Nota de premsa
Terrassa, 23 de novembre de 2018

Explota una bombona de soldadura a l’interior de la
furgoneta d’un lampista al carrer de Sant Marian
Un treballador, que era conductor del vehicle, va patir diverses cremades
A les 19.10 h d’ahir dijous, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
informava que la seva furgoneta havia explotat i estava cremant a la seva part
posterior al carrer de Sant Marian, a l’alçada del carrer de Topete. Des de la
Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla, que va comprovar que a l’interior
del vehicle, d’ús professional d’un lampista, i havia una ampolla de gas per
soldadura que podia tenir una fuita. D’aquesta manera, el gas s’havia acumulat a
l’interior de l’habitacle de la furgoneta i quan el conductor va entrar i va encendre una
cigarreta es va produir una gran deflagració, que va ocasionar el foc a la part
posterior del vehicle.
El treballador va patir diverses cremades i va ser atès per l’ambulància, que
posteriorment el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. La deflagració
també va afectar la porta de vidre d’una comunitat de veïns. Els mateixos veïns van
utilitzar un extintor per tractar de sufocar les flames. Al lloc va acudir també una
unitat dels Bombers i una ambulància. Els efectius dels Bombers van sufocar
l’incendi, mentre els agents van realitzar una inspecció ocular i acta d’incendi. Des
de la Prefectura es va donar avís a Eco-Equip per netejar les restes de vidres i
plàstics de la zona. A les 20.05 h es va poder restablir la circulació amb normalitat a
la via.

Un motorista ferit a una col·lisió als PI Els Bellots
A les 13.20 h d’ahir, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar que al
carrer de la Terra, del PI Els Bellots, havia tingut lloc una col·lisió entre un turisme i
una moto, amb un ferit. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el turisme sortia
marxa enrere d’un estacionament en bateria. El motorista va frenar davant la sortida
del turisme i va bloquejar la roda davantera del seu vehicle, caient al terra i
arrossegant-se fins a col·lidir amb la part posterior del turisme. Des de la Prefectura
es va comissionar un vehicle patrulla que va informar que hi havia un motorista ferit.
Al lloc es va presentar una ambulància, que va atendre al motorista i el va traslladar
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al servei d’urgències hospitalàries. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
informe tècnic d’accident.

Denunciat un conductor sense permís ni assegurança
A l’1.55 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava per l’avinguda de Béjar, a l’alçada del carrer del carrer del Consell de Cent,
va intervenir amb un conductor que els va resultar sospitós. Els agents el van
identificar i van comprovar que a la base de dades de la DGT no li constava cap
permís de conducció. Així mateix, el vehicle tampoc no tenia concertada cap
assegurança obligatòria. Per aquests motius, el conductor va ser denunciat i el
vehicle immobilitzat.

Denunciat un conductor ebri i sense el permís en vigor
A les 4.30 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer de l’Historiador Cardús, a l’alçada del carrer de Frederic Mistral,
va observar un vehicle que va resultar sospitós. Els agents el van aturar i en la
identificació dels ocupants van observar que el conductor semblava afectat per
l’alcohol. Per aquest motiu va ser sotmetre a la prova de detecció alcohòlica en aire
expirat, amb un resultat positiu de 0,51 mg/l. Seguidament va ser traslladat a la
Prefectura per fer les proves de detecció en un etilòmetre evidencial, amb un resultat
positiu de 0,47 mg/l. En realitzar la comprovació de les seves dades a la DGT, al
conductor li constava la finalització d’una retirada del Permís de Conducció, però
encara no havia fet el curs de Sensibilització Viària. El conductor va ser denunciat i
el vehicle immobilitzat.
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