Nota de premsa
Terrassa, 24 d’octubre de 2018

Un llumí encès llençat involuntàriament a una
paperera origina un foc a un habitatge
La Policia Municipal va actuar per tallar el trànsit mentre els Bombers actuaven
Poc abans de les 13.30 h d’ahir dimarts, un particular va informar a la Policia
Municipal d’un incendi a un pis d’un immoble ubicat a la rambla d’Ègara, a l’alçada
del carrer de Pau Claris. Des de la Prefectura es va demanar la presència dels
Bombers, que van actuar amb tres camions cisterna per remullar una estança de
l’habitatge habilitada com a despatx on havia cremat una paperera de plàstic a
causa d’un llumí encès llençat de forma involuntària. L’habitació en la que es va
originar l’incendi, d’uns 6 m2, va quedar plena de fum, així com la resta del pis.
Efectius dels Bombers el van ventilar. La propietària de l’habitatge va haver de ser
traslladada a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa a causa de la inhalació del fum,
alhora que els sanitaris d’una ambulància també van atendre un veí igualment
afectat pel fum, sense necessitat de trasllat. Dues unitats policials van donar suport a
l’equip de Bombers tallant el carrer durant una hora i desviant el trànsit pel carrer de
la Rasa fins que es va poder restablir la circulació de la zona.

Desinstal·lada l’antena d’un habitatge per perill de caiguda a la via
A les 15 h d’ahir, un efectiu dels Bombers va retirar de la teulada d’un habitatge del
carrer del Doctor Ullés, a l’alçada del carrer d’Arquímedes, una antena de 10 m de
longitud que estava molt deteriorada i en perill de caure a la calçada. Una unitat de
la Policia Municipal va tallar el trànsit per facilitar l’actuació dels Bombers. Malgrat
fer-se totes les gestions, no es va poder localitzar els propietaris de l’edifici afectat.

Una motocicleta no respecta un senyal de trànsit i atropella una vianant
Cap a les 19.15 hores d’ahir, una ambulància va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa una vianant que havia estat atropellada mentre traspassava la via a
través d’un pas de vianants. Sembla que el motorista responsable de l’atropellament
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no va respectar el senyal d’stop ubicat al carrer de Pi i Margall, amb el carrer del
Bruc, va colpejar a la vianant i la va fer caure a terra.

Dos accidents de circulació per no respectar la distància de seguretat
A les 9.15 h d’ahir, un conductor va xocar contra el vehicle que estava aturat davant
seu per una retenció de trànsit a la carretera de Rubí, a l’alçada del carrer de la
Carena del Mas Bellver. Els dos conductors van ser atesos i traslladats a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa en una mateixa ambulància.
A les 16.10 h, un motorista va xocar amb la part posterior d’un turisme que estava
aturat al carrer de Guadalhorce a causa d’una retenció de trànsit. El motorista, que
va marxar del lloc sense facilitar les dades corresponents, va informar el conductor
contrari que la seva motocicleta no estava assegurada i la va deixar aparcada a la
zona. Una unitat de la Policia Municipal va localitzar posteriorment el conductor
responsable, que va ser sancionat per no facilitar les dades del vehicle, tenir el
permís de conduir caducat i conduir un vehicle de motor sense tenir concertada
l’assegurança obligatòria. La motocicleta va ser immobilitzada.

Un motorista implicat en un accident de circulació pateix diverses lesions
A les 7.10 h d’ahir, el 112 va demanar la presència policial a la carretera d’Olesa, al
Roc Blanc, on s’havia produït una col·lisió entre un turisme i un ciclomotor. Una
unitat hi va fer acte de presència. Una ambulància va atendre el conductor del
ciclomotor i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els fets van tenir
lloc quan un dels dos conductors no va respectar un senyal de cediu el pas després
d’incorporar-se a la carretera d’Olesa. A causa de l’impacte, el motorista va topar de
retruc contra un altre vehicle que estava estacionat. Els agents van sotmetre els dos
conductors implicats a les proves d’impregnació alcohòlica, en les que tots dos van
donar taxes de 0 mg/l. Els agents van regular el trànsit fins a la retirada d’un dels
vehicles, que havia quedat enmig de la calçada.
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