Nota de premsa
Terrassa, 23 de juliol de 2018

La pluja provoca danys en un mur de contenció i
diversos arbres i vehicles
La Policia Municipal va haver de fer nou sortides relacionades amb la pluja
La intensa pluja caiguda ahir a la tarda a Terrassa va provocar diferents incidències.
La Policia Municipal va fer un total de nou sortides pels avisos rebuts a diferents
punts de la ciutat. La incidència més rellevant es va produir cap a les 19 h al carrer
de Can Santfeliu, a Les Martines, on un mur de contenció de terres es va esfondrar,
caient sobre la calçada. La patrulla de la Policia Municipal desplaçada al lloc dels
fets va demanar la intervenció dels serveis municipals per delimitar i senyalitzar la
zona afectada pel despreniment mitjançant tanques metàl·liques i llums d’atenció.
Un tècnic municipal es va desplaçar al lloc dels fets i va valorar que no hi havia risc
immediat de despreniments majors, encara que el mur s’haurà de reparar el més
aviat possible.
També com a conseqüència de la pluja, alguns arbres dels barris de Sant Llorenç,
Les Arenes-La Grípia-Can Montllor i Can Parellada van caure o van patir
trencaments i caigudes de branques. Entre les 20 i les 21 h, aproximadament,
Bombers i Policia Municipal van fer diferents intervencions en aquelles situacions
que podien comportar algun perill.
Així, a Sant Llorenç i Can Petit van caure tres arbres a l’avinguda del Vallès, un dels
quals va causar danys a un vehicle estacionat, i un altre al carrer de la Font de la
Pola. Aquest quart arbre va caure sobre una façana, encara que no va provocar cap
desperfecte.
Dos arbres més van caure a Les Arenes-La Grípia-Can Montllor: un va caure sobre
la calçada, al carrer de Reus, sense que afectés ningú ni provoqués cap dany
material. L’altre va caure sobre un cotxe estacionat al carrer de Tortosa, provocant
rascades a la pintura del sostre.
Finalment, a Can Parellada, els bombers van haver de tallar una branca d’un arbre
del carrer d’Itàlia perquè havia caigut a sobre d’un vehicle, trencant-li un mirall
retrovisor exterior. També van haver de fer tasques de sanejament a l’arbrat del
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carrer de Bulgària, pel perill de trencament de branques i de caiguda d’alguns
exemplars que s’havien desarrelat per les pluges.
Els bombers van retirar de la via pública la major part dels arbres afectats.
D’altra banda, cap a les 20.30 h, un veí del barri del Vallparadís va alertar la Policia
Municipal que havia caigut un tros de la façana d’un bloc de pisos del carrer del
Violinista Vellsolà. Els Bombers van sanejar la part malmesa de la façana i els
Mossos d’Esquadra van precintar la vorera davant la façana afectada.
Vehicle incendiat per una avaria al motor
Minuts després de les 3.30 h de la matinada de diumenge, dos camions cisterna dels
Bombers es van desplaçar al carrer de Rafael de Campalans per sufocar l’incendi
d’un vehicle estacionat. El foc s’havia originat al motor del mateix vehicle. Una unitat
de la Policia Municipal va supervisar el trànsit de la via fins que el Bombers van
finalitzar les tasques, que van durar mitja hora.
El mal funcionament d’un comptador elèctric provoca l’escalfament d’un
establiment
A les 21.45 h de dissabte, cinc efectius dels Bombers de Terrassa van adreçar-se a
un establiment de l’avinguda de l’Abat Marcet, alertats pel 112 del sobreescalfament
del terra d’aquest local. Una unitat de la Policia Municipal es va desplaçar també al
lloc dels fets. La companya de subministrament elèctric va indicar que el
sobreescalfament podia ser conseqüència de l’escalfament d’unes canonades
d’aigua d’un local contigu, que podrien escalfar-se per una avaria elèctrica,
concretament en el comptador. Un cop tallat el subministrament elèctric a l’edifici la
temperatura va baixar i es va donar avís al personal responsable del local adjacent
per tal d’esbrinar les causes del sobreescalfament i solucionar el problema.
Tres accidents de trànsit
Dos turismes van col·lisionar diumenge a les 4.20 hores de la matinada quan un dels
conductors no va respectar el senyal d’stop ubicat al carrer d’Icària amb el carrer de
Pablo Iglesias, al barri del Roc Blanc. Els agents de la Policia Municipal van detectar
que un dels conductors havia ingerit alcohol i van procedir a efectuar les proves
d’alcoholèmia a tots dos implicats. Un dels conductors va donar negatiu i l’altre va
donar unes taxes d’alcohol de 0,48 i 0,44mg/l, per la qual cosa va ser sancionat per
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la via administrativa, alhora que el seu vehicle va quedar immobilitzat mecànicament
a causa del xoc i retirat del mig de la calçada per una grua. També va quedar
afectada una capsa de registre de Fecsa-Endesa i la tanca metàl·lica d’un centre
escolar. Ningú no va resultar ferit.
La Policia Municipal va atendre dos accidents de trànsit més al llarg del cap de
setmana. El primer d’ells es va produir dissabte a les 18.45 h a l’avinguda del Vallès,
en col·lisionar dos automòbils. Un dels implicats, el presumpte responsable de
l’accident, va fer escàpol sense facilitar les dades corresponents a la part contrària.
Tot i així, un testimoni presencial de l’accident va fotografiar la placa de matrícula del
vehicles escapolit, que va facilitar a la patrulla policial. Va ser necessària una
ambulància, ja que el conductor víctima dels fets i dos menors ocupants van quedar
ferits i traslladats a un centre mèdic en haver patit fuetades cervicals. Els agents,
finalment, van esbrinar la filiació del conductor, al qual van denunciar per estar
implicat en un accident de trànsit i no facilitar les dades.
A les 23.40 hores de diumenge dos vehicles van col·lidir quan un d’ells va fer un gir
prohibit a l’avinguda de Béjar amb l’avinguda del Vallès. A causa de la topada, un
dels conductors va ser traslladat a l’Hospital de Terrassa perquè valoressin les
lesions que havia patit. Un dels semàfors de la cruïlla va quedar afectat i va ser
reparat de manera provisional per no entorpir el trànsit de la zona. També va ser
necessària la intervenció d’Eco-Equip, que va netejar la zona de les restes
plàstiques i de vidres que es van desprendre dels vehicles implicats.
Diligències penals
d’alcoholèmia

i
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La matinada de diumenge, passades les 4.30 h, agents de la Policia Municipal van
obrir diligències penals a un conductor després d’aturar el seu vehicle, que circulava
molt lentament i amb els llums apagats pel carrer de Josep Tapiolas en direcció a la
carretera de Castellar. La dotació policial va comprovar que el conductor estava sota
els efectes de l’alcohol i el van sotmetre a les proves d’alcoholèmia, amb resultats
propers a 1 mg/l. Els agents van immobilitzar el vehicle al lloc dels fets.
A la mateixa hora, una altra patrulla immobilitzava un altre vehicle i denunciava un
altre conductor, en aquest cas per via administrativa, després de donar un resultat
de 0,55 mg/l a les proves de detecció d’alcohol. Els agents el van requerir per fer les
proves després de veure que circulava d’una manera insegura pel passeig del Vint-idos de Juliol, a l’alçada de Les Arenes.
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