Nota de premsa
Terrassa, 21 de maig de 2019

Un vehicle bolca al carrer de Joaquim Costa per un
accident de trànsit
Els quatre ocupants van patir lesions lleus
Ahir dilluns, a les 10.15 h, una trucada del 112 va informar d’un accident de trànsit
entre dos vehicles al carrer de Joaquim Costa, a l’alçada del carrer de Wagner, i que
s’havia activat el servei d’ambulància i Bombers, perquè un vehicle havia quedat
bolcat al mig de la via. Una patrulla de la Policia Municipal va observar que els
quatre ocupants del vehicle bolcat havien pogut sortir del vehicle però es queixaven
de molèsties a causa del cop. Els quatre ferits van ser traslladats a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Es va activar la grua municipal per retirar el vehicle
bolcat de la via i, mentrestant, els agents van regular el trànsit. També es va donar
avís a Eco-Equip per netejar la calçada de les restes despreses dels vehicles a
causa de l’impacte i es va realitzar l’informe tècnic de l’accident amb les dades
obtingudes.

Un accident múltiple i un atropellament amb ferits lleus
A les 18.50 h de dilluns, la trucada d’un particular va informar d’una col·lisió entre
diversos vehicles a la carretera de Rubí, a l’alçada de la sortida de la N-150. Una
patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va observar que l’accident s’havia
produït per encalç quan un dels vehicles no va poder frenar a temps i va envestir als
altres dos implicats. Dues persones van resultar lesionades lleus i l’ambulància les
va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 22.40 h d’ahir, el 112 va informar d’un atropellament al carrer de Santa Cecília,
a l’alçada del carrer de Jacint Elías. Una patrulla de la Policia Municipal va observar
al lloc que un turisme havia envestit a un ciclista quan aquest creuava un pas de
vianants a sobre de la bicicleta. Els agents van comunicar que el ciclista havia
resultat lesionat lleu per la caiguda i l’ambulància el va traslladar a l’Hospital de
Terrassa. Els agents van agafar dades i testimonis dels fets i van realitzar l’informe
tècnic d’accidents.
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Incendis en un habitatge i en un remolc estacionat a via pública
Dilluns, a les 13.15 h, el 112 va informar d’un incendi a un domicili ubicat al carrer
d’Amadeu de Savoia, a l’alçada del carrer de Miquel Àngel, pel qual s’havia activat a
Bombers. Una patrulla de la Policia Municipal va ser informada al lloc que el
propietari de l’habitatge s’havia deixat una olla oblidada al foc. Els efectius de
Bombers van entrar a l’habitatge i van retirar l’olla, que cremava al foc. L’ambulància
va atendre al propietari de l’habitatge per inhalació de fum, però no va haver de ser
traslladat a cap centre hospitalari. Finalment, els agent van realitzar un acte recollint
tots el fets del incendi.
També dilluns, a les 22.15 h, el 112 va informar d’un incendi en el remolc d’un camió
estacionat al carrer del Llobregat, a l’alçada del carrer de l’Esla, i que s’havia activat
a Bombers. Una patrulla de la Policia Municipal va arribar al lloc i va observar que
l’incendi havia començat a una de les rodes del remolc i s’havia propagat per la
caixa del camió, afectant també un pal de fusta de la xarxa elèctrica. Diverses
dotacions de Bombers van actuar per extingir el foc. Els agents van trencar el
carenat de la caixa del camió per comprovar que la càrrega no havia resultat
afectada. Finalment, van confeccionar un acta de l’incendi i van donar avís a les
parts implicades.
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