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Troben dues persones sense vida
en un habitatge de Terrassa
Hi havia una alta acumulació de monòxid de carboni al domicili situat al barri de
Can Parellada

Pla general de l'habitatge de Can Parellada on ha mort les dues persones | ACN

Final fatal per dos veïns de Terrassa que han mort al seu domicili per la mala combustió d'una
caldera de gasoil. Els Bombers van rebre un avís aquest dijous a les 23.22 h que hi havia dues
persones sense vida en un habitatge del carrer Grècia de Terrassa, al barri de Can Parellada.
Fins al lloc dels fets, van desplaçar-se quatre dotacions per revisar l'immoble. Després de fer les
comprovacions, les mesures van confirmar que hi havia una alta concentració de monòxid de
carboni a l'habitatge, originat per la mala combustió d'una caldera de gasoil.
Un cop els Bombers van acabar la ventilació de l'habitatge, efectius dels Mossos d'Esquadra es
van fer càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes exactes de la
mort de les dues persones, un home de 81 anys i una dona de 76 anys. No es descarta que la
parella morís dies enrere. Al lloc, també van treballar efectius de la Policia Local i del Sistema
d'Emergències Mèdiques (SEM).
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha lamentat "profundament" la mort de la parella, la qual
estava molt arrelada al barri. Ballart ha afegit que "eren persones molt apreciades", ja que
estaven molt implicades amb la vida associativa de Can Parellada.
El conseller d'Interior i exregidor de Terrassa, Miquel Sàmper, ha lamentat la mort de les dues
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persones i ha agraït la feina dels professionals. En el mateix sentit, el ple municipal de Terrassa,
que se celebra aquest divendres al matí, ha començat amb un minut de silenci en record dels veïns
morts.

Lamento la notícia de les dues persones trobades sense vida en un habitatge de Terrassa. Gràcies
a la feina de @bomberscat (https://twitter.com/bomberscat?ref_src=twsrc%5Etfw) ,
#PoliciesLocals (https://twitter.com/hashtag/PoliciesLocals?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ,
@semgencat (https://twitter.com/semgencat?ref_src=twsrc%5Etfw) i totes les persones
implicades en la revisió de l'immoble i diligències judicials https://t.co/Uht22Br7rn
(https://t.co/Uht22Br7rn)
? Miquel Sàmper (@miquel_samper) January 29, 2021
(https://twitter.com/miquel_samper/status/1355065188458917890?ref_src=twsrc%5Etfw)
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