Nota de premsa
Terrassa, 8 de novembre de 2018

Incendi sense ferits a un habitatge
El foc sembla que va començar per una espelma que va caure sobre papers

A les 13.40 h d’ahir, el 112 va informar d’un incendi en un habitatge del carrer del Pla
de l’Ametllera, a l’alçada de l’avinguda de l’Abat Marcet, i que s’activava a Bombers i
el servei d’ambulàncies. Des de Prefectura s’hi va comissionar una unitat de Policia
Municipal. Els testimonis van explicar que l’incendi havia començat als baixos de
l’immoble, on en aquell moment hi havia dues persones que van sortir en veure que
l’habitatge s’omplia de fum. Les unitats de Bombers van apagar el foc van comprovar
que, segons els indicis, aquest havia començat a causa d’una espelma encesa
caiguda a sobre d’una taula amb papers. No va ser necessari que el personal de les
dues ambulàncies desplaces al lloc atengués a les persones afectades per inhalació
de fum. Finalment, els agents van comprovar que no hi havia cap perill pels veïns i
van realitzar un informe de l’incendi.

Atropellament d’una dona
A les 13.50 h d’ahir, el 112 va comunicar que un conductor havia atropellat a una
dona al carrer de l’Infant Martí, a l’alçada del de Galileu, i que havien enviat una
ambulància al lloc. Des de prefectura de Policia Municipal s’hi va comissionar una
patrulla. Una ambulància va atendre a la dona i la va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar dades dels fets, testimonis i van
realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Un accident de trànsit entre dos motoristes
A les 17.50 h d’ahir, el 112 va informar que hi havia un accident de trànsit amb dues
motocicletes implicades al carril d’incorporació de l’autopista C-58, a l’alçada del
Km.17, i que s’avia activat una ambulància. Des de Prefectura es va comissionar a
una patrulla de Policia Municipal al lloc. Una ambulància va atendre als motoristes al
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lloc, sense necessitat de trasllat a un centre hospitalari. Finalment, els agents van
agafar dades dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Denunciat un conductor sense permís per un delicte contra la seguretat viària
A les 21.30 h d’ahir, un control policial situat al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a
l’alçada del carrer de Sant Crispí, va aturar un vehicle per comprovar la seva
documentació. Els agents van identificar al conductor i van comprovar que mai havia
obtingut permís de conduir, per la qual cosa es van obrir diligències per un delicte
contra la seguretat viària. Posteriorment, es va realitzar un escorcoll preventiu del
vehicle i del conductor, i els agents van trobar a un paquet de tabac una paperina de
0,5 g de cocaïna. Els agents van fer acta de denuncia per tinença de substàncies
estupefaents.

Incendi d’un vehicle a la via publica
A les 4.45 h d’aquesta matinada, un particular ha informant que un vehicle s’estava
cremant al carrer del Notari Badia, a l’alçada del carrer de Cervantes. Una patrulla
de Policia Municipal ha acudit al lloc, on no ha trobat a cap persona sospitosa. Una
unitat de Bombers ha actuat per extingir l’incendi. Els agents s’han personat al
domicili de la persona propietària del vehicle per informar-la dels fets, però no hi han
trobat a ningú. Finalment, els agents han realitzat acta de danys i l’informe d’incendi.
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