Nota de premsa
Terrassa, 8 de febrer de 2018

Atropellament d’un menor davant una escola a la
carretera de Castellar
El conductor va donar positiu en drogues i va ser detingut
A les 13.15 h d’ahir, una trucada del 112 va informar a la Policia Municipal que
s’havia produït un atropellament a la sortida del centre escolar Liceo Egara, a la
carretera de Castellar. Va acudir al lloc la unitat més propera, que va informar que un
menor havia estat atropellat al pas de vianants ubicat davant del col·legi, i que
presentava lesions. Sembla que el jove creuava correctament, amb el semàfor en
verd, i un vehicle que circulava des de la plaça de la Dona, direcció Centre, en
arribar a la retenció pel semàfor en vermell va canviar de carril i va envair el sentit
contrari de circulació. El vehicle va seguir circulant per aquest carril fins arribar a
l’alçada del pas de vianants, on va colpejar el jove, que creuava correctament. Una
ambulància i dos vehicles medicalitzats van arribar al lloc i van atendre al vianant
ferit i el van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Al lloc també va acudir
una unitat policial d’Atestats de trànsit, que va fer tasques de suport als agents.
Un vehicle patrulla va traslladar al conductor infractor a la Prefectura de la Policia
Municipal, on se li van fer les proves de detecció alcohòlica i de drogues. El
conductor va donar positiu en drogues THC, per la qual cosa es va procedir a la
seva detenció per un concurs de delictes, es a dir, per conducció temerària, conduir
sota els efectes de les drogues i delicte de lesions per imprudència greu. Es van
obrir diligències penals contra ell.
Una unitat policial es va quedar al lloc dels fets realitzant inspecció ocular i informe
tècnic d’accident. El vehicle causant de l’atropellament va ser traslladat per la grua
d’Egarvia a la seva base, on ha quedat custodiat.

Fuita de gas al carrer
A les 10 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal que s’havia produït una
fuita de gas al carrer Marquès de Comillas, a l’alçada del carrer Transversal. Va
acudir al lloc un vehicle patrulla, que va informar que es tractava d’una fuita de gas
provocada per una màquina que feia obres al carrer. Al lloc també van acudir tres
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unitats del Parc de Bombers i una ambulància, però no va ser necessària la
intervenció de cap d’ells, ja que operaris de la companyia subministradora de gas
van reparar l’avaria. Degut a l’incident, un immoble del carrer ressenyat es va quedar
sense subministrament de gas.
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