Nota de premsa
Terrassa, 30 de maig de 2019

Incendi en un magatzem del carrer de Vigo
Nou vehicles que es trobaven a l’interior van resultar afectats
Ahir dimecres, a les 14.20 h, el servei 112 va comunicar que sortia una gran
columna de fum de la zona del barri de Torre-Sana. A la vegada, diversos particulars
van comunicar la mateixa circumstancia. Una dotació policial va acudir al lloc, on
també hi havia dos vehicles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions de Bombers i
una ambulància. El foc provenia d’un magatzem del carrer de Vigo, concretament
d’una empresa de compra-venda de vehicles, i va afectar un total de nou vehicles,
amb diversos danys, que es trobaven a l’interior. Cap persona va resultar afectada.
Per part de Bombers, es va procedir a l’extinció de l’ incendi, que es va completar en
uns 45 minuts. Van informar que la causa que havia originat el foc no es podia
precisar, si bé possiblement hauria pogut ser un curtcircuit en algú dels vehicles que
es trobaven a la nau.

Cauen a la via pública restes d'un mur d'una casa abandona
A les 12.25 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal que efectius de
Bombers es dirigien al carrer de la Mare de Déu de las Angustias, a l’alçada del
carrer de Sant Honorat, on un tros del mur d’un immoble havia caigut a la via
pública. Bombers i Policia Municipal van procedir al sanejament de la façana i a
l’abalisament de la zona amb tanques i cinta fins a localitzar el propietari per fer les
reparacions adients. No va ser necessària la presència de tècnics municipals.

Accident de trànsit a l’interior d’un pàrquing del passeig del Comte d’Ègara
A les 11.50 h d‘ahir, el 112 va comunicar a la Policia Municipal que el responsable
del pàrquing del passeig Comte d’Ègara havia informat que havia tingut lloc un
accident de trànsit a l’interior de l’aparcament i que el conductor implicat es trobava a
l’interior del vehicle i no responia. Una vegada al lloc, la dotació policial va
comprovar que l’home havia patit una indisposició sobtada que l’havia fet perdre la
consciència i el control del vehicle fins a topar contra una caixa del sistema elèctric
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del pàrquing, causant diversos danys. A l’accident únicament es va veure implicat
aquest vehicle. Una ambulància, que va acudir al lloc juntament amb una dotació de
Bombers, va traslladar al conductor a l’hospital Universitari MútuaTerrassa.

Atropellament d’una menor a l’avinguda del Vallès
A les 17.55 h d’ahir, una dotació de la Policia Municipal va ser requerida a la via
pública a causa de l’atropellament sofert per un vianant menor d’edat a l’avinguda
del Vallès. En el mateix moment, el servei 112 va comunicar el fet a Prefectura. La
menor va ser atesa pels sanitaris d’una ambulància que la va traslladar a l’hospital
Universitari MútuaTerrassa. L’accident va tenir lloc a l’alçada d’un pas de vianants
situat al pont del carrer de Salamanca.
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