Nota de premsa
Terrassa, 19 de juny de 2019

Incendi a la cuina d’un establiment de restauració
Un client va resultar ferit en ajudar a sufocar el foc
Ahir dimarts, a les 19.15 h, va tenir lloc un incendi a la cuina d’un establiment de
restauració, situat al Raval de Montserrat, en cremar-se l’oli d’una paella. Els agents
que prestaven servei a l’Ajuntament van donar l’avís a la Central de la Policia
Municipal i des de la Central es van activar els serveis de Bombers i del SEM. Al lloc
es van desplaçar dues unitats de la Policia Municipal, tres unitats de Bombers i dues
ambulàncies. Els efectius de Bombers van procedir a ventilar el local, ja que en el
moment de la seva arribada el foc ja estava apagat. El personal sanitari va atendre a
un client de l’establiment que va resultar ferit amb cremades quan intentava sufocar
el foc. La persona ferida va ser traslladada a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Incendi en una zona boscosa
Ahir dimarts, a les 22.45, una dotació de Bombers va procedir a l’extinció d’un
incendi en una pineda que va afectar uns 100 m 2 de matolls. La zona es trobava
davant del carrer del Clavell, a l’alçada del carrer del Fornot. L’actuació va durar uns
30 minuts.

Dos accidents laborals
A les 10.56 h d’ahir dimarts, Bombers va comunicar a la Central de la Policia
Municipal que es dirigien al carrer de Montsià, a l’alçada del carrer del Moixeró, on
semblava que un treballador havia quedat atrapat. Es van comissionar al lloc dels
fets dues unitats de la Policia Municipal, que van comunicar que el treballador es
trobava a dintre de la cistella d’una grua i havia quedat atrapat entre la cistella i un
fanal. Al lloc hi van acudir tres unitats de Bombers, dues ambulàncies i una unitat de
Mossos d’Esquadra. Per moure la cistella es va trencar un cadenat per accedir als
comandaments i baixar-la. El treballador va ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa amb pronòstic lleu.
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Ahir dimarts, a les 15.55 h, un treballador d’una obra ubicada al carrer de Tudó, a
l’alçada del carrer de Vista Alegre, va patir una caiguda. Una unitat de la Policia
Municipal va comunicar que, segons declaracions dels treballadors, l’operari havia
caigut d’uns quatre metres d’alçada i s’havia colpejat amb diversos obstacles,
produint-se una ferida sagnant al cap i diferents cops al cos. El treballador va ser
assistit al lloc pel SEM i traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Des de la
Central es va donar avís a Mossos d’Esquadra i una unitat es va personar al lloc.

Acta per un gos de raça perillosa que no portava el morrió
A les 12.49 h d’ahir, una unitat de la Policia Municipal va realitzar un acta d’animals
domèstics a una persona que portava un dos de raça perillosa sense morrió i sense
lligar en un parc infantil de l’avinguda de Béjar. La dona tampoc no portava la
documentació de l’animal.

Accident de trànsit amb un ferit lleu
A les 14.07 h d’ahir dimarts, va tenir lloc a l’avinguda de l’Abat Marcet, amb la plaça
de l’Aigua, una col·lisió entre dos turismes, en la qual una persona va resultar ferida
lleu. Una ambulància la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Diligències per conducció temerària
Ahir dimarts, a les 14.37 h, un ciutadà va informar al 112 que havia vist una persona
conduint un vehicle de manera temerària fins que, finalment, havia topat amb un mur
al carrer de la Llibertat, a l’alçada del carrer de Bartrina. Dues unitats de la Policia
Municipal van acudir al lloc i li van realitzar la prova d’alcoholèmia al conductor, amb
un resultat negatiu. En consultar les seves dades, els agents van comprovar que el
conductor no disposava de permís de conduir. Per aquest motiu, es va procedir a
immobilitzar el vehicle i a realitzar diligències per un presumpte delicte contra la
seguretat vial.
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