Nota de premsa
Terrassa, 10 de juliol de 2019

Incendi en un habitatge del carrer de Sant Cristòfol
Els fets van passar la matinada del dimecres
A la 1.38 h de la matinada de dimecres, el servei d’emergències 112 va comunicar a
la Policia Municipal un incendi en un habitatge del carrer de Sant Cristòfol, a l’alçada
del carrer de Sant Pau, informant també que ja s’havia avisat a Bombers i el SEM.
Al lloc s’hi van personar varies dotacions de Policia Municipal, tallant el trànsit del
carrer entre els de Sant Pau i el del Passeig, mentre les dotacions de Bombers
desplaçades treballaven en l’extinció del foc. Bombers van desallotjar l’edifici, i es va
assistir a les persones afectades pel fum, no sent necessari el trasllat de cap
persona a un centre sanitari. Segons els primers indicis, el foc es va originar a la
segona planta de l’edifici degut a un curtcircuit de l’aparell d’aire condicionat, i va
afectar a dues habitacions. La resta de l’habitatge va quedar afectat pel fum.

Col·lisió entre cinc vehicles
A les 17.13 h d’ahir, des del 112 informen d’una col·lisió al carrer de Sicília, amb el
de Carrasco i Formiguera, on hi havia implicats varis vehicles. Es comunica que
també s’ha donat avís al 061. Una unitat de Policia Municipal s’hi comissiona i
comunica que hi ha cinc vehicles implicats i diversos ferits lleus, dels que una
conductora es trasllada a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. S’activa també a
Egarvia per treure els vehicles de la via pública i a Eco-Equip per netejar la zona de
les restes dels vehicles. L’accident va tenir lloc quan el primer vehicle no va
respectar el senyal de cediu el pas que l’afectava i va col·lisionar amb un altre
vehicle, que circulava amb preferència de pas. Aquest, a causa de l’impacte, va
desviar la seva trajectòria i va desplaçar tres vehicles més que estaven estacionats.

Persona ferida al caure d’un patinet
A les 17.37 h, el 112 comunica a Policia Municipal que a l’avinguda del Vallès, hi ha
una persona que anava en patinet i ha caigut al terra. Es dona avís també al 061. La
unitat de Policia Muncipal que es desplaça al lloc verifica que l’home ha caigut i que
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manifesta que s’ha fet mal a la clavícula. Una ambulància el trasllada a l’Hospital de
Terrassa. El patinet es trasllada a les dependències de Policia Municipal fins que el
propietari se’n pugui fer càrrec.

Incidències a causa de la pluja
Durant el dia d’ahir, a causa de la intensa pluja que va caure principalment cap al
migdia, es van registrar diferents incidències a diversos punts de la ciutat. Davant la
situació, com a mesura de prevenció i control, patrulles de la Policia Municipal va
realitzar diferents controls estàtics en punts d’interès, com a l’avinguda del Vallès,
mentre no es va normalitzar la situació de pluja.
Entre les 14 h i les 16 h es van registrar diferents incidències, com tapes de
clavegueram que van saltar del lloc, al carrer de Manresa; al carrer de Torrella amb
el de Marconi; o el de Perpinyà amb l’avinguda de Béjar. També es va rebre la
trucada d’un conductor informant que havia patit un accident de trànsit, al carrer de
Neptú, quan la roda del seu vehicle va caure dins d’un forat de claveguera que li
havia saltat la tapa. Cap a les 15 h, es va rebre l’avís que d’una caixa de llums sortia
fum i espurnes al carrer de Pineda, per la que es va requerir la presència de
Bombers al lloc.
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