Nota de premsa
Terrassa, 17 d’agost de 2018

Es declara un incendi per una avaria en un
comptador de llum en un edifici de Montserrat
El foc no va provocar ferits ni va afectar cap habitatge
La Policia Municipal va ser alertada d’un incendi en un bloc de pisos del barri de
Montserrat al voltant de les 14.00 hores del dijous 16 d’agost. Al lloc es van personar
tres camions de Bombers, una ambulància i una patrulla de policia. En arribar, es va
comprovar que el foc s’havia originat en un comptador de llum situat a la segona
planta de l’edifici, que podria haver estat provocat per una avaria. L’incendi no va
afectar cap dels habitatges de l’immoble, però la companyia elèctrica va decidir tallar
el subministrament elèctric fins que es reparin els danys. Durant l’incident, cap
persona va resultar ferida.
Col·lisió per encalç a l’avinguda de Santa Eulàlia
Tres vehicles van estar implicats, ahir a les 18.50 hores, en una col·lisió per encalç a
l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada del carrer de la Duquessa de la Victòria. La
col·lisió es va produir a conseqüència que un dels conductors no va mantenir la
distància de seguretat. Dues persones ocupants d’un vehicle van patir molèsties
físiques i van manifestar la seva intenció d’acudir a un centre sanitari per a ser
assistides. Bombers es va encarregar de netejar les restes de l’accident que van
quedar a la via.
Actuació per un gos atrapat al balcó d’un pis
La Policia Municipal va ser alertada per Bombers ahir a les 18.55 hores que es
dirigien a rescatar un gos que havia quedat atrapat a la finestra d’un habitatge del
carrer d’Emili Badiella. En arribar, no va ser necessària la intervenció del cos
d’emergències, ja que es va comprovar que l’animal podia entrar i sortir ell mateix de
l’habitatge. Els agents van acordar fer un seguiment de la situació en què es troba
l’animal amb els seus propietaris.
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