Nota de premsa
Terrassa, 1 de març de 2018

Accident d’un camió a l’avinguda de Béjar
El conductor va perdre el control del vehicle i va xocar contra un fanal
A les 6.50 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal va informar a la Sala de
Comandament de la col·lisió d’un camió a l’avinguda de Béjar, a l’alçada de
l’avinguda del Vallès. Sembla que el conductor va perdre el control de la direcció del
vehicle per l’acumulació de neu al paviment i va col·lidir amb un fanal d’enllumenat
públic. El camió va arrencar per la base el fanal, que va caure a la via. Des de la
Central de Policia Municipal es va donar avís al servei d’urgències de l’empresa
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE), que va retirar el fanal de
la via i va realitzar tasques per la reparació del mateix. Els agents van realitzar
inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Accident de circulació amb un motorista ferit
A les 15.30 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident entre un
turisme i una motocicleta al carrer d’Urquinaona, a l’alçada del carrer de Salmerón,
en el que el motorista havia patit lesions. Una patrulla va acudir al lloc, on una
ambulància va atendre el motorista i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que la moto avançava el turisme pel seu costat dret al
mateix temps que aquest feia una maniobra de gir per entrar al pàrquing d’una
comunitat. El motorista va col·lidir contra la vorera i contra una pilona. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un autobús avariat provoca un embús de trànsit
Cap a les 16.30 h d’ahir, un comandament de la Policia Municipal va observar una
gran retenció de vehicles al carrer de Garcia Humet, amb la plaça del Doctor Robert,
provocada per un autobús urbà que havia patit una avaria mecànica. Es va demanar
amb urgència la presència d’un responsable i un mecànic de Transports Municipals
d’Egara S.A. (TMESA) per reparar el vehicle. L’autobús va ser retirat a un lateral de
la via i es va restablir el trànsit, donant pas alternatiu la resta de vehicles fins a les 17
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h. Seguidament, es va retirar l’autobús fins a l’avinguda de Jacquard per facilitar el
trànsit a la zona fins solucionar l’avaria. Les diferents línies de transport urbà van ser
desviades pel passeig del Vint-i-dos de Juliol i el carrer de Salmerón.

Atropellament d’un vianant
A les 20.30 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal de l’atropellament d’un
vianant al carrer d’Amèrica, a l’alçada del carrer d’Alemanya. Una patrulla es va
desplaçar al lloc. Sembla que un turisme circulava pel carrer d’Amèrica quan un
vianant - que segons va manifestar el conductor parlava pel telèfon mòbil- va creuar
la calçada passant entre dos vehicles estacionats al costat dret de la via. El vehicle
va aturar la marxa però no va poder evitar trepitjar-li un peu. Una ambulància va
atendre el vianant i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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