Nota de premsa
Terrassa, 25 de febrer de 2019

Incendi a un habitatge per un possible escalfament
del subministrament elèctric de la rentadora i
l’assecadora
Un veí va patir cremades lleus en intentar apagar el foc
Dissabte, a les 12.20 h, el 112 va informar a Prefectura d’un incendi en un domicili
del carrer de Provença, a l’alçada del carrer Ample, i que s’havia activat a Bombers.
En arribar al lloc, la patrulla de la Policia Municipal va observar que al lloc actuaven
també dues unitats dels Mossos d’Esquadra i tres unitats de Bombers. Els agents
van tallar el carrer Provença, fins al carrer Ample, per facilitar les tasques d’extinció.
El Bombers van apagar el foc, amb origen al safareig del domicili per un possible
escalfament del subministrament elèctric de la rentadora i l’assecadora. Un veí va
resultat ferit, amb cremades lleus, en intentar apagar el foc, i una ambulància el va
atendre. Finalment, es va extingir l’incendi i els agents van reobrir la circulació del
carrer.

Dos petits incendis a un hort, a la carretera de Rubí, i a una zona boscosa
Cap a les 13.30h de divendres, una unitat de la Policia Municipal va acudir a la zona
d’horts ubicada a la carretera de Rubí després que el servei del 112 alertés d’un
incendi en un tros d’una horta particular. Una vegada al lloc, els agents van
comprovar que ja hi havia un efectiu dels Bombers, que van trigar mitja hora a
sufocar les flames d’uns palets i unes canyes que delimitaven l’hort. El foc no va
afectar cap persona. La unitat policial va donar suport als Bombers i es va aixecar
l’acta corresponent.
D’altra banda, passades les 19 h, els agents destinats a la vigilància de l’àrea
forestal de la ciutat van detectar un incendi incipient a la zona boscosa del carrer de
l’Aire, darrera de la benzinera del punt quilomètric 17. Va actuar un camió cisterna
del Parc de Bombers de Terrassa, que va extingit el foc i va remullar la zona
afectada, d’uns 200m2. No hi va haver ferits.
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Un particular reté a una dona que havia entrat a robar al seu domicili
A les 18.15 h de divendres, la propietària d’un habitatge ubicat a la carretera de
Castellar, a l’alçada del carrer del Doctor Pearson , va trobar una dona al costat de la
porta d’accés al seu domicili que duia tres bosses plenes d’objectes, entre els quals
en va reconèixer un petit joier amb diverses joies, com a propi. Davant dels fets,
aquesta persona va retenir a la presumpta furtadora, mentre un altre membre de la
família sol·licitava la presència policial. Tres patrulles van acudir al lloc i els agents
van comprovar que la lladre podia haver utilitzat unes tisores per forçar la porta.
També van comprovar, juntament amb el titular de l’habitatge, que les habitacions
estaven regirades i que faltaven alguns objectes, els quals es trobaven en l’interior
de les bosses abans descrites. Els agents van detenir a la responsable dels fets i la
van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa perquè presentava algunes
esgarrapades a la cara, possiblement conseqüència del forcejament amb la víctima
en intentar escapolir-se. Es van instruir diligències contra la sospitosa per estar
implicada en un robatori amb força, alhora que van fer una llista de tot allò sostret,
que va ser lliurat al seu titular.

Diligències penals contra dos conductors implicats en un delicte contra la
seguretat del trànsit
A les 23 h de dissabte, uns agents van aturar un vehicle que circulava pel carrer de
les Borges Blanques, en direcció a la carretera de Castellar, ja que el seu conductor
havia fet un estrany en veure’s sorprès per la presència policial. En demanar-li la
documentació, el conductor va manifestar que no disposava del carnet de conduir.
Es van fer gestions i es va esbrinar que no havia tingut mai cap llicència per conduir
vehicles de motor. Els agents el van informar que intruirien diligències penals per
estar implicat en un delicte contra la seguretat del trànsit, alhora que van
immobilitzar el vehicle.
A l’1.45 h de diumenge, una unitat de la Policia Municipal va aturar un conductor al
carrer de Colom, a l’alçada de l’avinguda de Santa Eulàlia. Els agents van observar
que presentava símptomes d’estar sota la influència d’alguna substància tòxica, per
la qual cosa el van traslladar a les dependències policials, on se’l va sotmetre a les
proves de detecció d’alcohol, amb resultats negatius. Tot seguit, se’l va sotmetre al
test de drogoaddicció, amb resultat positiu en opiacis. Per aquest motiu, se li va
emetre la corresponent sanció, alhora que els resultats van ser emesos al
departament corresponent per a l’anàlisi; també se li va immobilitzar el vehicle.
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La Policia Municipal va denunciar un conductor que circulava de manera insegura
pel carrer de l’Autonomia, a l’alçada del carrer d’Emili Badiella, passades les 5 h de
diumenge. Va donar positiu en el consum d’alcohol, amb taxes de 0,46mg/l i
0,44mg/l. A més de sancionar-lo, també es va immobilitzar el vehicle.

Set accidents amb ferits durant el cap setmana
A les 13.20 h de diumenge, va tenir lloc l’atropellament d’un menor d’edat a
l’avinguda de Jaume I, a l’alçada de la plaça de la Dona. El menor va ser traslladat
per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Un altre atropellament va tenir lloc a les 20.50 h, al carrer del Doctor Salvà, a
l’alçada del carrer de Marconi, quan una furgoneta realitzava marxa enrere i va
colpejar al vianant, que creuava la calçada. El vehicle va marxar del lloc sense
aturar-se i els testimonis dels fets només van poder agafar part de la matricula de la
furgoneta. El vianant va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
A les 18.30 h de divendres, el 112 va alertar la Policia Municipal d’un accident de
trànsit al carrer del Vall, a l’alçada del carrer del Col·legi, on un vehicle s’havia
estavellat tot sol contra una tanca. Els agents van comprovar que el responsable del
fets estava il·lès, però presentava una greu intoxicació etílica. El van traslladar a la
seu policial, on se’l va sotmetre a les proves d’alcoholèmia, amb taxes de 0,89mg/l i
0,88mg/l. El conductor va ser informar que es farien diligències penals, així com
també un comunicat d’accident, ja que l’accident havia provocat danys materials de
caire patrimonial i a particulars. El vehicle va ser retirat de la via per una grua de la
seva assistència.
Per últim, a les 3.30 h de dissabte, un particular va contactar amb la seu policial per
informar que a la rotonda de la carretera de Matadepera, amb l’avinguda de Béjar,
un vehicle havia col·lidit contra un fanal de l’enllumenat públic. Els agents van
comprovar que el conductor no havia patit cap lesió i van detectar olor a alcohol. Una
unitat dels Mossos d’Esquadra, allà present, li va fer les proves d’alcoholèmia, amb
resultats de 0,51mg/l i 0,46mg/l. Va ser necessària la presència del servei
responsable per a la retirada del fanal de la via pública. Els agents van instruir
diligències penals dels fets i el vehicle va ser retirat de la via per una grua particular.
Van tenir lloc també tres accidents amb un turisme i una motocicleta implicats. El
primer va ser divendres, a les 19 h, a la carretera de Rellinars, a l’alçada del carrer
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de la Salut. El motorista va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
A les 13 h de dissabte, al carrer de Pau Marsal, a l’alçada del carrer d’Estanislau
Figueres, van col·lidir un turisme i una motocicleta, amb una persona ferida, que va
ser traslladada a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Finalment, diumenge, a les 11.45 h, dues dotacions policials es van desplaçar a la
carretera de Martorell, amb el carrer de Mossèn Josep Moncau, on s’havia produït
un accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta, en el que la motorista havia
quedat ferida. Mentre una de les dotacions policials donava suport a l’ambulància
per traslladar la víctima a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, l’altra va fer tasques
de regulació i desviament del trànsit per altres vies adjacents fins que ambdós
vehicles van poder ser retirats de la via.
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