Nota de premsa
Terrassa, 11 d’octubre de 2018

Tall del carrer Transversal per un arbre inclinat que
estava a punt de caure
L’arbre es va talar perquè suposava un perill
A les 9.25 h d’ahir dimecres, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
alertava que al carrer de Transversal, a l’alçada del carrer del Pla de l’Ametllera, hi
havia un arbre que estava a punt de caure. Dues unitats motoritzades van acudir al
lloc i van informar que es tractava d’un arbre prim, d’uns 4 m d’alçada, que estava
molt inclinat i en perill de caure. Des de la Prefectura es va contactar amb el servei
de Gestió de l’Espai Púbic, que va talar l’arbre. Sembla que la forta pluja dels darrers
dies va provocar que aquest arbre s’inclinés perillosament, tot i que no es va veure
afectat cap vehicle estacionat. Els agents van tallar el carrer, a l’alçada de la
carretera de Rellinars, mentre es duien a terme els treballs de la tala. La circulació
es va poder restablir sense cap més incidència.

Despreniments d’una façana a l’avinguda d’Àngel Sallent
A les 8.25 h d’ahir, el 112 va informar de despreniments de la façana d’un edifici de
l’avinguda d’Àngel Sallent, a l’alçada del carrer de l’Infant Martí. Des de la Central
de Comandament es va comissionar un patrulla, que va informar que havien caigut
rebles al carrer des del primer pis de la comunitat de veïns. Els agents van abalisar
la zona i van demanar la presència dels Bombers, que van sanejar la balconada del
primer pis, que estava en mal estat. La Policia Municipal es va posar en contacte
amb un responsable de la comunitat de veïns per fer-se càrrec del sanejament total
de la façana. Els agents els van informar del procediment a seguir. A les 10.30 h es
va poder restablir la circulació amb normalitat.

Un accident múltiple amb un ferit
A les 14.50 h d’ahir, el 112 va informar d’una col·lisió amb ferits al carrer de
l’Agricultura, a l’alçada del carrer de Ramón y Cajal. Des de la Central de
Comandament es va comissionar un vehicle patrulla, que va informar que es
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tractava d’una col·lisió entre tres vehicles i que una persona havia resultat ferida.
Una ambulància la va atendre i la va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el primer turisme va aturar
la marxa davant d’un altre que estava fent una maniobra d’estacionament, el vehicle
que el seguia també va aturar la marxa, però un tercer vehicle no va frenar a temps i
va col·lidir per encalç amb el segon, que es va desplaçar i va col·lidir també amb el
primer. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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