Nota de premsa
Terrassa, 29 de Novembre de 2018

Incendi en un habitatge després de cremar-se la
campana extractora de la cuina
Dues persones van ser assistides per inhalació de fum i una d’elles va patir
una cremada
Ahir dimecres, cap a les 14 h, es va rebre una trucada del servei d’emergències del
112, que alertava d’un incendi a un habitatge situat al carrer Nicolau Talló, a l’alçada
del carrer d’Antoni Torrella, i que s’havia activat a Bombers i a serveis sanitaris. Una
patrulla de la Policia Municipal hi va acudir i va informar que tot indicava que l’incendi
havia començat amb una paella posada al foc, que havia acabat cremant la
campana extractora de la cuina. Els bombers van extingir l’incendi i van ventilar
l’habitatge. L’ambulància va d’haver d’atendre a dues persones per inhalació de fum,
i a una d’aquestes per una cremada en un dit. Finalment, l’ambulància va traslladar a
les dues persones a Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Atropellament lleu d’un vianant
A les 13.45 d’ahir, es va rebre una trucada del 112 a la Sala del 092 que informava
que al carrer de la Font Vella, a l’alçada del carrer de Puignovell, havien atropellat a
una persona i que s’havia activat una ambulància. Una patrulla de Policia Municipal
que s’hi va comissionar va informar que el vianant atropellat estava ferit lleu. El
personal sanitari de l’ambulància desplaçada al lloc va atendre a la persona, que
finalment no va ser necessari el seu trasllat a cap centre hospitalari. Els agents van
agafar les dades dels fets i testimonis i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Conductor denunciat per conduir sense llums i sense assegurança
Aquesta matinada, cap a les 0.30 h, els agents d’un control de Policia Municipal
situat a la carrera de Martorell, a l’alçada del carrer del Pintor Torres, han observat
com un vehicle amb quatre persones circulava sense les llums del vehicle enceses.
Els agents han aturat el vehicle i han comprovat que tampoc tenia en vigor
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l’assegurança obligatòria de vehicles. S’ha denunciat administrativament al
conductor per les dues infraccions de trànsit i s’ha immobilitzat el vehicle fins que no
es regularitzi l’assegurança. En l’escorcoll dels ocupants del vehicle, els agents han
trobat que dos dels passatgers portaven una peça de, presumptament, haixix. Els
agents han denunciat aquestes persones per tinença de substàncies estupefaents i
han decomissat la substància per a ser analitzada.
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