establiment situat
a l’avinguda i ser atropellada per un patinet elèctric que circulava per la vorera. Com
a resultat de l’impacte, la menor va caure a terra, es va donar un cop al cap i va ser
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traslladada per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per ser
assistida de les lesions.
A les 20.00 h, el servei 112 va informar que a la cantonada del passeig del Camp del
Roure i el carrer d’Àlaba s’havia produït un atropellament. Els fets es van produir
quan el vianant que creuava la calçada del carrer d’Àlaba pel pas de vianants va ser
colpejat per un patinet elèctric, que girava des del passeig del Camp del Roure. El
vianant va ser traslladat per una ambulància amb ferides lleus a una cama a
l’Hospital de Terrassa.
Incendi en un habitatge del carrer d’Ègara
El 112 va informar la Policia Municipal a les 13.06 h de l’incendi en un habitatge del
carrer d’Ègara. Les unitats policials es van personar al lloc i van comprovar que hi
estaven treballant tres dotacions de Bombers i dues ambulàncies. L’incendi es va
produir a l’extractor de la cuina d’un pis situat en la primera planta de l’immoble i es
va haver de tallar el trànsit al carrer durant mitja hora, per tal de facilitar els treballs
d’extinció de l’incendi. A l’interior de l’habitatge hi havia una persona que va ser
atesa per personal sanitari sense la necessitat de ser traslladada a cap centre
sanitari.
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