Policia Local de Manresa i Mossos d'Esquadra detenen tres joves després d'una espectacular persecució
Escrit per PL Manresa
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Agents de la Policia Local de Manresa i de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra,
van detenir la matinada de divendres a dissabte dues persones, i van detenir un tercer pels
mateixos fets, la tarda de diumenge. Els dos primers detinguts, de 19 anys, són veïns de
Manresa i el tercer, de 23, de San Salvador de Guardiola. Tots tres tenen nombrosos
antecedents.

Els fets van iniciar-se a quarts de quatre, quan una patrulla de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, va voler aturar una furgoneta ocupada pels tres detinguts a les proximitats
de La Cova de Sant Ignasi.. La furgoneta, en comptes d’aturar-se, va fugir a tota velocitat,
alhora que un dels ocupants de la furgoneta va saltar en marxa fugint en direcció contrària, de
tal forma que una patrulla uniformada del Cos de Mossos d’Esquadra va perseguir la persona
que acabava de saltar de la furgoneta i , tot i que va oferir molta resistència el va poder detenir,
mentre que una altra patrulla, també del Cos de Mossos d’Esquadra, aquesta no uniformada,
va iniciar la persecució de la furgoneta per l’Avinguda Bertran i Serra, Carretera Pont de
Vilomara i Carrer Verdaguer, moment en el qual una patrulla de la Policia Local va observar
com la furgoneta , perseguida pel vehicle sense distintius del Cos de Mossos d’Esquadra,
maniobrava per tal d’envestir la patrulla no uniformada., amb clara intenció de desplaçar-lo fora
de la via.

En reconèixer els policies locals el turisme com a vehicle no logotipat del cos de Mossos
d’Esquadra, van afegir-se a la persecució i van alertar la Sala del 092 per tal de coordinar
una estratègia de tancament del vehicle perseguit amb la resta de patrulles de servei.

La furgoneta va continuar la seva fugida pel Passeig de Pere III, introduint-se a l’andana
central en arribar a la Pl. Espanya i seguint pel bell mig del Passeig a gran velocitat fins la
sortida de la Muralla de Sant Domènec, provocant pel camí desperfectes a diversos tendals,
taules, cadires i d’altre mobiliari de les terrasses del Passeig.

Tot i que es van muntar un parell de punts de tall amb vehicles patrulla tallant la via a la
Muralla de Sant Francesc, la furgoneta va aconseguir escapolir-se totes dues vegades pujant a
la vorera, una de elles tombant diverses motocicletes estacionades.

Finalment, a l’alçada del Pont Fumat, una patrulla sense logotipar de la Policia Local va
aconseguir avançar la furgoneta i va aconseguir fer-la frenar fins a poder ser encaixonada amb
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una altra patrulla que la perseguia molt de prop, aconseguint aturar-la i detenint un dels
ocupants, el qual va oferir forta resistència a ser detingut, i fent-se escàpol l’altre passatger
després d’agredir els policies que intentaven detenir-lo, saltant posteriorment pels camps
propers al riu i aconseguint fugir en la foscor, tot i que a hores d’ara també ha estat detingut.

Aquest mati han passat a disposició judicial tots tres detinguts, imputant-los els delictes
següents. A tots: resistència desobediència i atemptat a agents de l’autoritat i al conductor,
més a més: conducció temerària, conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir i
conduir sota els efectes de l’alcohol.
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