Nota de premsa
Terrassa, 17 de juny de 2019

Incendi a un habitatge del carrer Transversal la
matinada del passat dissabte
Una dona va resultar morta i dues persones ferides
A les 5.45 h de la matinada del dissabte, el servei d’emergències 112 va informar
d’un incendi en un àtic del carrer Transversal, a l’alçada del carrer de Francesc Oller.
Al lloc van acudir cinc camions de Bombers, el SEM i diverses patrulles de la Policia
Municipal i de Mossos d’Esquadra. L’habitatge es trobava en un bloc de pisos, del
qual es van desallotjar per seguretat a tots els veïns, un total de 27 persones.
Segons van informar Bombers, a l’interior del pis on es va iniciar el foc hi havia una
persona èxitus, una dona d’edat avançada, i al balcó dos homes amb cremades de
diversa consideració i intoxicats per inhalació de fum. Les persones ferides, familiars
de la víctima mortal, van ser traslladats per una ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

Dues persones detingudes per amenaces greus amb arma blanca
Divendres, a les 14.26 h, un particular va alertar d’una baralla al carrer de Manresa,
a l’alçada del carrer de Frederic Mompou, i va informar que les persones implicades
portaven ganivets. Al lloc van acudir diverses dotacions de la Policia Municipal, que
van identificar a les parts implicades. Una vegada escoltades les versions dels fets,
es va procedir a detenir a un home i una dona per un presumpte delicte d’amenaces
greus amb arma blanca, la qual va ser localitzada amagada en una paperera.

Diversos accidents de trànsit al llarg del cap de setmana
Al llarg del cap de setmana, la Policia Municipal ha assistit un total de 13 accidents
de trànsit, amb tres atropellaments, cinc col·lisions i i cinc alcoholèmies positives.
Per ordre cronològic, el primer dels accidents va tenir lloc divendres, a les 11.22 h, al
carrer de Marconi, a l’alçada del carrer de Volta, quan un turisme i una motocicleta
van col·lidir. El motorista va resultar ferit a causa del cop i va ser traslladat per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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A les 12.47 h del mateix dia, un vianant va ser atropellat al carrer d’Olot, a l’alçada
del carrer de Sierra Nevada, i va haver de ser traslladat en ambulància a l’Hospital
de Terrassa.
Més tard, a les 13.33 h, un motorista va caure al terra tot sol i va resultar lesionat.
Els fets van tenir lloc a l’avinguda de Madrid, a l’alçada del carrer de Logronyo. El
motorista ferit va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 14.45 h, també de divendres, un vehicle va col·lidir, a l’alçada de la plaça del
Triomf, i va marxar del lloc sense deixar les seves dades. Una patrulla de la Policia
Municipal va localitzar el vehicle i va sotmetre al conductor a les proves
d’alcoholèmia, en les quals va donar un resultat positiu d’1,29 mg/l. Per aquest fet, el
conductor fugit serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del
trànsit. El vehicle va quedar immobilitzat com a mesura cautelar mitjançant un
parany al lloc dels fets. A les 19.45 h, però, es van rebre varies trucades informant
que aquest mateix conductor havia tornat al lloc i havia retirat el parany del vehicle,
havia xocat amb un altre vehicle estacionat i, seguidament havia abandonat el seu
vehicle al mig del carrer per accedir a un establiment. Una patrulla va localitzar al
conductor i se li van realitzar de nou les proves d’alcoholèmia, donant aquest cop
una taxa de 1.33 mg/l, superior a la d’abans. El vehicle va ser retirat al dipòsit
municipal.
Dissabte, a les 10.11 h, un vianant va ser atropellat al carrer de Jacint Elies, a
l’alçada del carrer de Sant Damià, i va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
Posteriorment, a les 12.28 h, va tenir lloc un accident entre un turisme i una
motocicleta al carrer de Sant Damià, a l’alçada de la carretera de Montcada, en el
qual va resultar ferit el motorista. Una ambulància el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
Pocs minuts després, a les 12.41 h, un menor va ser atropellat al carrer de Mura, a
l’alçada del carrer de Sant Celoni. El menor presentava ferides de diversa
consideració i, després de rebre la primera assistència al lloc dels fets, va ser
traslladat per una ambulància a l’Hospital de Terrassa.
A les 17.11 h de dissabte, un turisme i un ciclista van col·lidir al carrer de Severo
Ochoa, a l’alçada del carrer del Pare Llaurador. Va acudir al lloc dels fets una
patrulla de la Policia Municipal, que desprès d’assistir als implicats va observar que
el ciclista presentava signes de trobar-se sota els efectes de l’alcohol. El conductor
del turisme va donar un resultat negatiu en les proves estimatives d’alcoholèmia que
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se li van realitzar, mentre que el ciclista va donar una taxa positiva de 0,71 mg/l. El
ciclista va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Més tard, a les 20.22 h, una patrulla de la Policia Municipal va observar una col·lisió
per encalç de dos vehicles al carrer de la Castellassa, amb la carretera de Castellar.
El conductor responsable de l’accident va ser sotmès a les proves estimatives
d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,82 mg/l, motiu pel qual serà investigat per
un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
Diumenge, a les 8.02 h, un ciclista va caure al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a
l’alçada del carrer de Santa Maria de Mazzarel·lo, i va ser traslladat per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Posteriorment, a les 19.07 h, un vehicle es va sortir de la via a la Ronda de Ponent,
ac l’alçada del carrer de Marià Benlliure. Una patrulla de la Policia Municipal va
acudir al lloc dels fets. El conductor del vehicle presentava signes evidents de trobarse sota els efectes de begudes alcohòliques, i va adoptar una actitud incívica,
insultant i gens col·laboradora vers els agents. El conductor es va negar a realitzar
les proves d’alcoholèmia, fet pel qual serà investigat per un presumpte delicte contra
la seguretat del trànsit, així com per negar-se a realitzar les proves. Els agents li van
decomissar una bossa de marihuana, motiu pel qual s’obrirà un expedient
sancionador.
Aquesta matinada, a les 0.01 h, ha tingut lloc una col·lisió entre dos vehicles al
carrer de Concepció Arenal, a l’alçada del carrer del Sindicat. Un dels conductors
implicats ha estat sotmès a les proves d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,98
mg/l. El conductor serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del
trànsit.
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