Nota de premsa
Terrassa, 30 d’abril de 2018

Incendi en un pis al carrer de Salmerón
Van resultat afectades dues persones per inhalació de fum
A la 1.38 h d’ahir diumenge, el servei d’emergències 112 va informar d’un incendi en
un habitatge al carrer Salmerón, a l’alçada del carrer de Pearson. Al lloc s’hi van
personar varies dotacions de la Policia Municipal, cinc camions de Bombers i una
ambulància. Els agents municipals, per facilitar la tasca d’extinció a Bombers, va
tallar el trànsit del carrer. Els equips de Bombers van trigar aproximadament una
hora en extingir el foc, que va afectar a una de les plantes de l’edifici.
Segons els primer indicis, el foc podria haver estat provocat i es va originar al
menjador, afectant també la cuina i les habitacions de l’habitatge. Per inhalació de
fum van ser ateses dues persones, residents a la vivenda, els quals van ser
traslladats al servei d’urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

L’actuació per una fuita d’aigua, posa al descobert una plantació de marihuana
Prop de les 7 h de divendres, el servei 112 va informar que un ciutadà, resident al
carrer de Pontevedra, es queixava que li queia aigua del pis de sobre. Al lloc hi va
acudir una dotació de la Policia Municipal que va observar que el pis on havia,
presumptament, hi havia la fuita d’aigua tenia el pany de la porta forçat i al seu
interior una plantació de marihuana.
Els agents van identificar a la personar ocupant del pis, que va ser informada que
seria investigada per un presumpte delicte contra la salut pública. Es van decomissar
180 plantes de marihuana.

Atropellament a l’avinguda de Jacquard
Cap a les 12.30 h de divendres, el servei d’emergències 112 va informar que s’havia
produït un atropellament a l’avinguda de Jacquard. La dotació de la Policia Municipal
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que hi va acudir es va encarregar d’assegurar la zona i de confeccionar un informe
tècnic d’accident.
Sembla que l’accident es va produir quan la vianant, que creuava pel pas habilitat
amb el semàfor en verd, va ser colpejada per un turisme que accedia a l’avinguda
des de la rambla de Sant Nebridi. Aquesta va ser assistida per una ambulància i
traslladada posteriorment al servei d’urgències de l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa, on va quedar ingressada amb ferides de pronòstic greu.
.
Detingut per una ordre judicial pendent
A les 16 h de divendres, una patrulla de la Policia Municipal va intervenir en un
accident de trànsit sense ferits a la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer de
Mura. Al confeccionar l’informe d’accident, els agents van ser informats que un dels
implicats tenia una ordre de recerca, detenció i presentació d’un Jutjat de Terrassa.
Aquesta persona va ser detinguda i traslladada a dependències policials en espera
de ser presentada al jutjat.

Incendi de matolls al parc de Vallparadís
A les 17 h de divendres, a requeriment de diverses trucades es va actuar en l’incendi
d’uns matolls a la zona de la piscina del parc de Vallparadís. En l’extinció del foc hi
va intervenir una dotació de Bombers que va treballar durant una mitja hora. Van
quedar afectat uns 37 metres quadrats.

Col·lisió per encalç
També divendres, cap a un quart de 8 de la tarda, el servei d’emergències 112 va
informar d’una col·lisió amb ferits al carrer de Pablo Iglesias, a l’alçada del carrer de
Sicília. Al lloc hi va acudir una patrulla de la Policia Municipal, que va confeccionar
un informe tècnic d’accident.
La col·lisió, segons sembla, es va produir quan el conductor d’un turisme no es va
apercebre que el vehicle que el precedir s’aturava, raó per la que el va impactar per
encalç. A causa de l’accident, es va traslladar un dels conductor al servei
d’urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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Conductor dona positiu en alcoholèmia
Durant la matinada de dissabte, prop de les 5 del matí, una patrulla de la Policia
Municipal va ser requerida per un vehicle avariat que es trobava ocupant un sentit de
circulació de l’avinguda del Vallès. Els agents van observar que el vehicle tenia una
roda punxada i que la conductora presentava signes evidents de trobar-se sota els
efectes de begudes alcohòliques. Sotmesa a les proves de detecció, va donar uns
resultats de 0,66 mg/l, raó per la que serà investigada per un presumpte delicte
contra la seguretat del trànsit.

Dues intervencions per ruscs d’abelles
Dissabte, a les 11.30 h i a les 14.30 h, la Policia Municipal va haver d’intervenir per
la presència de dos ruscs d’abelles en dos carrers de la ciutat. El primer al carrer de
Mossèn Tatcher i el segon al carrer d’Arenys de Mar. En tots dos casos, hi van fer
acte de presència també el Cos de Bombers.

Infracció de trànsit i positiu per alcoholèmia
El dissabte a la tarda, cap a les 19.30 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar
un turisme per una infracció de trànsit a la carretera de Castellar, a l’alçada del
carrer de Cavall Bernat. Els agents, davant de la simptomatologia que presentava el
conductor va realitzar-li les proves d’alcoholèmia, donant un resultat positiu de
0,75mg/l. Es realitzaran diligències per un presumpte delicte contra la seguretat del
trànsit a aquesta persona.

Col·lisió amb ferits
Passades les 0.30 h de diumenge, el servei d’emergències 112 va informar d’una
col·lisió a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer del Duero. Al lloc s’hi va
desplaçar una patrulla de la Policia Municipal, que va confeccionar un informe tècnic
d’accident.
Sembla que l’accident es va produir quan un turisme que circulava per la via
principal de la carretera de Montcada, al girar per accedir al carrer Duero no va
respectar la preferència de pas d’un vehicle que circulava pel lateral d’aquesta
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carretera, en sentit a l’avinguda del Vallès. Una de les persones implicades, ocupant
d’un dels vehicles, va ser traslladada per una ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

Col·lisió amb ferits
Cap a les 14.30 h de diumenge, el servei 112 va informar a la Policia Municipal d’un
accident de trànsit a la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer del Morral del
Llop. La patrulla de la Policia Municipal que s’hi va desplaçar va realitzar un informe
tècnic d’accident.
La col·lisió, segons sembla, va passar quan un turisme que circulava per la carretera
en sentit plaça de la Dona, va colpejar per encalç a un turisme que es trobava aturat.
A conseqüència de l’accident un dels implicats va haver de ser traslladat per una
ambulància al servei d’urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Un arbre causa danys a un vehicle estacionat
A les 17.25 h de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va intervenir al carrer
d’Itàlia per la caiguda d’un arbre sobre un vehicle estacionat. L’arbre, d’uns 8 metres
d’alçada, va caure possiblement pel vent, causant danys en un costat del vehicle.

Accident de trànsit a la plaça de l’aigua
A les 23.10 h de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va observar un
turisme immobilitzat mecànicament a la carretera de Matadepera, a l’alçada de la
plaça de l’Aigua. Sembla que el motiu va ser per un accident de trànsit. Un turisme
que circulava per la rotonda va perdre el control i va impactar amb un senyal de
trànsit.
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Col·lisió per encalça a l’avinguda del Vallès
A les 5.30 h d’avui, el servei d’emergències 112 ha informat a la Policia Municipal
d’un accident de trànsit amb tres vehicles implicats, a l’avinguda del Vallès a l’alçada
del carrer de Jiloca. Al lloc hi ha acudit una dotació de la Policia Municipal que ha
realitzat l’informe tècnic d’accident. Sembla que la col·lisió s’ha produït a l’impactar
per encalç un turisme amb un altre que estava aturat, que ha estat desplaçat i ha
xocat amb el de davant. A conseqüència de l’accident, dues persones han estat
traslladades a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i una a l’Hospital de Terrassa.
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