Nota de premsa
Terrassa, 6 de febrer de 2018

Accident de trànsit amb una conductora ferida i un
vehicle bolcat
Els fets van tenir lloc ahir a la tarda a l’avinguda de les Nacions
A les 16.30 h d’ahir dilluns, el 112 va alertar a la Policia Municipal d’un accident de
circulació a l’avinguda de les Nacions, a l’alçada de la rotonda amb l’avinguda de
Madrid. Una patrulla va acudir al lloc i va informar que un dels vehicles implicats en
la col·lisió havia bolcat. Sembla que el conductor d’un turisme, que circulava en
sentit nord per l’avinguda de les Nacions, va perdre el control del vehicle, va col·lidir
amb un altre que estava estacionat i va quedar bolcat enmig de la calçada. El trànsit
rodat de la via va quedar tallat i dues unitats policials van regular el trànsit fins que
es va poder restablir. La conductora del vehicle bolcat va resultar ferida i va ser
atesa per una ambulància i un altre vehicle altament medicalitzat (VAM), que
finalment la va traslladar a l’Hospital de Terrassa. També hi van acudir dues
dotacions del Parc de Bombers de Terrassa per actuar amb el vehicle bolcat. La
grua del servei d’Egarvia va estacionar el vehicle.

Ensorrament de terres amb accident de circulació
A les 9.15 h d’ahir, un veí va trucar a la Policia Municipal per informar que s’havia
produït un despreniment de terres a unes obres del carrer de Can Santfeliu, a
l’alçada del carrer del Senglar. Sembla que la pluja va provocar un despreniment de
terres que va afectar un vehicle que circulava per la zona afectada. Al lloc va acudir
un patrulla de la Policia Municipal, que no va poder comprovar els danys que havia
sofert vehicle, ja que havia estat retirat de la via per una grua de la seva assistència.
Els agents van esbrinar que els treballs al carrer eren responsabilitat de Mina
d’Aigües de Terrassa i des de la Central de Comandament es va trucar al servei
d’urgències de la companyia per a què els operaris resolguessin la incidència. El
carrer de Can Santfeliu va quedar tallat al trànsit mentre treballaven els operaris.
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