Nota de premsa
Terrassa, 13 de març de 2019

Incendi a un habitatge en incendiar-se l’aparell d’aire
condicionat
Els agents desplaçats van poder sufocar el foc amb extintors

Aquest dimarts, a les 22.25 h, es va rebre a la Sala del 092 una trucada del 112 que
informava d’un incendi en un habitatge al carrer de La Mare de Déu de la Llum, a
l’alçada de la plaça dels Països Catalans. S’hi van comissionar dues patrulles, que a
la seva arribada van informar que sortien flames de un quart pis de l’edifici. Els
agents van poder comprovar que s’estava cremant un aparell d’aire condicionat del
balcó i van utilitzar els extintors de la comunitat de veïns, així com l’extintor del
vehicle patrulla, per sufocar el foc. Al lloc també s’hi van presentar tres unitats del
parc de Bombers de Terrassa que van inspeccionar la instal·lació i l’aparell. Els
agents van finalitzar la seva tasca amb una inspecció ocular i formalitzant l’acta
d’incendi.

Motorista ferit en un accident de circulació
Ahir, a les 16.50 h, es va rebre una trucada del 112 que informava d’un accident de
circulació a l’avinguda d’Àngel Sallent, a l’alçada del carrer d’Antoninus Pius, amb un
motorista implicat. S’hi va comissionar un vehicle patrulla que va informar que hi
havia un turisme i un ciclomotor implicats, amb el motorista ferit. Una ambulància
que era al lloc va atendre al motorista i el va acabar traslladant a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident es va produir a la cruïlla del carrer
d’Antoninus Pius amb l’avinguda, on un dels conductors no es va adonar del semàfor
en fase vermella i els vehicles van col·lidir fronto-lateralment. Els agents van realitzar
una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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