Nota de premsa
Terrassa, 16 d’abril de 2019

Dues persones afectades pel fum en l’incendi d’un
habitatge
El foc es va originar a la campana extractora

La Policia Municiapal de Terrassa va fer ahir a la tarda tasques de suport a Bombers
en l’extinció d’un incendi al carrer de la Mare de Déu del Carme, en què dues
persones van resultar afectades per la inhalació de fum. Els fets van tenir lloc cap a
les 14.15 h, quan es va calar foc a la campana extractora de l’habitatge. El 112 va
alertar la Policia Municipal, que va enviar dues patrulles al lloc dels fets, un habitatge
del carrer Mare de Déu del Carme, a l’alçada del carrer de la Mare de Déu del Mar.
Quatre unitats de bombers van extingir el foc mentre els equips mèdics atenien
dues persones afectades pel fum. Encara que es van desplaçar dues ambulàncies al
lloc dels fets, no va ser necessari traslladar aquestes persones a cap centre
hospitalari.
Col·lisió amb ferits lleus
A les 18 h d’ahir dilluns es va produir una col·lisió entre un autobús i un turisme a la
carretera de Montcada, a l’alçada de la plaça del Països Catalans. El turisme va
envair el carril bus, col·lidint amb aquest i posteriorment amb un semàfor. Dues
persones van resultar ferides lleus. Els equips mèdics les van atendre in situ i no va
ser necessari el seu trasllat a centres hospitalaris.
Despreniment de façana
A les 10.15 h d’ahir dilluns una unitat de Bombers va actuar a l’avinguda de Bèjar, a
l’alçada del carrer del Pare Millán, per fer la neteja d’una façana on s’estaven
produint despreniments. Una dotació de la Policia Municipal va tallar la via durant un
quart d’hora, fins que van finalitzar les tasques de sanejament.
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