Nota de premsa
Terrassa, 31 de gener de 2019

Incendi en un transformador elèctric ubicat a la via
pública
Va provocar l’avaria dels grups semafòrics de les avingudes de Josep
Tarradellas i de l’Abat Marcet amb la Ronda de Ponent
A les 15 h d’ahir dimecres, el 112 va comunicar a la Policia Municipal que sortia fum
d’un transformador elèctric ubicat a la via pública a la Ronda de Ponent, amb
l’avinguda de l’Abat Marcet. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va acudir al
lloc i va informar que ja no sortia fum, però encara en sortien espurnes. Una unitat
de Bombers va acudir al lloc. L’incendi del transformador va causar una avaria dels
grups semafòrics de les avingudes de l’Abat Marcet i de Josep Tarradellas amb la
Ronda de Ponent. Es va donar avís als tècnics de la companyia subministradora
d’electricitat i, a les 16.30 h, els tècnics van esmenar la incidència. També es va
donar avís als tècnics de l’empresa encarregada del manteniment dels semàfors. A
les 17.55 h es va poder restablir amb normalitat la circulació.

Un agent atès a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa a causa del fum tòxic
d’un matalàs que cremava en un descampat
A les 8.50 h d’ahir, un agent de la Policia Municipal va comunicar a la Sala del 092
que hi havia un matalàs cremant en un descampat de la carretera de Matadepera, a
l’alçada de l’avinguda de Béjar. Un vehicle patrulla va arribar al lloc i els agents van
intentar sufocar l’incendi amb l’extintor del vehicle, sense èxit. Es va demanar la
presència dels Bombers. Una dotació del Parc de Bombers de Terrassa va actuar i
va sufocar el foc. Un dels agents que van intervenir va patir problemes respiratoris a
causa de la inhalació dels gasos despresos pel matalàs de làtex, altament tòxics, i
va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per ser atès.

Un motorista ferit en un accident al Roc Blanc
A les 14.10 h d’ahir, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que informava d’un
accident de circulació a la Carretera d’Olesa, a l’alçada del carrer de Pablo Iglesias.
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Al lloc va acudir un vehicle patrulla de la Policia Municipal, que va informar que es
tractava d’una col·lisió entre un turisme i una motocicleta i que el motorista estava
ferit. Els vehicles ocupaven la via i els agents van haver de regular el trànsit. Una
ambulància va atendre al motorista i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan tots dos vehicles estaven
aturats al carril d’incorporació a la carretera d’Olesa i el turisme, que anava darrera
de la motocicleta, per un descuit, va iniciar la marxa i va col·lidir per encalç amb la
motocicleta, que encara estava aturada, fent caure a terra al motorista. Els agents
van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Un motorista denunciat per conduir sense el permís
Ahir, a les 23.30 h, un vehicle patrulla que circulava per la Rambla d’Ègara, a
l’alçada del carrer de Columel·la, va aturar una motocicleta i va identificar al
motorista. En consultar la base de dades de la DGT, els agents van comprovar que
aquest no tenia permís de conducció. L’infractor va ser denunciat penalment per un
delicte contra la seguretat viària i la motocicleta immobilitzada.
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