Nota de premsa
Terrassa, 2 de març de 2018

Incidències per l’episodi de vent
El fort vent ha causat diferents desperfectes aquesta matinada
Les ventades que han afectat la ciutat aquesta matinada, iniciat cap a les 2.40 h, ha
provocat un seguit d’incidències que han mobilitzat els efectius de la Policia
Municipal, en col·laboració amb els Bombers, el servei de Gestió de l’Espai Públic,
els serveis de neteja d’Ecoequip i l’empresa encarregada del manteniment de
l’enllumenat públic SECE. Entre les incidències registrades, destaquen els
contenidors d’escombreries desplaçats de la seva ubicació que han ocupat la
calçada als carrers de Sant Cosme, al passeig de Les Lletres, a l’avinguda de
Barcelona, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, o el carrer d’Àlaba, entre d’altres,
sense provocar, però, cap accident de circulació. Des de la Central de
Comandament s’han comissionat les patrulles pertinents per col·locar els
contenidors al seu lloc i per activar els bloquejadors de les rodes.
També a conseqüència del vent, s’ha avariat el semàfor de la cruïlla del carrer
d’Agricultura amb el carrer de Colom. S’ha donat avís al servei de SECE. Cap a les 5
h, uns patrulla ha informat que a la carretera de Matadepera s’havia trencat una
marquesina i el terra estava ple de vidres. S’ha donat avís a Eco-Equip per netejar la
zona.
Passades les 5 h, el servei del 112 ha informat que a l’accés de l’Hospital de
Terrassa havia caigut un arbre i ocupava tota la via. Ha acudit un vehicle patrulla,
que ha confirmat el fet, així com una unitat del Parc de Bombers de Terrassa, que
han treballat per deixar lliure la via. També ha acudit personal del servei de SECE
perquè el cablejat elèctric havia quedat afectat.
A les 6.25 h, s’ha donat avís als Bombers per la caiguda de part de la façana d’un
habitatge al carrer de Sant Antoni, i també han hagut d’actuar per retirar un tros
d’una placa de fibrociment localitzat al carrer de Garcia Humet, a l’alçada del carrer
de Sant Cristòfol.
A les 7.25 h s’ha informat al Servei de Gestió de l’Espai Públic que al carrer de
Colom amb l’avinguda de Santa Eulàlia hi havia risc de caiguda d’un cartell
publicitari, perquè actués la grua i el retirés.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

A les 8 h, el 112 ha informat que podia caure una placa de fibrociment del sostre
d’un habitatge a la cantonada dels carrers de Solsona i de Valira. Una patrulla ha
acudit al lloc, on efectius dels Bombers han retirat la coberta.
Sobre les 8 h, un particular ha informat la Policia Municipal que estava a punt de
caure un arbre a l’avinguda de l’Abat Marcet. S’ha donat avís als Bombers i al Servei
de Gestió de l’Espai Públic. Una patrulla ha acudit al lloc i ha tallat el trànsit a
l’alçada de la carretera de Rellinars mentre es netejava la zona.
Sobre les 9.10 h, des de l’Institut Egara s’ha comunicat a la Policia Municipal que hi
havia una planxa de l’edifici a punt de caure. Ha acudit al lloc una patrulla policial i
una dotació dels Bombers per retirar-la.
Cap a les 9.30 h, una trucada d’un particular ha informat la Policia Municipal que al
carrer de Sant Marc, a l’alçada del carrer d’Isaac Peral, hi havia petits despreniments
de la façana. Una unitat ha retirat tres rajoles de marbre i s’ha avisat als veïns per
fer-se càrrec.

Un accident de circulació amb ferits
A les 8.10 h de dijous, un conductor va trucar la Policia Municipal per informar que
havia patit un accident de circulació i demanar la presència policial. Una patrulla va
acudir al carrer de Colom, a l’alçada del Parc Vallès, on s’havia produït l’accident.
Els agents van informar que es tractava de la col·lisió de tres vehicles i que hi havia
dues persones ferides. Des de la Central de Comandament es va demanar la
presència d’una ambulància, que va atendre al lloc al conductor i a un ocupant d’un
dels vehicles, i finalment va traslladar aquest últim a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que la col·lisió es va produir quan el primer vehicle implicat
va aturar la marxa de forma sobtada perquè creuava una persona pel pas de
vianants habilitat al lloc, i el vehicle que el seguia no va poder aturar-se a temps i va
col·lidir per encalç. Tot seguit, un tercer vehicle que circulava per la mateixa via va
frenar però va lliscar, possiblement degut a l’asfalt mullat per la pluja, i va col·lidir
amb el segon vehicle, que degut a la força de l’impacte va tornar a col·lidir amb el
primer. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.
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