Nota de premsa
Terrassa, 16 de febrer de 2018

Incendi en un habitatge amb dues persones
atrapades a la terrassa
Quatre persones van traslladades a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa
A les 18.10 h d’ahir, el 112 va comunicar a la Policia Municipal que al carrer de
Josep Vicenç Foix, a l’alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol, hi havia un incendi
en un habitatge amb dues persones a la terrassa que no podien sortir. Es van
comissionar al lloc dues unitats de Policia Municipal, quatre unitats dels Bombers i
dues unitats del SEM. Els Bombers van poder treure a les persones atrapades i van
extingir el foc. Finalment, quatre persones van ser ateses pels serveis sanitaris per
inhalació de fum i, posteriorment, van ser traslladades a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Segons els primers indicis, l’incendi s’hauria produït a causa d’una
espurna a una llar de foc.

Caiguda d’un tros de façana
A les 11.35 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal de la caiguda d’un tros
de façana d’un habitatge de l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada del carrer del
Maresme, davant d’un vianant. Una patrulla va acudir al lloc i va comprovar que el
ciutadà no havia patit cap lesió i només havia tingut un ensurt. Seguidament, els
agents van ser requerits per un altre ciutadà, que els va manifestar que el tros de
façana caigut havia colpejat el seu vehicle. Els agents van veure que el vehicle en
qüestió presentava diversos danys fruit d’una col·lisió anterior i només hi havia una
possible rascada a l’òptica del vehicle per la caiguda del tros de façana. També van
acudir al lloc efectius dels Bombers, que van sanejar la façana.

Un accident de dos vehicles amb un ferit lleu
A les 15.50 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal que al carrer de la Mare
de Déu del Socors, a l’alçada del carrer de Sant Cosme, havia tingut lloc un accident
entre dos vehicles. Una patrulla va comprovar que es tractava d’una col·lisió entre
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dos vehicles, que un dels conductors es queixava d’un cop i que un dels vehicles
implicats obstaculitzava el trànsit rodat. Una ambulància del SEM va atendre al
conductor lesionat i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Una grua
d’Egarvia va retirar el vehicle del mig de la calçada.

Denúncies per alcoholèmia positiva, tinença d’un punyal i marihuana
A les 0.55 h d’aquesta matinada, a la ronda Ponent, a l’alçada del carrer de Sòria, se
li han realitzat les proves d’alcoholèmia a un conductor aturat al control de la Policia
Municipal, després d’observar que presentava símptomes de trobar-se sota la
influència de l’alcohol. El resultat ha estat positiu, de 0,54 mg/l i 0,54 mg/l, per la qual
cosa se li ha confeccionat denúncia administrativa. Al mateix conductor també se li
ha trobat a sobre un punyal i 3,1 g de marihuana, per la qual cosa els agents han
realitzat una denúncia administrativa.
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