Nota de premsa
Terrassa, 17 d’abril de 2019

Un incendi en un vehicle acaba afectant-ne tres més
El foc es va originar en un turisme estacionat al carrer Provença, ahir al matí
Quatre vehicles es van veure afectats ahir dimarts per un foc originat en un d’ells. La
Policia Municipal de Terrassa va rebre avís dels fets minuts abans de les 7 h, va
informar Bombers i va enviar una patrulla al lloc, un solar ubicat al carrer de
Provença, a l’alçada de la rambla de Francesc Macià, i on també es va desplaçar
una unitat dels Mossos d’Esquadra. Els bombers van extingir el foc, que va destruir
totalment el primer vehicle, i va afectar-ne els tres més propers, cremant diferents
parts.
Col·lisió turisme-bicicleta
A les 18.40 h d’ahir dimarts es va produir una col·lisió entre un turisme i una
bicicleta. El turisme circulava pel passeig 22 de Juliol i, en girar cap al carrer Aneto
va envestir la bicicleta, que circulava en sentit contrari. Una ambulància va traslladar
al conductor de la bicicleta a l’Hospital de Terrassa, amb lesions aparentment de
caràcter lleu.
Alcoholèmia positiva
Al voltant de les 22 h d’ahir dimarts, una patrulla de la Policia Municipal va fer aturar
un vehicle al carrer del Bages en detectar una conducció negligent. Els agents van
fer la prova d’alcoholèmia al conductor, que presentava símptomes evidents d’haver
consumit begudes alcohòliques. El resultat de la prova va ser positiu (0,74 mg/l a les
dues proves fetes). Els agents van obrir diligències penals i van fer traslladar el
vehicle al dipòsit municipal.
Tres intervencions per tinença de haixix
La Policia Municipal de Terrassa va fer ahir tres intervencions per tinença de
substàncies estupefaents, identificant les persones implicades i retirant les
substàncies trobades.
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A les 19 h, al Camí de Can Boada, es va escorcollar un home que desprenia olor a
haixix. L’home en portava diverses porcions, amb un pes total de 14,5 grams. Els
agents van haver de traslladar-lo a les dependències de Policia Municipal per a la
seva identificació perquè no presentava cap document.
Minuts abams de les 21 h una patrulla va identificar alguns joves al carrer de Núria, a
l’alçada del carrer de l’Infant Martí, que estaven reunits al carrer amb la música molt
alta i que es van intentar allunyar-se quan s’hi va acostar la patrulla. Un dels res
portava 1’1 grams de haixix.
Finalment, a les 2.42 h, una altra partrulla retirava a un jove dues porcions de haixix
amb un pes total de 2,9 grams, al carrer de l’Historiador Cardús.

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

