Nota de premsa
Terrassa, 18 de juliol de 2019

Incidències per l’episodi de pluges intenses d’ahir
Es van enregistrar 11 actuacions relacionades amb la tempesta
A conseqüència de la intensa pluja caiguda ahir a la ciutat, a partir de les 19 h, es
van produir diverses incidències, enregistrades en la central de comunicacions de la
Policia Municipal.












Al carrer d’Edison, a l’alçada del carrer de Pintor Torras, per la caiguda de la
branca d’un arbre, que va provocar danys a un vehicle estacionat.
A carrer del Xot, intervenció, per un cablejat elèctric que estava a punt de
caure. Una unitat de Bombers va revisar la instal·lació.
Al carrer de Gutenberg, per la caiguda de la branca d’un arbre a la vorera.
Al carrer del Torrent de Salt, per despreniment de sorra a la via pública.
Al carrer de Marconi, amb el carrer de Torrella, pel desplaçament d’una tapa
del clavegueram.
Al carrer de la Rutlla, intervenció per unes espurnes que sortien d’un armari
amb un quadre elèctric.
A l’avinguda del Vallès, a l’alçada de la carretera de Rubí, per inundació de la
calçada, quedant atrapat un vehicle.
A la rambla de Sant Nebridi, per un tendal a punt de caure.
Al carrer del Doctor Salvà, per un forat obert a la calçada.
Al carrer de la Dàlia, per la caiguda d’un pi a un pati privat.
A l’avinguda de Joaquim de Sagrera, per filtracions d’aigua a l’equipament
socio-esportiu de la Cogullada.

En cap d’aquestes intervencions hi van haver persones ferides i únicament es van
produir danys materials.

Localitzat un vehicle implicat en un accident de trànsit
Ahir dimecres, a les 7.35 h, un ciutadà va denunciar que havia trobat danyat el seu
vehicle, que estava estacionat al carrer de Salvador Busquets, entre la carretera de
Castellar i el carrer de Mañé i Flaquer, i que el vehicle que li havia causat els danys
no es trobava al lloc i ningú havia deixat les seves dades. Els agents de la Policia
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Municipal desplaçats van comprovar els fets i van observar que un vehicle havia
xocat contra dos vehicles estacionats. Després de realitzar indagacions, es va
esbrinar que el vehicle causant dels danys havia estat retirat del lloc per la grua
d’assistència. Els agents el van identificar i sancionat per haver marxat del lloc de
l’accident sense deixar dades de la seva identitat.

Accident de trànsit al barri del Roc Blanc
A les 21.05 h d’ahir, es va produir un accident de trànsit a la cruïlla del carrer de
Carrasco i Formiguera amb el carrer de Sicília, en no respectar un dels vehicles
implicats la senyal de cediu el pas. Un dels conductors va ser traslladat per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Conductor investigat per conduir sense permís
A les 22.08 h de dimecres, una patrulla de la Policia Municipal en un control itinerant
va aturar un turisme al carrer de l’Aneto, a l’alçada del carrer del Puigmal. En
comprovar les dades dels dos ocupants del vehicle, els agents van comprovar que el
conductor no havia obtingut mai cap permís de conducció, fet pel qual serà investigat
per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit. Tanmateix, en l’escorcoll es
va intervenir al conductor una arma prohibida i al passatger una porció de marihuana
d’un pes de 2,1 g, que van ser decomissats per a l’inici d’un expedient sancionador.
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