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Detinguda una jove de 24 anys per
cremar vint contenidors en menys
d'una hora a Manresa
Els fets han tingut lloc entre les 10 i les 11 d'aquest dimecres a la nit en diversos
carrers de la ciutat

Un bomber apagant un dels contenidors incendiats per la detinguda | Bombers

Una dona de 24 anys, veïna de Manresa, ha estat detinguda aquesta passada nit de dimecres
per, presumptament, haver cremat vint contenidors en quinze punts de la ciutat. Diversos
veïns dels llocs afectats han alertat als serveis d'emergència i han facilitat la descripció de la
persona que estava cremant els contenidors. Hi han intervingut els Bombers -que han apagat
els focs- i la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, que han localitzat la presumpta autora dels
fets a 3/4 d'11 de la nit i l'han detingut.
[nointext][intext1]
Els fets van passar entre les 10 i les 11 de la nit, quan es van incendiar un total de vint
contenidors en quinze punts diferents de la ciutat: tres en tres punts diferents de l'avinguda
Francesc Macià (tots tres de rebuig); un al carrer Trieta (rebuig); tres més en tres punts del carrer
Gaudí (dos de rebuig i un de paper); quatre contenidors d'una mateixa illa del carrer Sant Antoni
Maria Claret (paper, rebuig, vidre i orgànica); cinc en tres punts de la carretera de Santpedor (tres
de rebuig i dos de paper); un al carrer Guifré el Pilós (paper), dos més en dos punts del carrer de
la Font del Gat (rebuig i paper) i un darrer al carrer d'Aragó (paper).
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La presumpta autora ha fet un recorregut per tots aquests carrers, que s'ha iniciat a l'avinguda
Francesc Macià i s'ha acabat al carrer d'Aragó. Molt a prop, al carrer de la Sèquia, ha estat
detinguda pels Mossos d'Esquadra per un delicte de danys i aquest dijous al matí ha passat a
disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
[intext2]
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