Nota de premsa
Terrassa, 7 d’agost de 2018

Dues persones ateses per inhalació de fums en un
incendi en un habitatge
Els fets han tingut lloc aquesta nit al carrer de Vilanova i la Geltrú
Un incendi en un habitatge del carrer de Vilanova i la Geltrú ha mobilitzat aquesta nit
els serveis d’emergència i ha afectat a dues persones per inhalació de fum. Els fets
han tingut lloc a les 23.15 h. A aquesta hora, el 112 ha alertat la Policia Municipal
arran les trucades d’alguns veïns, que havien vist sortir fum de la porta d’un
immoble.
Al lloc dels fets s’han presentat diverses patrulles de la Policia Municipal, dues
ambulàncies i tres dotacions de bombers, que han extingit el foc després de
desallotjar l’edifici. El propietari de l’immoble sinistrat i un veí han estat atesos pels
serveis mèdics.
Segons els primers indicis, el foc s’ha originat a la cuina, la qual ha quedat afectada
pel foc i el fum, així com el sostre del rebedor.
Dos accidents amb ferits per no respectar el senyal d’estop
També aquesta nit, a les 23.40 h, dos vehicles han xocat a la cruïlla del carrer de
Pablo Iglesias amb el carrer d’Icària. Una patrulla de la Policia Municipal, desplaçada
al lloc dels fets, ha pogut comprovar que la col·lisió s’ha produït en no respectar el
senyal d’estop la persona que conduïa el vehicle que circulava pel carrer de Pablo
Iglesias. Una persona que viatjava en un dels vehicles ha estat traslladada per una
ambulància a l’Hospital de Terrassa.

Hores abans, cap a les 14.10 h d’ahir dilluns, el servei d’emergències 112 alertava la
Policia Municipal d’un accident de característiques similars, en aquest cas a la cruïlla
del carrer de Sant Cristòfor amb el carrer del Passeig. La patrulla policial desplaçada
al lloc dels fets va comprovar que s’havia produït una col·lisió entre un vehicle que
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circulava pel carrer de Sant Cristòfol i no es va aturar en arribar al senyal d’estop, i
un que passava pel carrer del Passeig.
A conseqüència del impacte, un dels vehicles va acabar col·lidint amb un habitatge,
provocant danys a la façana i la reixa de la finestra, i arrencant el senyal d’estop. El
SEM va atendre al lloc un dels conductors i el va acabar traslladant a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Egarvia va retirar els vehicles sinistrats.
Una conductora sota els efectes de l’alcohol causa danys a un vehicle en
intentar estacionar el seu
Ahir a la tarda, cap a les 17.25 h, un ciutadà va informar la Policia Municipal d’una
col·lisió al carrer de Núria, que havia provocat que un vehicle acabés tallant el
trànsit.
La patrulla desplaçada va observar que la col·lisió s’havia produït quan una
conductora, que presentava signes evidents d’haver consumit alcohol, intentava
aparcar, causant danys a un dels vehicles ja estacionats.
La conductora va donar un resultat de 0.77 mg/l en les proves d’alcoholèmia, fet pel
qual serà investigada per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit. La
dotació va intervenir el permís de conduir de la conductora per estar caducat, fet pel
qual també va ser denunciada.
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