Nota de premsa
Terrassa, 24 de juliol de 2019

Una furgoneta crema a la via pública
El vehicle, estacionat al carrer de Colom, va quedar completament calcinat
Una furgoneta va cremar ahir al Polígon Industrial de Can Parellada fins quedar
completament calcinada. Els fets van tenir lloc al carrer de Colom, prop de la
cantonada amb el carrer de Gèminis. A les 15.07 h, la Policia Municipal va rebre la
trucada d’un ciutadà informant de l’incendi i hi va enviar una patrulla. Una unitat de
Bombers va extingir el foc, que va calcinar tot el vehicle. Segons les primeres
observacions de Bombers, és possible que l’origen del foc fos un problema al
sistema de refrigeració de la furgoneta
També es va desplaçar al lloc dels fets una ambulància, encara que la persona que
conduïa el vehicle no va resultar ferida ni va inhalar fum i no va requerir atenció
mèdica.
Despreniments en una façana
Ahir a la tarda es van produir despreniments en la façana d’un edifici del carrer
d’Arquímedes, provocant danys en un vehicle estacionat. A les 19.10 h, un ciutadà
va trucar a Policia Municipal per informar dels fets, en veure que podria ser perillós.
Una patrulla de Policia Municipal es va adreçar al lloc indicat, prop de la cruïlla amb
el carrer d’Antoni Torrella, mentre es donava avís a Bombers.
Dues unitats de Bombers van sanejar part de la façana per evitar nous
despreniments. Finalment la Policia Municipal va contactar amb la propietat de la
finca per informar dels fets i de la necessitat de dur a terme els treballs de
manteniment necessaris per garantir que no torni a passar.
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Marxa del lloc després de xocar amb un vehicle estacionat
A les 19.45 h d’ahir dimarts un ciutadà va trucar a Policia Municipal per exposar que
un vehicle havia col·lidit amb el seu i havia marxat del lloc sense facilitar cap dada.
L’accident es va produir quan un cotxe que circulava pel carrer d’Amèrica va topar
amb un d’estacionat prop del carrer de França. El propietari del vehicle estacionat no
hi era en aquell moment, però uns veïns que van veure l’accident van prendre nota
de la matrícula de l’altre vehicle i van avisar-lo.
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