Nota de premsa
Terrassa, 27 de febrer de 2018

Incendi a una nau industrial a Les Martines
A l’interior hi havia palets amb catifes emmagatzemades
A les 19 h d’ahir dilluns, el 112 va informar la Policia Municipal d’un incendi a una
nau industrial del carrer del Torrent de Can Guitard, a Les Martines. Dues patrulles
van acudir al lloc, juntament amb tres dotacions del Parc de Bombers de Terrassa i
altres dotacions de Rubí, Viladecavalls, Sabadell i Matadepera, que van treballar
conjuntament per sufocar l’incendi. A l’interior de la nau hi havia palets amb catifes
emmagatzemades. Segons el primers indicis, el foc podria haver estat causat per les
brases revifades d’una foguera mal apagada. A les 20.15 h havien cremat uns 800
m2 de la nau i uns 400 m2 de matolls. A les 22 h l’incendi es va donar per sufocat
totalment. La Policia Municipal es va posar en contacte amb el titular de la nau, que
es va presentar al lloc dels fets.

Accident de circulació amb un ciclista ferit i un conductor denunciat per no
tenir el permís
A les 14.50 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de trànsit al
carrer de Núria, a l’alçada del passatge de l’Olivera, entre una furgoneta i una
bicicleta, en el que hi havia un ciclista ferit. Al lloc va acudir una patrulla, que va
realitzar una inspecció ocular i un informe tècnic d’accident. Sembla que el ciclista
circulava per la vorera del carrer de Núria, mentre manipulava el seu telèfon mòbil,
quan una furgoneta va sortir d’un passatge i no el va veure fins que va ser massa
tard per evitar la col·lisió. El ciclista va caure al terra i va patir lesions. Una
ambulància el va atendre al lloc i no va ser necessari el seu trasllat a un centre
hospitalari. El conductor de la furgoneta va ser denunciat i el seu vehicle immobilitzat
per circular sense haver obtingut el permís de conducció.

Circula en sentit contrari a la marxa i xoca amb un altre vehicle
A les 20.15 h de dilluns, un conductor va informar la Policia Municipal que havia
col·lidit amb un vehicle que circulava en sentit contrari a la marxa al pàrquing del
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carrer de Montblanc, a l’alçada del carrer de Badalona, a Can Jofresa. Al lloc va
acudir una patrulla, que va realitzar una inspecció ocular i un informe tècnic
d’accident. Sembla que un dels vehicles circulava en el sentit contrari a la marxa per
entrar a la zona de pàrquing per la via de sortida, quan va col·lidir amb el vehicle del
requeridor. Els agents van comprovar que l’infractor no tenia concertada
l’assegurança obligatòria del vehicle, motiu pel qual va ser sancionat i el vehicle
immobilitzat. El conductor, però, va manifestar als agents que sí estava al dia del
pagament de l’assegurança, i que podria haver estat una errada de l’asseguradora
en va facilitar les dades del vehicle ressenyat al Servei Català de Trànsit.
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