Nota de premsa
Terrassa, 29 de juny de 2018

Incendi en un habitatge a causa d’una paella
oblidada al foc
Efectius de Bombers van accedir a l’habitatge per sufocar el foc
Ahir dijous a la tarda, cap a les 18 h, la Policia Municipal va rebre una trucada del
servei d’emergències del 112 on alertava d’un incendi a un habitatge al carrer de la
Tordera, a l’alçada del carrer de Reus. Un vehicle patrulla hi va acudir i va informar
que sortia fum d’un quart pis, però que no es veien flames. Tres vehicles de bombers
van fer acte de presència i van accedir al pis a través de les finestres. Sembla que
una paella havia quedat oblidada al foc i s’estava cremant, mentre que a l’habitatge
no hi havia ningú.
Des de Policia Municipal es va contactar amb la propietària perquè acudís al
domicili. Des de Bombers es va informar que el foc no havia causat danys a
l’habitatge, però si afectació pel fum. Els agents de Policia Municipal van realitzar
tasques de regulació de la circulació i van confeccionar acta d’incendi.

Motorista ferit en un accident
A les 19.50 h d’ahir, el servei 112 alertava d’un accident de circulació amb un
motorista implicat a la Avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada del carrer del Berguedà.
Un vehicle patrulla que hi va acudir va informar que es tractava d’una caiguda
fortuïta d’un motorista i que estava ferit. Sembla que el motorista va relliscar tot sol
degut a la pluja quan circulava per l’avinguda. Una ambulància el va atendre i el va
traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
l’informe tècnic d’accident.

Accident de circulació amb tres vehicles implicats
La Policia Municipal va rebre ahir a les 19.45 h una trucada que alertava que s’havia
produït una col·lisió en cadena de tres vehicles a la rambla d’Ègara, a l’alçada del
carrer de Vázquez de Mella, i que hi podria haver ferits. La patrulla que hi va acudir,
va informar que hi havia dos ferits lleus, en un accident que s’havia produït per
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encalç on successivament cada vehicle va empènyer l’altre. Sembla que la pluja i el
paviment lliscant va contribuir a que es produís l’accident.
Al lloc també hi va acudir una ambulància que va atendre a les dues persones
ferides i les va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accidents.

Conductor denunciat per conduir sense permís
Aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal, que realitzava tasques
de vigilància i seguretat ciutadana, ha aturat un turisme a la cruïlla de l’avinguda de
Josep Tarradelllas amb el carrer d’Amadeo de Saboya. En comprovar a la base de
dades policials i de la DGT les dades del conductor, han detectat que aquest
conduïa amb el permís de conducció retirat. També han constatat que aquesta
persona era reincident per conduir amb el permís sense vigència. S’ha procedit a
immobilitzar el vehicle i a denunciar penalment al conductor.
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