Nota de premsa
Terrassa, 1 de octubre de 2018

Aparatós incendi a un magatzem del barri d’Ègara
Dues persones van ser traslladades a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron
A les 11.30 h d’ahir diumenge, el 112 va alertar d’un incendi en un magatzem ubicat
al carrer de Menorca, a l’alçada del carrer del Renaixement. Dos vehicles patrulla
van acudir al lloc i van informar que es tractava d’un incendi molt aparatós, degut a
que hi havia caixes d’espelmes, encens i roba, tot material molt inflamable. Hi van
actuar fins a vuit unitats de Bombers de Terrassa, Cerdanyola, Matadepera,
Badalona i Castellar, així com una ambulància. També van acudir al lloc dos
comandaments de la Policia Municipal per realitzar tasques de coordinació de les
unitats policials. Es va desallotjar els habitatges que es trobaven a sobre del
magatzem, sense que cap veí resultés ferit. El responsable del magatzem i una altra
persona sí van ser traslladats per una ambulància a l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron. Una veïna també va ser assistida per precaució, però, en aquest cas, no
va ser necessari el seu trasllat a un centre mèdic.
Els Bombers van detectar que hi havia perill, per què el local estava ple d’aigua i no
era segur accedir-hi. Es va trucar a la companyia subministradora de la llum, que va
enviar amb urgència un tècnic ja que sembla que l’incendi podia haver començat a
les connexions elèctriques. Els agents van tallar el trànsit dels carrers adjacents. Es
va comprovar que el local no té l’autorització de l’Ajuntament com a magatzem, així
com tampoc cap sistema de detecció i extinció d’incendis ni extintors. Per aquest
motiu, els agents de la Policia Municipal van redactar un acta-denúncia. A les 14 h,
es va poder restablir poc a poc la circulació amb normalitat.

Diversos atropellaments i accidents de trànsit al llarg del cap de setmana
El divendres, a les 9 h, hi va haver un atropellament al carrer de Wagner, a l’alçada
del carrer de Pau Marsal. Des de La Policia Municipal es va comissionar un patrulla,
que va informar que dues vianants havien resultat ferides. Una ambulància les va
atendre i traslladar a l’Hospital de Terrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan
un dels vehicles sortia del carrer de Pau Marsal i en fer un gir per incorporar-se al
carrer de Wagner, no va veure que les dues persones creuaven pel pas de vianants i
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les va colpejar. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident.
A les 12 h de divendres, a la carretera de Matadepera, a l’alçada del carrer de Roig i
Ventura, va tenir lloc un accident amb una motocicleta implicada i dues persones
ferides. Des de la Prefectura es va trucar al 061, que va activar dues ambulàncies.
Es van comissionar dues unitats policials motoritzades. Sembla que l’accident va
tenir lloc quan la motocicleta sortia de la rotonda per incorporar-se a l’avinguda de
Béjar i no va veure que un vianant creuava pel pas de vianants, col·lidint amb ell i
caient a terra motorista i vianant. Dues ambulàncies van atendre les dues persones
ferides, que van ser traslladades a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar
una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
A les 11.30 h de divendres, a la carretera de Montcada un altre vianant va ser
atropellat. Dues unitats motoritzades van acudir al lloc, on una ambulància va
atendre al vianant i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla
que l’accident va tenir lloc quan el turisme s’incorporava a la carretera de Montcada
des del carrer de Vinyals i no es va adonar de la presència de dues persones, que
començaven a creuar pel pas de vianants, trepitjant el peu d’una d’elles amb la roda.
Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
A les 20.10 h de divendres, un motorista va resultar ferit a l’avinguda de Jacquard, a
l’alçada del carrer de Salmerón. Al lloc va acudir un vehicle patrulla, que va informar
que es tractava de la col·lisió entre un turisme i una motocicleta. Una ambulància va
atendre al motorista i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla
que l’accident va tenir lloc quan un turisme va canviar de carril a l’avinguda de
Jacquard i no es va adonar que circulava la motocicleta, colpejant-la. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
A les 10 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va ser testimoni d’una
col·lisió múltiple a la carretera de Martorell, a l’alçada del carrer del Pintor Torras,
amb tres vehicles implicats. Des de la Prefectura es va activar una ambulància, que
va atendre a una persona ferida a causa de l’impacte i la va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Sembla que el turisme estava aturat per canviar de
direcció i un altre turisme es va incorporar a la via des de un vial d’accés i hi va
col·lidir per encalç. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident.
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Un accident de circulació amb un conductor ebri
A les 8.05 h de diumenge, el 112 va informar d’una col·lisió d’un vehicle contra la
vorera, a l’avinguda de Jaume I, i que el seu conductor continuava a dintre. Des de
la Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla, que va informar que el vehicle
havia col·lidit prèviament però havia seguit circulant des de la rotonda de la plaça de
l’Aigua fins a aturar-se a l’avinguda Jaume I. Els agents van veure en el conductor
símptomes d’estar ebri i li van fer la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre
portàtil, amb un resultat positiu de 0,58 mg/l en aire expirat. El conductor va ser
traslladat a la Prefectura per realitzar les proves de detecció en un etilòmetre
evidencial, amb resultats positius de 0,56 mg/l i 0,54 mg/l. Es va consultar les dades
del conductor a la DGT i es va comprovar que li constava el permís de conducció
retirat per no haver fet el curs de sensibilització vial desprès de la retirada. Per tot
això, se li van obrir diligències penals per un delicte contra la Seguretat Vial. El
vehicle va ser traslladat per la seva grua d’assistència a la seva base.

Denunciat un conductor ebri
A les 4.50 h de la matinada d’ahir diumenge, un vehicle patrulla de la Policia
Municipal que circulava pel carrer de la Creu Gran, a l’alçada del carrer de la
Societat, va veure un vehicle fent una conducció erràtica. Els agents el van aturar i li
van realitzar al conductor la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil,
amb un resultat positiu de 0,76 mg/l en aire expirat. El conductor va adoptar una
actitud hostil vers al agents, desobeint reiteradament les seves indicacions i faltantlos al respecte. Els agents van inspeccionar el vehicle i van trobar un ganivet de
grans dimensions i una navalla. Van recollir els objectes i van confeccionar acta. El
conductor va ser traslladat a la Prefectura, on se li van fer les proves de detecció
alcohòlica en un etilòmetre evidencial, amb resultats positius de 0,77 mg/l i 0,79
mg/l. Per aquest motiu, va ser denunciat segons les Ordenances Municipals i se li
van obrir diligències penals per un Delicte Contra la Seguretat Vial. La grua
municipal va immobilitzar el vehicle.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

