Nota de premsa
Terrassa, 23 d’abril de 2018

Incendi en un habitatge a causa d’un petard
A la carretera de Montcada
A les 8.50 h d’ahir diumenge, el 112 va alertar la Policia Municipal d’un incendi en un
primer pis d’un habitatge a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de Vinyals.
Des de la central de Comandament es van comissionar dos vehicles patrulla per
tallar totalment la circulació de la carretera i facilitar el treball dels Bombers, que van
actuar amb tres unitats. Els agents van desallotjar a tots els veïns de l’immoble.
Sembla que l’incendi es va iniciar a causa d’un petard llençat al pati de llums de la
comunitat de veïns. El foc i el fum va acabar afectant a tres habitatges de la
comunitat. Després de dues hores, tots els veïns van poder tornar als seus
habitatges. Al lloc va acudir també una ambulància, però no va haver d’assistir a cap
veí. Els agents van confeccionar acta d’incendi i realitzar un reportatge fotogràfic
dels danys observats.

Accident de circulació amb un motorista ferit
A les 17.40 h de divendres, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident amb
un motorista ferit. La Prefectura va comissionar una unitat policial motoritzada al
carrer del Pantà, a l’alçada del carrer de Pau Claris, que va informar que el motorista
patia ferides i no hi havia afectació a la circulació. Una ambulància el va traslladar a
Hospital Universitari MútuaTerrassa. L’agent va realitzar una inspecció ocular i
informe tècnic d’accident.

Accident de trànsit amb un xoc en cadena al carrer de la Hispanitat
A les 19.25 h de divendres, el 112 va alertar la Policia Municipal d’un accident de
circulació al carrer de la Hispanitat, a l’alçada del passatge del Penyal. Des de la
Central de Comandament es va comissionar un vehicle patrulla, que va informar que
un ocupant del vehicle implicat estava ferit i va demanar una ambulància, que poc
desprès el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que
l’accident es va produir quan el vehicle sortia del seu estacionament i, per causes
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que es desconeixen, va perdre el control i va col·lidir amb un vehicle que estava
estacionat a l’altre costat de la via. A causa de la força de l’impacte, aquest es va
desplaçar i va col·lidir igualment amb un altre vehicle estacionat. Els agents van
sol·licitar el servei de la grua Municipal, que va retirar el vehicle del mig de la via. Es
va realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un incendi a un quadre elèctric és sufocat pels veïns
A les 22.50 h de divendres, el 112 va informar la Policia Municipal d’un incendi a un
quadre elèctric ubicat al carrer de Santa Llúcia, a l’alçada del carrer de la Mare de
Déu de la Llum. Es va comissionar un vehicle patrulla, que va informar que s’havia
cremat un quadre elèctric a la via pública i els veïns l’havien pogut sufocar. Al lloc va
acudir una unitat del Parc de Bombers de Terrassa. Tant els veïns com la Prefectura
van trucar a la companyia elèctrica, que va enviar un tècnic al lloc. A causa de
l’incendi van quedar sense subministrament elèctric uns quinze habitatges. Els
agents van tallar totalment el carrer per facilitar el treballs dels operaris.

Un robatori amb violència a un establiment
Cap a les 0.40 h de la matinada de dissabte, un particular va trucar a la Policia
Municipal per comunicar que era el responsable d’un establiment ubicat a l’avinguda
d’Àngel Sallent, a l’alçada del carrer d’Antoninus Pius, i que hi havia una persona a
l’interior provocant aldarulls i llençant-ho tot a terra. Des de la Central de
Comandament es van enviar dos vehicles patrulla, que van informar que la persona
denunciada havia marxat després de robar els diners de la caixa amb violència i
intimidació al responsable del local. Es va enviar la descripció de l’individu i es va
activar una recerca per la zona per part de patrulles, que finalment el van localitzar a
la mateixa avinguda i van procedir a la seva detenció per un delicte de robatori amb
violència i intimidació. El responsable del local va ser traslladat per un vehicle
patrulla a l’Hospital de Terrassa, on una hora desprès se li van donar l’alta i va
presentar la corresponent denuncia a la Prefectura de la Policia Municipal.

Un conductor ebri col·lideix amb un senyal de circulació
A les 4.50 h de la matinada de dissabte, una trucada de la Policia Local de Rubí va
comunicar la Policia Municipal que havien estat alertats per uns vigilants de
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seguretat que a la carretera de Rubí, a l’alçada del carrer del Mossèn Parramon,
s’havia produït un accident de circulació i que el conductor estava dintre del vehicle i
semblava afectat per l’alcohol. Al lloc va acudir un vehicle patrulla, que va informar
que el conductor del turisme accidentat es trobava encara a dintre del vehicle amb
les portes tancades. Sembla que l’accident es va produir quan el vehicle es va sortir
de la via, cap al costat dret, i va col·lidir amb un senyal vertical i un semàfor. Els
agents van realitzar al conductor la prova de detecció alcohòlica en aire expirat i va
donar un resultat positiu de 0,74 mg/l. Per aquest motiu, un vehicle patrulla el va
traslladar a la Prefectura, on se li van realitzar les proves en un etilòmetre evidencial,
donant un valor positiu de 0,77 mg/ i 0,79 mg/l. Al conductor se li van obrir
diligències penals i el seu vehicle va quedar immobilitzat. Els agents van realitzar la
inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident i van donar avís a Eco-Equip per netejar
la via de restes de plàstics i vidres.

Un motorista ferit a la carretera de Martorell
A les 6.50 h de dissabte, la Policia Municipal va rebre una trucada de Mossos
d’Esquadra per informar d’un accident de circulació amb un motorista ferit i un
vehicle, que es trobava a la autopista C-58 amb una roda punxada. Des de la
Central de Comandament es va comissionar un vehicle patrulla i una ambulància va
atendre el motorista. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident. Sembla que l’accident va tenir lloc quan un primer vehicle va realitzar un
gir prohibit per incorporar-se a la C-58 i el turisme que anava darrera seu va haver
de frenar bruscament, provocant que la motocicleta que els seguia col·lidís amb ell
per encalç, caient a terra i patint ferides de diversa consideració. L’ambulància va
traslladar el motorista a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Petit incendi davant de l’Hospital de Terrassa
A les 15 h de dissabte, el 112 va informar la Policia Municipal que Mossos
d’Esquadra alertaven d’un incendi davant de l’Hospital de Terrassa. Al lloc va acudir
un vehicle patrulla i els agents van trobar prop de la central elèctrica de Can Perdut
un petit incendi de matolls. Els agents van acompanyar a la unitat de Bombers del
Parc de Terrassa fins al lloc, on van sufocar l’incendi que havia afectat una
superfície d’uns 100 m2. L’activitat de l’Hospital de Terrassa no es va veure afectada.
Els agents van realitzar un acta d’incendi i una inspecció ocular.
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Un vehicle col·lideix amb la tanca del col·legi Serra de l’Obac
A les 16.55 h de dissabte, el 112 va alertar la Policia Municipal d’un accident de
circulació al carrer de la Forja, a l’alçada del carrer de Palautordera. Va acudir al lloc
un vehicle patrulla, que va informar que un vehicle havia col·lidit amb la tanca de
l’escola Serra de l’Obac i havia entrat dintre del pati de l’escola. El conductor no va
patir ferides. Sembla que el vehicle no es va aturar davant un senyal de cediu el pas
i va continuar una trajectòria recta fins a sortir de la via i col·lidir amb la tanca del
col·legi. Els agents van fer la prova d’alcoholèmia al conductor, que va donar resultat
negatiu. Els agents van demanar l’actuació de la grua d’assistència del vehicle per
retirar-lo del pati. Es va confeccionar un informe tècnic d’accident i un acta de danys
de la tanca.

Un accident de circulació amb un conductor ebri
A les 17.45 h de dissabte, la trucada d’un ciutadà va informar la Policia Municipal
d’una col·lisió a la carretera de Martorell, a l’alçada del carrer del Burot. Un vehicle
patrulla va acudir al lloc i va demanar una ambulància per atendre un dels ocupants
d’un vehicle implicat a l’accident. També es va demanar el suport d’un altre vehicle
patrulla i del servei de la grua municipal d’Egarvia per retirar un dels vehicles, que
havia quedat al mig de la via. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el primer
vehicle va aturar la marxa per fer un gir permès a l’esquerra i els dos vehicles que el
precedien van col·lidir per encalç. Una ambulància va traslladar a la persona ferida a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van observar que un dels
conductors podia estar sota la influència de begudes alcohòliques i li van fer la prova
en aire expirat en un etilòmetre portàtil, donant un valor positiu de 0,48 mg/l. Un
vehicle patrulla va traslladar el conductor a Prefectura, on se li van realitzar les
proves en un etilòmetre evidencial, donant uns valors positius de 0,40 mg/l i de 0,38
mg/l a la segona. El conductor va ser denunciat.

Diversos conductors denunciats per conduir en estat ebri
A les 3 h de la matinada de diumenge, un control estàtic de la Policia Municipal de
Terrassa va aturar un conductor a la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer de
les Borges Blanques, i se li va realitzar la prova d’alcoholèmia en un etilòmetre
portàtil, donant un valor positiu en aire expirat de 0,56 mg/l. Els agents van traslladar
al conductor a la Prefectura per fer-li les proves en un etilòmetre evidencial, donant
un valor de 0,53 mg/l i 0,51 mg/l. El conductor va ser denunciat i el seu vehicle
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immobilitzat amb un parany. Poc desprès, al mateix control, un altre conductor va
donar un resultat positiu de 0,60 mg/l a la prova d’alcoholèmia. Va ser traslladat a
Prefectura i va donar uns resultats de 0,53 mg/l i de 0,46 mg/l a les proves de
detecció en un etilòmetre evidencial. També va ser denunciat i el seu vehicle
immobilitzat.
A les 18.40 h, al carrer de Jacint Elías, a l’alçada de la plaça del Treball, un vehicle
patrulla va aturar un vehicle que havia fet una infracció i van observar que el
conductor estava sota la influència de l’alcohol. El van traslladar a Prefectura i li van
fer la prova en un etilòmetre evidencial, donant un valor positiu de 0,93 mg/l i 0,91
mg/l. El conductor va ser denunciat.

Un conductor dóna positiu en cànnabis
A les 21.30 h d’ahir diumenge, un vehicle patrulla de la Policia Municipal va aturar un
conductor a l’avinguda de Jaume I, a l’alçada de la plaça de la Dona, que havia fet
un infracció de circulació. Els agents van observar que el conductor podia estar
afectat per una substància estupefaent i que l’interior del vehicle desprenia olor de
marihuana. Els agents van preguntar al conductor si portava droga al vehicle i
aquest, voluntàriament, els va lliurar una porció presumptament de marihuana, que
portava. Els agents van realitzar el pesatge de la substància, de 4,2 grams. Es va
realitzar acta denúncia per aquest fet. El conductor va ser traslladat per un altre
vehicle patrulla a la Prefectura, on se li va fer la prova de detecció de drogues i va
donar positiu en THC (cànnabis), i va ser denunciat i el seu vehicle immobilitzat.

Un incendi a un transformador elèctric
A les 5.40 h d’aquesta matinada, el 112 ha informat la Policia Municipal d’un incendi
a un transformador elèctric al carrer de la Mare de Déu de la Llum, a l’alçada de la
plaça dels Països Catalans. S’hi ha comissionat un vehicle patrulla, que ha informat
que a la seva arribada ja hi havia un vehicle del Parc de Bombers de Terrassa
sufocant l’incendi. Els agents han procedit a tallar el carrer per garantir la seguretat
dels efectius de Bombers mentre treballaven. Des de la Central de Bombers s’ha
donat avís a la companyia elèctrica i els tècnics han acudit al lloc per treballar en
l’avaria.
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