Nota de premsa
Terrassa, 20 d’agost de 2019

Incendi en una hípica a les Martines
El foc es va iniciar a la zona on s'emmagatzemen les bales de palla
A la 1 h de la matinada passada, el servei 112 va comunicar un possible incendi en una
hípica propera a Terrassa i al costat del barri de les Martines. Un particular resident al carrer
de la Carena de Mas Bellver va informar que des del seu domicili observava que a una
hípica propera es veien unes flames i creia que podria haver-hi un incendi.
Una dotació policial es va dirigir immediatament a la zona i el servei 112 va activar la
presència de diverses unitats de Bombers. En arribar al lloc, les unitats policials van
confirmar que l'incendi era positiu, per la qual cosa altres unitats policials també es van
dirigir al lloc com a suport. També es van personar dues unitats de Mossos d'Esquadra i una
ambulància.
El foc es va iniciar a la zona d'emmagatzematge de la palla. En un primer moment, es va
auxiliar les persones que, mentre treien els cavalls, havien inhalat fum, tot i que no van
haver de ser ateses pels serveis sanitaris. Els Bombers van treballar en les tasques
d’extinció i hi van romandre tota la nit controlant el perímetre.

Conductor de patinet elèctric investigat i denunciat administrativament
A les 11.45 h de dilluns, una dotació policial que realitzava servei de vigilància a l’avinguda
de Jaume I va observar una persona que circulava amb un patinet elèctric pel carril bici.
Donades les característiques aparents, en quant a pes i possible potencia del patinet, es va
procedir a aturar a aquesta persona, ja que era equiparable a un ciclomotor, sol·licitant al
seu conductor la documentació adient. El conductor va indicar que no disposava de cap
tipus de documentació del vehicle i tampoc de documentació personal. Per aquest motiu, es
va procedir a immobilitzar el patinet, denunciant el seu conductor administrativament per les
infraccions comeses i procedint a la instrucció de diligències per un presumpte delicte contra
la seguretat viària per no tenir permís de conduir.
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Conductor d’un ciclomotor investigat
A les 15.20 h de dilluns, una dotació policial que circulava per l’avinguda de Can Boada del
Pi va informar a Central que estava seguint un ciclomotor ocupat per dues persones que
s’havia donat a la fuga en observar el vehicle policial.
Les unitats policials van observar com el conductor del ciclomotor, durant la fugida, perdia el
control del vehicle i queia a terra, tant ell com l’acompanyant. Es va requerir en el lloc la
presència del SEM per tal que els ocupants del ciclomotor fossin atesos, si bé les lesions no
revestien gravetat. Una vegada es va personar el personal sanitari, va atendre el conductor i
l’ocupant sense que s’hagués de procedir al seu trasllat a cap centre assistencial.
Es va comprovar que el conductor no estava habilitat per a la conducció del ciclomotor, ja
que mai havia obtingut el permís corresponent, i es va procedir a instruir diligències per un
presumpte delicte contra la seguretat viària i també a efectuar una denuncia a la mateixa
persona per portar un ganivet de grans dimensions.
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