Nota de premsa
Terrassa, 28 de setembre de 2018

Un incendi en un habitatge
El foc es va originar en una motocicleta que estava estacionada al rebedor
A les 17.30 h d’ahir dijous, el 112 va informar d’un incendi en un habitatge, al carrer
de Viladecavalls, a l’alçada del carrer del General Moragues. Des de la Prefectura es
va comissionar un vehicle patrulla i, seguidament, dues patrulles més per tasques de
suport en la regulació del trànsit i l’operatiu de l’incendi. Els agents van informar que
al lloc hi havia tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres vehicles del Parc de
Bombers de Terrassa, a més d’una ambulància. Els efectius dels Bombers van
actuar per sufocar l’incendi i van informar que havien quedat afectades la primera i la
segona planta de l’edifici a causa del fum. Van apuntar que sembla que el foc s’havia
originat en una motocicleta que estava estacionada al rebedor de l’habitatge. Es van
fer gestions amb el CAAD per a la recollida d’un gos de l’habitatge. També es van fer
gestions per localitzar als propietaris de l’habitatge i els agents van fer la inspecció
ocular i informe tècnic d’accident. La circulació es va restablir a les 18.40 h.

Despreniments d’una façana al barri de Sant Pere Nord
A les 8.20 h d’ahir, el 112 va informar que s’havien produït despreniments d’una
façana al carrer de l’Historiador Cardús, a l’alçada del carrer del Doctor Ferran. Des
de la Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla, que va informar que els
despreniments havien caigut des del primer pis a la vorera i no hi havia cap persona
ferida ni danys materials. Els agents van abalisar la zona per a la protecció dels
vianants i van realitzar tasques de regulació del trànsit. Una dotació dels Bombers
del Parc de Terrassa va sanejar la façana. Els agents van parlar amb el propietari de
l’habitatge per informar-lo del procediment a seguir. La circulació es va poder
restablir amb normalitat a les 9 h.

Un motorista ferit en un accident amb un turisme que es fa escàpol
A les 14.10 h d’ahir, una trucada del 112 va comunicar un accident entre un turisme i
una motocicleta a la carretera de Montcada, a l’alçada de l’avinguda de Madrid, en el
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que un turisme implicat s’havia fet escàpol. Des de la Prefectura es va comissionar
un vehicle patrulla, que va informar el motorista havia patit lesions. Una ambulància
el va atendre i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Sembla que l’accident va tenir
lloc quan la motocicleta, que circulava per l’avinguda de Madrid, es va incorporar a la
rotonda i el turisme, que circulava per la carretera de Montcada, no va respectar el
senyal de cediu el pas per accedir a la rotonda, obligant al motorista a realitzar una
frenada brusca que li va fer perdre el control de la motocicleta i caure al terra. El
turisme infractor no es va aturar ni facilitar cap dada. Els agents van realitzar una
inspecció ocular, informe tècnic d’accident i gestions per localitzar el vehicle escàpol.
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