Nota de premsa
Terrassa, 12 de juny de 2019

Un ferit greu per cremades en un incendi a un
habitatge del carrer de Sabadell
Ha estat traslladat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón
Aquest matí, a les 8.22 h, el 112 ha alertat d’un incendi declarat en un immoble de
sis plantes del carrer de Sabadell, al barri de Can Roca. Set dotacions de la Policia
Municipal han acudit al lloc dels fets, on també han acudit set dotacions de Bombers,
diverses dotacions de Mossos d’Esquadra i set ambulàncies. Les dotacions policials
han participat en el desallotjament dels 17 habitatges de l’immoble. En l’habitatge on
s’ha originat el foc, ubicat en la sisena planta, s’ha trobat una persona ferida amb
cremades greus, que ha estat traslladat en ambulància a l’Hospital Universitari Vall
d’Hebrón. Dues persones més han estat ateses per inhalació de fum, però no ha
estat necessari el seu trasllat a un centre hospitalari. Bombers ha informat que la
causa del foc ha estat la deflagració d’una bombona de butà.
S’ha sol·licitat la presència de l’arquitecte municipal, que un cop feta la inspecció ha
informat que no hi havia cap risc estructural i només ha resultat afectat el pis
d’origen del foc. Per tant, els veïns dels altres habitatges de l’immoble han pogut
tornar a les seves cases.
Les dotacions de la Policia Municipal han treballat en la tasca de preservar la zona,
acordonant-la i establint un perímetre de seguretat mentre els efectius de Bombers
treballaven en les tasques d’extinció del foc,i han col·laborat en l’evacuació dels
veïns. Finalment, s’ha sol·licitat la presència dels serveis municipals de neteja per
actuar a la zona un cop el foc ha estat controlat. A les 11.35 h es finalitza el servei i
es restableix la circulació.

Dos accidents de trànsit amb un total de tres persones ferides
Ahir dimarts, a les 11.12 h, una trucada a Prefectura va alertar d’un accident de
trànsit entre dos turismes a la cruïlla dels carrers de Navas de Tolosa i de Lavoisier.
Una patrulla de la Policia Municipal va demanar la presència d’una ambulància
perquè un dels conductors implicats es queixava a causa del cop. L’ambulància el va
atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van
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informar que sembla que un dels vehicles no va respectar el senyal d’stop a la cruïlla
i va col·lidir amb l’altre. Els agents van agafar les dades dels fets i van realitzar
l’informe tècnic d’accidents.
També dimarts, a les 18.38 h, el 112 va informar d’un accident entre dos vehicles al
pàrquing d’un centre comercial situat a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de
Conflent. Una patrulla de la Policia Municipal va atendre a un menor i un dels
conductors, que havien resultat lesionats en la col·lisió. Una ambulància va traslladar
a les persones ferides a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van
informar que la col·lisió s’havia produït als carrers de l’interior de l’aparcament del
centre comercial quan un dels vehicles implicats no va cedir el pas a l’altre. Els
agents van agafar els testimonis dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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