Nota de premsa
Terrassa, 22 de febrer de 2018

El canvi de carril d’un vehicle acaba amb un
accident de trànsit i els dos conductors ferits
Van ser traslladats a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i a l’Hospital de
Terrassa
A les 21.30 h d’ahir, el 112 va alertar la Policia Municipal d’un accident de trànsit al
sentit est del passeig del Vint-i-dos de Juliol, poc abans d’arribar a l’avinguda del
Vallès. Una unitat va intervenir i va comprovar que hi havia dos turismes implicats i
els dos conductors havien patit lesions. Sembla que els dos vehicles circulaven en la
mateixa direcció, però en carrils diferents, quan un dels turismes va canviar de carril
sense prendre cap mesura de precaució, i va tallar la trajectòria de l’altre provocant
una col·lisió. Com a conseqüència de l’impacte, un dels conductors va perdre el
control del vehicle, que va bolcar. Dues ambulàncies van traslladar els dos
conductors a diferents centres assistencials, a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i
a l’Hospital de Terrassa.

Atropellament d’un vianant a la plaça del Doctor Robert
A les 19.10 h d’ahir, una motocicleta va atropellar una dona que creuava pel pas de
vianants del carrer de Garcia Humet, amb la plaça del Doctor Robert. Sembla que el
motorista, que circulava pel sentit descendent del carrer, no es va apercebre de
presència de la vianant, tapada per un turisme parat davant del pas de vianants, va
impactar amb ella i la va fer caure. La vianant va ser traslladada a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa per una ambulància amb lesions lleus. Una patrulla de la
Policia Municipal va recaptar totes les dades per emplenar el comunicat d’accidents.

Petit incendi en una nau industrial abandonada
A les 17.45 h d’ahir, diversos particulars i el servei d’emergències del 112 van
informar la Policia Municipal que hi havia un petit incendi a l’avinguda de Can Boada
del Pi, a l’alçada del carrer del Dos de Maig. Una unitat policial va acudir al lloc, on
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també hi havia un efectiu dels Bombers, que estava sufocant un foc no gaire estès a
l’interior d’una oficina petita ubicada fora de la nau. Els Bombers van actuar durant
una mitja hora per extingir l’incendi, del qual se’n desconeixen les causes.

Denunciats tres ciutadans, dos per tinença de substàncies estupefaents i un
altre per conduir ebri
Passades les 21 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal que circulava pel carrer
de Sant Cosme, a l’alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol, va detectar una forta
pudor de marihuana i va veure com un individu abandonava la zona de forma
precipitada i en actitud sospitosa. Els agents el van aturar, el van identificar i el van
escorcollar. Li van trobar a sobre tres bossetes de plàstic amb marihuana i tres més
de la mateixa substància en una bossa tipus ronyonera. Els agents van recollir les
bossetes, que contenien en total de 7,7g de marihuana en cabdells.
Cap a les 0.15 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat
un conductor per una infracció de trànsit al carrer de Jacint Elias, a l’alçada del
carrer de San Cosme. Els agents l’han identificat i han trobat a l’interior del vehicle
una bossa amb 5,9 g de marihuana. En ambdues actuacions els agents, han
requisat el material i han sancionat l’infractor.
A les 23.50 h d’ahir, dos agents de la Policia Municipal van enxampar un conductor
mentre feia una infracció de trànsit al carrer d’Icària, a l’alçada del carrer dels
Manyans. En identificar-lo, van veure mostres que es trobava afectat per l’alcohol,
per la qual cosa el van traslladar a la seu policial per ser sotmès a les proves
d’impregnació alcohòlica, amb resultats positius de 0,49 mg/l i 0,46 mg/l. Els agents
van trametre proposta de sanció administrativa.
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