Nota de premsa
Terrassa, 14 de febrer de 2018

Nombroses actuacions policials a causa de les
condicions meteorològiques i l'intens fred
La formació de plaques de gel provoquen diversos accidents de trànsit lleus

A les 7.40 h d’ahir, un particular va comunicar que al passeig del Vint-i-dos de Juliol,
al túnel sota de la plaça de la Dona, s’havia format una placa de gel que podria
resultar perillosa. Al lloc es van desplaçar dotacions de la Policia Municipal amb sacs
de potassa, però van resultat insuficients. Els agents van tallar la via i van donar avís
al GEP, que va llençar més sacs de potassa fins a fer possible obrir la via al trànsit.
A les 7.55 h, un particular va informar que a la Ronda Ponent, a l’alçada del carrer
de Sant Mateu, s’havia format una placa de gel a la calçada i un conductor havia
perdut el control del seu vehicle fins a col·lidir amb altres vehicles estacionats.
Desplaçada al lloc dels fets, una dotació de la Policia Municipal va comprovar que hi
havia hagut dos accidents, ja que un altre vehicle havia frenat de cop davant la
senyalització del primer accident i el vehicle que circulava darrera seu l’havia col·lidit
per encalç. Els agents van realitzar Informes Tècnics d’Accidents de tots dos
accidents i van donar avís al GEP per portar sacs de potassa per evitar més
incidents.
A les 8.40 h, el 112 va avisar a la Policia Municipal d’un accident a causa de la
formació d’una placa de gel al carrer de Vinyoles, a l’alçada del carrer del Camí de
Can Boada, on un motorista havia relliscat amb la seva motocicleta i havia caigut.
Una dotació policial va comprovar que el motorista no havia patit i lesions i va donar
avís al GEP per portar sacs de potassa per desfer el gel de la calçada per evitar més
accidents.

Un camió es queda sense frens i xoca amb diversos vehicles, causant un ferit
A les 13.10 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal d’una col·lisió a
l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada del carrer de Bosch i Gimpera, on un camió
que s’havia quedat sense frens havia colpejat diversos vehicles, alguns d’ells
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estacionats. Una unitat policial va observar al lloc com hi havia fins a cinc vehicles
implicats, el primer d’ells havia estat desplaçat diversos metres per l’impacte del
camió fins a colpejar una tanca metàl·lica, un senyal de trànsit i una columna. El seu
conductor va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

Incendi a un habitatge per la combustió d’una xemeneia
A les 20 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal d’un incendi en un
habitatge del carrer del Vall, a l’alçada del carrer de la Cisterna. Van acudir al lloc
vàries dotacions policials, efectius dels Bombers i una ambulància del SEM. Sembla
que el foc es va originar a la xemeneia i va afectar el fals sostre de fusta. Els agents
van comprovar que no hi havia cap ferit i van regular el trànsit dels carrers del
Col·legi i de la Cisterna, mentre els efectius dels Bombers van extingir el foc.

Dos conductors denunciats per donar positiu d’alcoholèmia i per tinença de
substàncies
En els controls realitzats per Policia Municipal durant la nit i matinada de dimarts a
dimecres, es van detectar diverses infraccions. Al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a
l’alçada del carrer d’Ausiàs Marc, es van fer proves d’alcoholèmia a un conductor
amb símptomes de trobar-se sota la influència de l’alcohol i va donar un resultat
positiu de 0,56 mg/l i 0,56 mg/l, per la qual cosa se li va confeccionar una denúncia
administrativa. També al passeig del Vint-i-dos de Juliol, es va sancionar un
conductor que portava una cigarreta tipis “porro”, un tros de haixix de 3,20 g i una
bosseta amb 2,20 g de marihuana.
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