Nota de premsa
Terrassa, 11 de gener de 2019

Cremen dos turismes que estaven estacionats a
l’avinguda del Vallès
Sembla que el foc es va iniciar en un dels vehicles i va passar al que tenia al
costat
A les 15.50 h d’ahir dijous, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que alertava
d’un incendi de dos vehicles a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer del Farell.
Des de la Prefectura es van comissionar dos vehicles patrulla per atendre el servei i
realitzar tasques de regulació de la circulació. Una dotació de Bombers va sufocar
l’incendi. Sembla que el foc es va originar en un dels vehicles i va afectar també al
vehicle que tenia estacionat al costat. A un dels vehicles el foc li va afectar la part
davantera, l’habitacle del motor, i a l’altre la part posterior, on sembla que guardava
productes de neteja. Bombers i Policial Municipal van realitzar una inspecció ocular i
acta d’incendis. Els agents van llençar sepiolita a una taca de benzina que va deixar
un dels vehicles al terra. A les 18.15 h es va restablir la circulació amb normalitat en
aquest tram de via.

Incendi a un habitatge per una olla oblidada al foc
Dijous, a les 16.20 h, una trucada de Bombers va alertar d’un incendi en un
habitatge del carrer de Santa Cecília. Des de la Prefectura es va comissionar un
vehicle patrulla, que va tallar la circulació a la cruïlla dels carrers de Jacint Elies i
Santa Cecília. Els agents van parlar amb el requeridor i van informar que es tractava
d’un possible incendi als baixos d’un immoble, on havien deixat una olla al foc. Al lloc
van acudir tres unitats del Parc de Bombers de Terrassa, que van accedir a l’interior
de l’habitatge des de la balconada del primer pis per una finestra d’un pati interior.
Un cop dintre, van observar que no hi havia foc, però sí una gran fumera acumulada
a la cuina i per tot el pis. El requeridor va patir un atac d’ansietat i els agents van
demanar una ambulància per atendre’l, tot i que no va ser necessari el seu trasllat a
un centre sanitari. Es va realitzar una inspecció ocular i acta d’incendi. A les 16.50 h
es va donar per finalitzat el servei desprès d’airejar la vivenda.
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Atropellament a un pas de vianants
A les 18.35 h de dijous, una trucada del 112 va informar de l’atropellament d’un
vianant al carrer de Sant Crispí, a l’alçada del carrer de la Mare de Déu de les Neus.
Des de Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla i un caporal, que van
informar que hi havia una persona ferida. Una ambulància va atendre al vianant i el
va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir
lloc quan el turisme circulava per l’avinguda del Vallès i va girar cap a l’esquerra per
a incorporar-se al carrer de la Mare de Déu de les Neus, sense adonar-se que el
vianant creuava en aquell moment la via pel pas de vianants i el vehicle el va
colpejar. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Accident amb dos turismes implicats i un motorista ferit
Ahir dijous, a les 19.30 h, el 112 va informar d’una col·lisió entre una motocicleta i
dos turismes a la rotonda de la carretera d’Olesa i el carrer de Carrasco i
Formiguera. Dos vehicles patrulla van acudir al lloc dels fets. Els agents van informar
que el motorista estava ferit. Una ambulància va atendre al motorista i el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc
quan la motocicleta i el turisme circulaven per la rotonda i un segon turisme va
accedir a la mateixa, colpejant la motocicleta de forma fronto-lateral i, aquesta, de
manera lateral, amb l’altre turisme. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
l’informe tècnic d’accident.

Caiguda fortuïta d’un motorista
A les 5.30 h d’aquesta matinada, la Sala del 092 ha rebut una trucada de l’ABP de
Mossos d’Esquadra que ha informat de la caiguda fortuïta d’un motorista a la
carretera de Martorell, km 18. Des de la Prefectura s’ha comissionat un vehicle
patrulla, que ha informat que hi havia un motorista ferit. Una ambulància ha atès al
motorista i l’ha traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents han
realitzat una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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