Nota de premsa
Terrassa, 25 de juny de 2018

Suport a Bombers en 25 intervencions per la revetlla
de Sant Joan a tota la ciutat
La major part de les actuacions van ser per contenidors cremats
Els Bombers de Terrassa, juntament amb la Policia Municipal i Eco-Equip, van haver
intervenir en un seguit d’incendis durant la revetlla de Sant Joan, la majoria
presumptament provocats. Entre les actuacions destaquen les causades per la
crema de contenidors de brossa selectiva. També van haver d’extingir el foc originat
en diferents descampats de la ciutat. En total, es van fer 25 intervencions, repartides
de la manera següent:
-

-

-

13 intervencions per 25 contenidors de brossa selectiva cremats, de les quals
3 al barri Poble Nou - Zona Esportiva (una d’elles amb un vehicle també
afectat), dos al Centre i la resta repartides entre els barris de Sant Pere, Sant
Pere Nord, la Maurina, Can Gonteres i la Cogullada.
6 intervencions per la crema de matolls; el més gran va afectar 500m2 al
Cementiri Vell, seguit de 100 m2 a Can Parellada; i 2 incendis d’escassa
consideració al barri d’Ègara i un més a Can Roca.
4 intervencions per la crema de mobles i matalassos, dues al barri de Ca
n’Aurell, una al Roc Blanc i l’última a Can Boada del Pi.
1 intervenció per la crema d’un vehicle al Camí de Can Farcan.
1 intervenció per la crema de diversos carros de la compra d’un centre
comercial al sector de Montserrat.

La Policia Municipal i Eco-Equip també van sufocar amb els seus extintors dues
papereres, una a Can Pere Parres i l’altra a la plaça de Catalunya.

Foc a la cuina d’un establiment
A les 22.15 h de divendres, tres efectius de Bombers van acudir a sufocar l’incendi
originat en una de les estances d’un local de restauració ubicat a l’avinguda de
Barcelona, amb el carrer de Lleó XIII. Una dotació de la Policia Municipal de
Terrassa els va donar suport i va tallar el trànsit de la via durant mitja hora. Sembla
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que el foc es va originar al mecanisme d’extracció de fums. Malgrat que també s’hi
va presentar una ambulància, no va ser necessària la seva intervenció, ja que ningú
no va resultar lesionat.

Una persona lesionada per un petard
Cap a les 23.30 h de dissabte, una persona va quedar ferida en impactar-li un petard
incandescent al braç, que li va causar cremades. Una dotació de la Policia Municipal
va atendre la víctima i va demanar una ambulància, que el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.

Un ciclista cau a terra quan circulava en estat ebri
Passades les 9.30 h d’ahir diumenge, el 112 va demanar la presència de la Policia
Municipal al carrer de la Gavina, a Can Palet de Vista Alegre, perquè un ciclista
havia caigut a terra. Una vegada al lloc, els agents van comprovar que el ciclista
conduïa influenciat per l’alcohol. Dues ambulàncies van arribar al lloc. Els sanitaris
van atendre la víctima, però no va ser necessari el seu trasllat a cap centre mèdic.

Diligències penals contra un conductor en estat ebri
Cap a les 0.30 h d’aquesta matinada, una dotació de la Policia Municipal ha aturat
un vehicle que circulava de manera insegura pel carrer de Sant Crispí, a l’alçada del
carrer de Sant Tomàs. Els agents han detectat simptomatologia d’haver consumit
alcohol, i l’han traslladat a les dependències policials per ser sotmesa a les proves
d’alcoholèmia, amb taxes de 0,79mg/l i 0,81mg/l. Se l’ha informat que se li instruirien
diligències per cometre un delicte contra la seguretat del trànsit i el vehicle ha quedat
immobilitzat al Dipòsit Municipal.
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