Nota de premsa
Terrassa, 22 de febrer de 2019

Un motorista ferit greu en un accident de circulació
a la carretera de Matadepera
Van col·lidir un turisme, que accedia a la benzinera, i una motocicleta
A les 20.50 h d’ahir dijous, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava
per la carretera de Matadepera, a l’alçada de la benzinera, va comunicar a la Central
que s’havia produït un accident de circulació, amb un motorista implicat. Els agents
van informar que el motorista estava inconscient estès al terra. Una ambulància i un
altre vehicle altament medicalitzat van atendre al motorista, en estat greu, i el van
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Una altra patrulla i un
comandament van fer tasques de suport i regulació del trànsit, ja que es va tallar
totalment la carretera Matadepera, en sentit Nord, amb pas alternatiu de vehicles.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan un turisme estava aturat a la carretera de
Matadepera, sentit a Terrassa, i va girar per a accedir a la benzinera, sense adonarse de la presència de la motocicleta, que circulava en sentit Matadepera. Per aquest
motiu, es va produir una col·lisió fronto-lateral dels dos vehicles. També va acudir al
lloc la unitat d’Investigació d’accidents de la Policia Municipal, que va treballar de
forma coordinada amb els agents actuants. La grua municipal va traslladar la
motocicleta a Prefectura per a l’estudi de l’accident i per a la seva custòdia. Es va
realitzar la prova de detecció alcohòlica al conductor del turisme, amb un resultat
negatiu. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Alarma d’incendi amb una veïna intoxicada per inhalació de fums
Dijous, a les 8.05 h, la Sala del 092 va rebre una trucada dels Bombers que
informava d’un possible foc a una comunitat de veïns del carrer de Mossèn Àngel
Rodamilans, a l’alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol. Un vehicle patrulla va
acudir al lloc i va informar que es tractava d’un incendi al quadre elèctric d’un tercer
pis, però que havia estat sufocat abans de la intervenció de les tres dotacions de
Bombers desplaçades. Dues ambulàncies van atendre a una veïna per intoxicació
per inhalació de fums i la va traslladar a l’Hospital de Terrassa. No va ser necessari
desallotjar els veïns. Bombers va airejar l’edifici i a les 9 h van marxar del lloc, sense
cap més incidència. La circulació va estar restringida durant gairebé una hora.
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