Nota de premsa
Terrassa, 28 de juny de 2018

Suport a Bombers per una fuita de gas en un
domicili on s’estaven fent obres
Els treballadors van tallar la canonada del gas ciutat per una errada tècnica
Sobre les 12 h d’ahir dimecres, el 112 va demanar amb urgència la presència d’una
unitat de la Policia Municipal a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de
Sant Francesc, per un incendi a un domicili. El servei també va informar que havia
comunicat els fets als Bombers. Una dotació policial es va desplaçar al lloc i va
comprovar que no hi havia foc, sinó que s’havia produït una errada en uns treballs
que s’estaven fent a un habitatge particular, ja que en comptes de tallar una
canonada d’aigua s’havia tallat la del gas, generant una fuita. Dos efectius de
Bombers van actuar i van tallar el subministrament del gas, mentre que els agents
van regular el trànsit de la via, donant pas alternatiu als vehicles fins que es va
resoldre el problema. L’actuació va durar quasi una hora.

Sancionats dos conductors per donar positiu en les proves d’alcoholèmia
Cap a les 20.15 h d’ahir, el primer dels conductors sancionats va realitzar una
infracció de trànsit amb la seva motocicleta al carrer de l’Anoia, a l’alçada del carrer
de Colom. Els agents van aturar el vehicle i van sotmetre al conductor a les proves
d’impregnació alcohòlica, en les quals van donar uns resultats positius de 0,64mg/l i
0,67mg/l. Els agents el van denunciar per la via administrativa i van immobilitzar el
vehicle a la via pública.
A les 4.15 h d’aquesta matinada, un altre conductor ha comés una infracció de
trànsit que ha alertat a una patrulla de la Policia Municipal. Els agents han aturat el
vehicle al carrer de Manresa, a l’alçada del carrer de Girona. Després de comprovar
que el conductor presentava símptomes d’haver ingerit alcohol, se l’ha instat a bufar
en un etilòmetre de precisió, en el que ha donat taxes positives de 0,56 mg/l i 0,53
mg/l. A més de la sanció administrativa corresponent, els agents han immobilitzat el
vehicle.
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Un motorista ferit en un xoc amb un turisme
A les 17.30 h d’ahir, el 112 va sol·licitar la presència d’una dotació de la Policia
Municipal al punt quilomètric 19 de la variant de la Nacional N-150 perquè s’havia
produït un xoc entre una motocicleta i un turisme. Al lloc van acudir tres
ambulàncies, una de les quals va traslladar el motorista a l’Hospital de Terrassa.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan un dels conductors no va respectar la
distància de seguretat i va xocar contra la part posterior de l’altre vehicle, que estava
aturat per una retenció de trànsit. Els agents van regular el transit de la via fins que
una grua municipal va retirar la motocicleta del lloc de la col·lisió.
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