Nota de premsa
Terrassa, 16 d’octubre de 2018

Un conductor perd el control del vehicle, col·lideix
amb altres vehicles estacionats i bolca
El conductor va sortir il·lès de l’accident
A les 15.20 h d’ahir dilluns, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar
que un vehicle havia col·lidit amb d’altres estacionats i havia bolcat al carrer del
Canigó, a l’alçada del carrer del Camí de la Grípia. Es va activar al SEM i a
Bombers. Dues patrulles van observar al lloc que el conductor accidentat havia
resultat il·lès i no necessitava assistència sanitària. El conductor els va comunicar
que havia perdut el control del vehicle i desprès de xocar amb d’altres que estaven
estacionats, va bolcar. Els agents van regular el trànsit fins que una unitat de
Bombers va col·locar el vehicle en posició horitzontal, moment en que la grua
municipal el va poder retirar del mig de la via fins a l’arribada de la seva assistència.
Finalment, els agents van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Incendi a una nau pel revifament d’un foc d’hores abans
Ahir dilluns, a les 8.17 h, el 112 va alertar del revifament d’un foc que s’havia produït
durant la nit a una nau industrial situada a l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada de
la carretera de Rubí. També es va activar a Bombers. Un vehicle patrulla va acudir a
la zona de l’incendi. Es va informar al propietari de la nau dels danys ocasionats pel
foc a l’estructura i del possible col·lapse de la mateixa. Els agents van assegurar
amb cinta policial les possibles entrades a la nau i van realitzar l’acta d’incendi
corresponent per informar dels fets.

L’obertura de la porta d’un camió de fruita colpeja una dona
A les 16.55 h d’ahir, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar que
s’havia produït un accident amb fuga d’un camió a l’avinguda de Madrid, a l’alçada
del carrer de Salamanca, i que s’havia activat a una ambulància. Es va comissionar
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una patrulla. En arribar al lloc, els agents van observar que, segons els testimonis, a
un camió de fruita se li havia obert fortuïtament una porta del darrera que havia
colpejat una dona que volia pujar al seu vehicle. El camió va marxar del lloc sense
facilitar les dades ni atendre a la persona ferida. Una ambulància va atendre a la
persona ferida i la va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Una altra patrulla de la
Policia Municipal va localitzar el camió al passeig Camp de Roure, a l’alçada del
passeig del Vint-i-dos de Juliol. Els agents van parlar amb el conductor del camió,
que va confirmar que havia passat pel lloc de l’accident, però que no s’havia adonat
que la porta del camió hagués colpejat a ningú. Finalment, els agents van agafar les
dades del conductor del camió, dels testimonis i els implicats en els fets i van
realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Una gran taca d’oli provoca un tall temporal a un tram de l’avinguda del Vallès
A les 20.20 h d’ahir, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un particular que avisava
que hi havia una gran taca d’oli a l’avinguda del Vallès, a l’alçada de l’autopista C-58.
Una patrulla va acudir al lloc, on van trobar una taca d’oli d’uns 200 m perillosa per a
la circulació. Els agents van demanar més sacs de sepiolita per tapar la taca. Al lloc
va acudir un comandament de la Policia Municipal, que va reclamar més efectius per
realitzar un dispositiu de regulació del trànsit a la zona, així com l’activació a
Bombers per netejar la via. Els agents van tapar la taca d’oli amb un total d’11 sacs
de sepiolita i, posteriorment, els Bombers van netejar la via. Quan els agents van
poder restablir la seguretat, la via es va obrir a la circulació de vehicles.

Accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta amb un ferit lleu
Ahir dilluns, a les 21.50 h, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar
d’un accident entre un turisme i una motocicleta al carrer d’Hèrcules, a l’alçada de
l’accés a la C-58. Es va activar una ambulància perquè, segons un testimoni, el
motorista estava ferit. Des de prefectura de Policia Municipal es va comissionar un
patrulla que, en arribar al lloc, va atendre al motorista ferit lleu fins a l’arribada de
l’ambulància, que el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van recollir
dades dels implicats i testimonis del fets per realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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