Nota de premsa
Terrassa, 15 de març de 2019

Incendi en un habitatge a causa d’un curtcircuit a un
escalfador d’aigua
Una dona i els seus dos fills van ser atesos a causa de la inhalació de fum
Ahir dijous, a les 7.30 h, el 112 va informar a la Sala del 092 d’un incendi en un
habitatge del carrer de Sant Crispí, a l’alçada del carrer de Jacint Elías. Dos vehicles
patrulla de la Policia Municipal van acudir al lloc i van informar que el foc es
localitzava a un primer pis. Tres unitats del parc de Bombers de Terrassa van actuar
per sufocar l’incendi amb escuma i van airejar la comunitat de veïns, afectada pel
fum. Sembla que el foc es va originar per un curtcircuit a un escalfador d’aigua. Al
lloc també va acudir una unitat dels Mossos d’Esquadra i una ambulància, que va
atendre a una dona i els seus dos fills, afectats per inhalació de fum, i els va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar una
inspecció ocular i acta d’incendis.

Dos accidents de circulació amb motoristes ferits
A les 13.15 h d’ahir dijous, va tenir lloc una col·lisió entre un turisme i una
motocicleta al carrer de Marconi. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va
informar que el motorista estava ferit. Sembla que el turisme, que circulava pel carrer
de Marconi, no va respectar un senyal d’stop i va col·lidir fronto-lateralment amb la
motocicleta, que circulava pel carrer de l’Infant Martí. Una ambulància el va atendre i
el va traslladar a l’Hospital Universitat MútuaTerrassa.
A les 15.45 h d’ahir, un ciutadà va informar a Prefectura d’un accident a l’avinguda
de les Glòries Catalanes, a l’alçada del carrer de l’Agricultura, en el que hi havia un
motorista implicat. Un comandament de la Policia Municipal, juntament amb dues
unitats policials més, van acudir al lloc i van informar que havien col·lidit un turisme i
una motocicleta, i que el motorista estava ferit. Sembla que un dels conductors va
tenir una distracció i no va respectar un semàfor en fase vermella, provocant el xoc.
Dues ambulàncies van atendre al motorista i el van traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
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Accident de circulació amb sis persones ferides
Ahir dijous, a les 16 h, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que alertava d’un
accident de circulació a la carretera de Matadepera, a l’alçada de l’avinguda de la
Lacetània, on hi podia haver un menor ferit. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va
informar que havien col·lidit tres vehicles i hi havia sis ferits, tres dels quals menors.
Dues ambulàncies van atendre als ferits, dels quals en van traslladar quatre a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que dos dels vehicles estaven aturats
davant la fase vermella del semàfor i un tercer, que no es va adonar d’aquest fet, va
col·lidir amb un d’ells, arrossegant aquest al tercer vehicle, que estava aturat davant
seu. El servei de neteja d’Eco-Equip va netejar la via de les restes de plàstics i vidres
dels vehicles que avien quedat a la calçada.

Un conductor ebri implicat en un accident de circulació amb una bicicleta
Ahir dijous, a les 21.40 h, una trucada del 112 a la Sala del 092 va alertar d’un
accident de circulació a la plaça de la Bicicleta. Un vehicle patrulla de la Policia
Municipal va informar que estaven implicats un turisme i una bicicleta. Sembla que el
ciclista creuava pel pas de vianants quan el turisme no el va veure i el va colpejar.
Els agents van realitzar la prova de detecció alcohòlica en aire expirat al ciclista,
amb resultat negatiu; i també al conductor del turisme, que va donar un resultat
positiu de 0,38 mg/l. Una ambulància va atendre al ciclista i el va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. El conductor va ser denunciat i el seu vehicle
immobilitzat.

Denunciat en un control de seguretat i d’alcoholèmia
A les 2 h d’ahir dijous, un control estàtic de seguretat ciutadana i alcoholèmia de la
Policia Municipal al barri de la Maurina, va aturar un vehicle i va identificar al seu
conductor. Els agents van observar que podia estar ebri i li van realitzar la prova de
detecció alcohòlica en aire expirat, amb un resultat positiu de 0,44 mg/l. En
l’escorcoll que se li va realitzar, els agents van trobar una peça de 0,6 g de haixix.
Per tot això, el conductor va ser denunciat i el seu vehicle immobilitzat.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

