Nota de premsa
Terrassa, 12 de juliol de 2018

Dos incendis a la cuina de dos habitatges acaben
amb dues persones ferides per cremades
Els ferits van ser traslladats a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa
Ahir dimecres es van registrar dos incendis a habitatges, gairebé a la mateixa hora, i
tots dos amb origen a les cuines. El primer va ser a les 13.05 h, al carrer del Doctor
Cistaré, a l’alçada del carrer del Maestrat, on una paella amb oli deixada a la cuina
del segon pis va provocar un incendi. Una persona va intentar sufocar el foc i va patir
cremades a les mans. Hi van acudir tres vehicles de Bombers de Terrassa i una
ambulància, que va traslladar a la persona ferida a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. El foc no va afectar a cap altre pis.
A les 13.45 h, va arribar l’avís d’un segon incendi, ara a un habitatge de la carretera
de Rubí, a l’alçada del carrer de Lepant, on va cremar la campana extractora d’un
immoble de tercera planta. Al lloc van acudir tres dotacions de Bombers i una
ambulància, que va atendre a una persona afectada per inhalació de fums i
cremades a una mà i la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. A tots
dos sinistres els agents van fer una inspecció ocular i acta d’incendis.

Un accident de circulació amb una persona ferida
A les 12 h d’ahir, el 112 informava d’una col·lisió al carrer del Pigot, a Can Palet de
Vista Alegre. Una patrulla va acudir al lloc i va sol·licitar una ambulància per atendre
un dels conductors. Sembla que un dels vehicles va canviar de sentit i va fer marxa
enrere per estacionar quan un altre vehicle va col·lidir amb ell per encalç. Una
ambulància va traslladar a la persona ferida a l’Hospital de Terrassa. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un motorista ferit per una caiguda
A les 19.30 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal que un motorista havia
caigut de forma fortuïta al carrer de Jacint Badiella, a l’alçada del camí de Can
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Carbonell, i havia quedat estès al terra. Al lloc va acudir un vehicle patrulla, que va
informar que el ciclomotor tenia dos ocupants i que havia relliscat al revolt, quedant
lesionat un d’ells. Una ambulància va atendre al motorista ferit i el va traslladar a
l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic
d’accident.

Un conductor que multiplica per sis la taxa d’alcoholèmia permesa provoca un
accident
A les 18.40 h de dimecres, el 112 va informar a la Policia Municipal d’una col·lisió
entre un turisme i una motocicleta a la carretera de Rellinars, a l’alçada del carrer del
Torrent. Dos vehicles patrulla van acudir al lloc de l’accident, on van fer tasques de
regulació de la circulació. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan el turisme
circulava pel carrer de Torrent i va girar cap a la carretera de Rellinars envaint el
sentit contrari de circulació i col·lidint frontalment amb la motocicleta, que pujava pel
seu carril. Els agents van realitzar al conductor del turisme la prova de detecció
alcohòlica en un etilòmetre portàtil i aquest va donar un valor positiu de 1.57 mg/l,
multiplicant gairebé per sis el màxim permès. Una ambulància va atendre al
motorista ferit i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents
van traslladar a Prefectura al conductor per realitzar les proves de detecció en un
etilòmetre evidencial, en el qual va donar resultats positius d’1.35 mg/l i 1.25 mg/l. El
conductor va ser denunciat per un delicte contra la seguretat vial i el seu vehicle va
quedar immobilitzat a la base de la grua municipal d’Egarvia. Els agents van realitzar
una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un incendi crema 200 m2 de matolls a La Cogullada
A les 19.50 h de dimecres, el 112 va alertar a la Policia Municipal d’un incendi
forestal a la carretera de Martorell, a l’alçada del carrer del Pintor Torras. Un vehicle
patrulla va acudir al lloc i va informar que estaven cremant matolls a prop d’una
empresa de materials de construcció. Tres dotacions de Bombers van actuar i van
trigar mitja hora en sufocar el foc. Una ambulància que també hi va acudir no va
haver d’assistir a cap ferit. En total, es van cremar uns 200 m2 de matolls per causes
desconegudes.
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