Nota de premsa
Terrassa, 13 de febrer de 2018

Atropellament d’un vianant
Va resultar lesionat lleu i va donar positiu per alcoholèmia
Sobre les 18.35 h d’ahir, el servei 112 va comunicar que al carrer de Sant Honorat,
cruïlla amb el carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, un vehicle havia atropellat un
vianant que creuava la calçada. Al lloc van acudir dues dotacions de la Policia
Municipal i una del SEM, que va atendre al vianant ferit. Els agents van realitzar la
prova d’alcoholèmia al conductor dels vehicle, que va donar un resultat negatiu, i
també al vianant, que va donar positiu. El SEM va traslladar al vianant a l’Hospital de
Terrassa per ser atès de lesions lleus i per realitzar-li la prova de contrast
d’extracció de sang.

Un conductor implicat en un accident dóna positiu per alcoholèmia
A las 19.30 h d’ahir, un ciutadà va informar d’una col·lisió lleu entre dos vehicles al
passeig del Vint-i.dos de Juliol, a l’alçada del carrer del Marquès de Comillas. Una
dotació de la Policia Municipal desplaçada al lloc va observar que no hi havia ferits i
va realitzar l’Informe Tècnic d’Accidents. Els agents també van realitzar la prova
d’alcoholèmia als dos conductors implicats, i un d’ells va donar positiu a les proves
realitzades amb un resultat de 0.53 mg/L.

Dos accidents amb dues persones atropellades mentre creuaven per un pas de
vianants
A las 19.35 h d’ahir, una trucada va informar a la Policia Municipal que un vehicle
havia atropellat una persona al pas de vianants ubicat a la cruïlla dels carrers de
l’Historiador Cardús i de Frederic Mompou. Una dotació policial va realitzar l’Informe
Tècnic d’Accidents i una dotació del SEM va traslladar al vianant a Hospital de
Terrassa per ser atès de lesions lleus. Sembla que les condicions meteorològiques
adverses haurien pogut influir en la visibilitat del conductor.
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Cap a las 20.25 h d’ahir, un ciutadà va informar a la Policia Municipal de
l’atropellament d’un vianant al carrer d’Emili Badiella, a l’alçada del carrer de Mossèn
Pursals. Una dotació policial va realitzar l’Informe Tècnic d’Accidents i una dotació
del SEM va traslladar el vianant, ferit lleu, a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Testimonis dels fets van manifestar que, en el moment de l’atropellament, el vianant
estava creuant la calçada pel pas de vianants.
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