Nota de premsa
Terrassa, 26 de juny de 2018

Intervenció en un incendi a un domicili que es va
iniciar a la campanya extractora
La cuina va quedar calcinada però no hi va haver persones ferides
Cap a les 23.30 h d’ahir dilluns, veïns d’un immoble situat al carrer de la Duquessa
de la Victòria, a l’alçada del carrer de Wilson, van contactar amb la Policia Municipal
per comunicar que estava sortint fum de l’interior d’un dels habitatges de la
comunitat. Es va donar avís als Bombers, que van acudir al lloc amb tres efectius
que van trigar mitja hora a sufocar el foc, iniciat a la cuina d’un domicili de la primera
planta. Sembla que el foc s’havia originat a causa d’un curtcircuit a la campana
extractora de fums. Els agents van comprovar que tot el veïnat havia abandonat els
domicilis i havien sortit al carrer. Els agents van tallar el trànsit i van fer tasques de
control fins que els bombers van finalitzar la seva intervenció. Una ambulància va
acudir al lloc, però ningú va necessitar assistència mèdica.

Sancionada una conductora per donar positiu d’alcoholèmia
A l’1.40 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat una
conductora que havia traspassat la cruïlla del carrer Ample amb l’avinguda de Jaume
I, sense respectar el semàfor en vermell que l’afectava. Els agents l’han instat a
sotmetre’s a les proves d’impregnació alcohòlica, en les que ha donat taxes de
0,53mg/l i 0,46mg/l. La conductora ha rebut una denúncia administrativa per conduir
un vehicle de motor i donar positiu en les proves d’alcoholèmia. El seu vehicle ha
quedat immobilitzat al Dipòsit Municipal.

Un conductor pateix un desmai i xoca amb un senyal vertical a la carretera de
Montcada
A les 17.15 h d’ahir, un conductor que circulava pel carril lateral de la plaça dels
Països Catalans, en direcció a la carretera de Montcada, va traspassar la cruïlla amb
el semàfor en vermell. Sembla que el conductor va patir un desmai o bé s’havia
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desorientat, motiu pel qual en comptes de girar per incorporar-se a alguna de les
vies adjacents va continuar en trajectòria recta fins a topar contra el bàcul d’un
senyal vertical ubicat a l’altra banda de la carretera. El conductor i el seu
acompanyant van ser traslladats a l’Hospital de Terrassa. Es va llençar sorra secant
a la calçada per cobrir l’oli vessat pel vehicle, que va ser retirat de la via per una
grua.

Un conductor comet una infracció de trànsit i provoca un accident
A les 13.45 h d’ahir, uns agents de la Policia Municipal van acudir a un accident de
trànsit que havia tingut lloc al carrer de Mossèn Josep Moncau, amb la carretera de
Martorell. Sembla que un dels dos conductors implicats no va respectar el semàfor
en vermell que regula la intersecció i va impactar amb l’altre vehicle. Un dels
conductors va patir algunes lesions i va ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents van prendre totes les dades per formalitzar el comunicat
d’accidents i per esbrinar el responsable final dels fets, ja que cap dels conductors
van assumir l’autoria. Els vehicles van ser retirats de la via.

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

