Sis detinguts i diverses actuacions per infraccions derivades de la COVID19 durant el cap de setmana a M
dimarts, 13 d'octubre de 2020 12:41

Agents de la Policia Local van detenir divendres a la nit tres menors, tots tres de 15 anys i
tots tres veïns de Manresa, a qui se’ls investiga pel presumpte delicte de robatori amb força.

Els fets van ocórrer als voltants de les 10, quan una veïna va trucar al 092 comunicant que
havia vist tres joves accedir a la terrassa del Centre Cívic Selves i Carner.

Desplaçades diverses patrulles al lloc van trobar una porta forçada, diversos despatxos
regirats i tres joves amagats amb tres motxilles amb divers material del centre: un estetoscopi,
nou termòmetres, cinc assecadors de cabell, tretze agulles clíniques, 8 ampolles de gel
hidroalcohòlic i una caixa de guants.

El quart detingut es va fer dissabte al matí, quan la sala del 092 va rebre una trucada d’un
vehicle estacionat en un gual al carrer de Montealegre. En arribar els agents, i en acostar-se al
cotxe per denunciar-lo, van trobar que hi havia un home dormint a l’interior. Quan es procedia
a la identificació de l’home i del vehicle, el sistema informàtic va alertar que el vehicle havia
estat sostret el passat dia 5, motiu pel qual van detenir l’home, un veí de Seva (Osona) de 22
anys.

La cinquena detenció es va produir a quarts de dues de la tarda de dissabte, a una botiga de
roba del carrer Guimerà, on els agents van trobar un vigilant municipal de Castellvell que tenia
retinguda una veïna de Cunit de 20 anys, la qual hauria sostret peces de roba per valor de 88
euros i, en adonar-se’n el personal de la botiga, la dona hauria fugit, llançant un cop de peu i
diversos objectes a una treballadora de la botiga, essent interceptada pel vigilant prop de la
botiga.

El sisè detingut ho va estar dilluns, quan els agents atenien un requeriment per una baralla a
la Plaça de Sant Domènec entre quatre persones. Un cop all lloc, i quan identificaven els
implicats, un home, un veí de Manresa de 38 anys, tenia una ordre de no apropament respecte
una dona que també estava implicada en la baralla, motiu pel qual va ser detingut i investigat
per un delicte de trencament de condemna.
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D’altra banda, i durant el cap de setmana s’han aixecat actes per incompliment de mesures
COVID (excés d’aforament i incompliment de mesures de seguretat) a dos locals d’oci, un al
Nucli Històric i l’altre al barri de Plaça Catalunya, s’ha intervingut i aixecat acta en una festa
privada amb 12 persones al carrer de Barcelona –que s’afegeix a una altra amb més de 20
persones de principis de setmana- i s’ha desallotjat 4 botellons en diferents punts de la
ciutat.
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