Nota de premsa
Terrassa, 29 de maig de 2019

Una vianant pateix lesions greus en ser atropellada
al carrer de Galileu
Sembla que la dona ferida travessava la calçada per un pas de vianants
A les 9.55 h d’ahir dimarts, la trucada telefònica d’un particular va informar que
s’havia produït un atropellament al carrer de Galileu, a l’alçada de la cruïlla amb el
carrer de Watt. Una dotació policial va acudir al lloc i va sol·licitar immediatament la
presència dels serveis sanitaris. Els agents van verificar els fets i van comprovar que
la vianant presentava diverses lesions, que semblaven greus. Una dotació de
Bombers que estava present va atendre a la lesionada fins a l’arribada de
l’ambulància. Posteriorment, la ferida va ser traslladada a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que l’atropellament va tenir lloc quan la dona travessava la
calçada per un pas de vianants.

Accident amb un ferit lleu i un vehicle fugit
Ahir dimarts, a les 7.40 h, un particular va informar que a la avinguda de Santa
Eulàlia, a l’alçada del carrer de Colom, havia tingut lloc un accident de trànsit per
encalç i que un conductor haver patit lesions. Una vegada al lloc, els agents de la
Policia Municipal van ser informats que un dels conductors havia fugit del lloc dels
fets amb el seu vehicle desprès de dir que no tenia la documentació. Els testimonis
van facilitar la descripció del vehicle fugat, que va ser finalment localitzat per part
dels agents al carrer de la Mare de Déu de la Fuencisla, a l’alçada del carrer de la
Mare de Déu del Carme. Es va confeccionar els oportuns butllletins de denúncia per
les infraccions comeses. Una ambulància va traslladar al conductor lesionat a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Despreniment de restes d’una façana al carrer de Baldrich
A les 9.35 h d’ahir dimarts, des de la Central de la Policia Municipal es va sol·licitar
la presència d’una dotació de Bombers al carrer de Baldrich, a l’alçada del carrer del
Doctor Torras i Bages, ja que s’estava produint un despreniment de restes a la
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façana d’un edifici, amb possible perill per a vianants i vehicles. Els agents van
assegurar la zona fins a l’arribada de les dotacions de Bombers. Els efectius de
Bombers desplaçats van sanejar la façana i van recomanar una actuació urgent més
a fons, donat l’estat que presentava. Es va contactar amb la societat propietària de
l’immoble per informar de les circumstàncies que s’havien produït.

Incendi de matolls en un barranc proper al Parc Audiovisual de Catalunya
A les 11,25 h d’ahir dimarts, la trucada telefònica d’un particular va informar que a
les proximitats del Parc Audiovisual de Catalunya es divisava una columna de fum.
Al lloc van acudir diverses dotacions del Parc de Bombers i serveis sanitaris. Els
efectius de Bombers van extingir l’incendi, que va afectar uns 30 m 2 de matolls d’un
barranc ubicat a la part posterior del Parc Audiovisual.

Un vehicle incendiat a la ronda de Ponent
Dimarts, a les 14.20 h, la trucada telefònica d’un particular va comunicar que
s’estava cremant un vehicle a la Ronda de Ponent, a l’alçada del carrer del Franc
Comtat. Una vegada al lloc, una dotació de la Policia Municipal va fer ús de l’extintor
del vehicle per intentar sufocar les flames. Moments desprès van arribar vàries
dotacions del Parc de Bombers i una ambulància, que no va arribar a actuar.
Finalment, els efectius de Bombers van apagar el foc, que va afectar la façana d’un
immoble i un fanal de l’enllumenat públic. El propietari del vehicle va ser avisat. Es
desconeixen les causes de l’incendi.
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