Nota de premsa
Terrassa, 22 de novembre de 2018

Fuita de gas en una canonada d’un immoble del
carrer de Watt
El veïnat de la comunitat i el de la finca del costat, van ser desallotjats per
precaució
Ahir dimecres, a les 16.40 h, es va rebre una trucada del servei 112 que alertava
sobre una fuita de gas a un immoble del carrer de Watt, entre els de Galileu i el
d’Arquímedes. Des de la Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla, que a la
seva arribada va informar que es tractava d’una fuita de gas d’una canonada a la
façana d’una comunitat de veïns.
Des de la Central de Comandament es va enviar un altre vehicle patrulla per donar
suport als agents desplaçats al lloc, procedint a tallar la circulació del carrer. Una
dotació de Bombers també hi va acudir, tallant la clau general del subministrament
de gas de la comunitat. Es va desallotjar a tots els veïns de la comunitat i també als
veïns de la comunitat del costat, per precaució. Des de la Prefectura es va donar
avís al servei d’urgències de la companyia, que va enviar personal tècnic per
treballar en l’avaria. Cap a les 17.50 h, els veïns van poder tornar al seu domicili i la
circulació va quedar restablerta.

Persona atropellada al barri de Sant Pere Nord
A les 7 h d’ahir, la Sala del 092 va rebre un avís del 112 que alertava que s’havia
produït un atropellament a la Rambla de Francesc Macià, a l’alçada del carrer del
Consell de Cent. Des de la Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla que va
informar que la persona atropellada tenia una ferida al llavi produïda per un cop. Al
lloc s’hi va presentar una ambulància que va atendre al ferit i el va traslladar a
l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident.
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Incendi a un habitatge
A les 18.40 h d’ahir dimecres, el servei d’emergències del 112 va informar que hi
havia un incendi a un habitatge de la Ronda de Ponent, a l’alçada del carrer del Cid
Campeador. Els agents d’un vehicle patrulla que s’hi va comissionar, van confirmar
l’incendi, i que semblava que s’havia iniciat a una habitació de l’habitatge. Quatre
unitats del Parc de Bombers de Terrassa hi van acudir, així com una del Parc de
Viladecavalls, a més d’una ambulància. El personal sanitari d’aquesta va atendre a
un dels inquilins de l’habitatge per inhalació de fums, que finalment va ser traslladat
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Bombers va informar que es desconeixien
les causes per les que s’havia pogut iniciar l’incendi. La Policia Municipal va realitzar
una inspecció ocular i l’acta d’incendi. A les 19.55 hores es va restablir la circulació a
la Ronda de Ponent.
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