Nota de premsa
Terrassa, 28 de desembre de 2018

Intervenció en dos accidents de trànsit amb
atropellament de vianants
Les dues persones atropellades van patir lesions lleus
Dijous, a les 12.15 h, una trucada del 112 va informar a la Policia Municipal que
havia tingut lloc un atropellament al carrer de Cervera, a l’alçada del carrer de Calaf,
i que s’havia activat una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al
lloc, on va atendre a una dona que havia estat atropellada i presentava lesions lleus
fins a l’arribada d’una ambulància, que la va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els
agents van agafar les dades dels fets i testimonis i van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.
El mateix dijous, deu minuts més tard, es va rebre una altra trucada del 112 que
informava d’un altre atropellament, aquest cop al carrer de Marinel·lo Bosch, a
l’alçada del carrer de Joaquín Costa. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al
lloc, on observar que un home havia estat atropellat i presentava ferides lleus. Una
ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents van agafar les dades de l’accident per realitzar l’informe tècnic.

Incendi forestal a la zona de Can Candi
A les 21.10 h d’ahir dijous, un particular va informar a la Policia Municipal que una
persona estava fent una foguera a la zona forestal de Can Candi i que podria
provocar un incendi. Es va comissionar una patrulla de la Policia Municipal, que en
arribar va observar la foguera i va sol·licitar la presència de Bombers per extingir el
foc. Els agents van parlar amb el requeridor, que els va manifestar que la persona
que havia fet el foc havia marxat del lloc amb un vehicle, del qual els va facilitar la
matricula. Els agents van agafar totes les dades i van realitzar l’informe de l’incendi.
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