Nota de premsa
Terrassa, 31 de maig de 2019

Incendi en un taller de reparacions de motocicletes
Una persona va ser assistida per inhalació de fum
A les 12.40 h d’ahir dijous, es va rebre a Prefectura una trucada telefònica de
Bombers per comunicar que es dirigien al carrer de Sant Tomàs, a l’alçada del carrer
de Sant Crispí, per intervenir en un incendi declarat a un taller de reparació de
motocicletes. Per part de Policia Municipal, dos vehicles van acudir d’immediat al lloc
dels fets. El agents van tallar el trànsit del carrer de Sant Tomàs, entre els carrers de
Sant Crispí i de Sant Damià. Les dotacions de tres vehicles de Bombers van actuar
per extingir l’incendi. El personal sanitari personat al lloc va atendre a una persona
que havia estat afectada per inhalació de fum. Posteriorment, va ser traslladada a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’incendi es va originar quan la
persona assistida estava soldant unes peces d’un patinet i van saltar unes espurnes,
que van inflamar alguna substància inflamable que es trobava al local.

Una persona ferida a conseqüència d’un atropellament
Ahir dijous, a les 12.55 hores, el 112 va informar telefònicament que a la cruïlla dels
carrers de Sant Francesc i de Sant Marià havia tingut lloc un atropellament. Una
vegada al lloc, els agents van comprovar que la persona atropellada havia resultat
lesionada. Una ambulància la va atendre i la va traslladar a l’Hospital Universitari
MutuaTerrassa.

Un motorista ferit en una col·lisió
A les 20.55 h d’ahir dijous, el servei d’emergències 112 va comunicar que al carrer
de Colom, amb la plaça de la Tecnologia, havia tingut lloc un accident de trànsit. Una
vegada al lloc, una dotació de la Policia Municipal va comprovar que el conductor de
la motocicleta implicada havia resultat lesionat. Una ambulància el va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

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

Denunciat administrativament un conductor per alcoholèmia positiva
A les 21.25 h d’ahir dijous, la dotació d’un vehicle de la Policia Muncipal va observar
com circulava un vehicle amb maniobres brusques i de forma anormal al carrer de
Núria, cruïlla amb el carrer de Velázquez. Es va procedir a aturar el vehicle, moment
en el que van notar que el conductor presentava símptomes de trobar-se sota la
influencia de l’alcohol. Es va procedir a realitzar-li les reglamentàries proves
d’alcoholèmia, amb resultats positius de 0,50 mg/l 0,46 mg/l. El conductor va ser
denunciat administrativament.
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