Nota de premsa
Terrassa, 5 de març de 2018

Una conductora queda atrapada al seu vehicle
després de bolcar quan sortia de l’autopista C-58
Va ser traslladada a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa
A 9.10 h de diumenge, una trucada va informar la Policia Municipal que hi havia un
vehicle bolcat a la rambleta del Pare Alegre, al costat de les vies dels Ferrocarrils de
la Generalitat. Diverses unitats van acudir al lloc i es va donar avís al SEM. Els
agents van comprovar que la conductora estava atrapada al vehicle bolcat, sense
ferides apreciables. Sembla que el vehicle venia per l’autopista C-58 i es va sortir de
la via, a l’alçada de la sortida Centre, fins a caure amb el seu vehicle a un terraplè,
quedant aturat a uns 3 metres de les vies de tren. L’ambulància va traslladar la
conductora a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. En una primera prova
d’alcoholèmia estimativa, la conductora va donar un resultat de 0,46 mg/l; mentre
que, sotmesa posteriorment a les proves d’alcoholèmia de precisió un cop
traslladada al centre hospitalari, el resultat va ser de 0,26 mg/l. Els agents van
recollir totes les dades de l’accident i van realitzar l’Informe Tècnic d’Accidents.

Dos accidents amb vehicles que intenten fer-se escàpols
A les 13 h de divendres, una trucada va informar la Policia Municipal que dos
vehicles havien col·lidit al carrer d’Alexandre Galí, a l’alçada del passeig del Vint-idos de Juliol, i que un d’ells intentava marxar. Una patrulla va arribar al lloc i va
observar com el conductor requeridor perseguia el vehicle que intentava fer-se
escàpol fins que, finalment, tots dos van aturar la marxa. Els agents els van
identificar i van activar el SEM, perquè un dels conductor es va queixar de lesions
lleus.
Més tard, a les 18.55 h, es va alertar a la Prefectura de Policia Municipal que un
vehicle havia col·lidit amb un ciclista al carrer de Josep Tapioles, a l’alçada de la
carretera de Castellar, i que el ciclista havia patit lesions. Va acudir al lloc una
patrulla policial, que va atendre al ciclista abans de ser traslladat en ambulància a
l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar l’Informe Tècnic d’Accidents.
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Una col·lisió de tres vehicles a l’avinguda de Barcelona
A les 16.35 h de divendres, es va alertar a la Prefectura de Policia Municipal de
Terrassa que tres vehicles havien col·lidit a l’avinguda de Barcelona, a l’alçada del
carrer de la Mare de Déu del Carme, i que hi havia conductors ferits. Diverses
patrulles van acudir al lloc i van observar que els vehicles estaven immobilitzats al
mig de la via i tallaven el trànsit. Els agents van procedir a tallar la via i desviar el
trànsit de la zona, i es va activar el servei de la grua d’Egarvia per retirar els
vehicles. El SEM va atendre els tres conductors i dos ocupants d’un dels vehicles
per, posteriorment, traslladar-los a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i al
conductor, ferit de més gravetat, a l’Hospital de Terrassa.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan un dels vehicles intentava sobrepassar un
altre que estava mal estacionat a la parada de l’autobús i va col·lidir frontolateralment amb un vehicle que circulava en sentit contrari. A causa de l’impacte,
aquest últim vehicle va col·lidir també amb un altre que circulava al seu costat.
L’avinguda es va poder reobrir a la circulació a les 15.55 h.

Accident de trànsit per l’atropellament d’un gos
A les 22 h de divendres, es va informar la Prefectura de Policia Municipal que un
vehicle havia atropellat a un gos a l’avinguda del Vallès, a l’alçada de l’avinguda de
Béjar. Una patrulla va arribar al lloc i va observa que el gos atropellat havia mort i
que la seva propietària estava molt nerviosa. Els agents van activa al SEM, que va
atendre a la propietària.

Localitzades cinc persones en una furgoneta amb 84,8 g de haixix i d’altres
substàncies estupefaents
A 3.05 h de dissabte, diverses unitats de la Policia Municipal van aturar una
furgoneta amb cinc ocupants i, en ser escorcollats, van trobar que dos d’ells
portaven paperines amb 0,5 g de cocaïna cadascuna. Els agents van realitzar dos
actes de denúncia per tinença de substàncies estupefaents. Posteriorment, en un
escorcoll exhaustiu del vehicle els agents van trobar 84,8 g de haixix en una sola
peça. En no poder determinar el propietari de la mateixa, es va procedir a la detenció
del propietari de la furgoneta per un delicte contra la Salut Pública. Els agents van
traslladar al detingut a Prefectura.
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Un vehicle colpeja un altre que estava estacionat i intenta donar-se a la fuga
Cap a les 10.10 h de dissabte, un ciutadà va informar la Prefectura de Policia
Municipal de Terrassa que un vehicle havia colpejat al seu, que estava estacionat al
carrer de Maestrat, a l’alçada de la carretera de Matadepera, i el seu conductor
intentava marxar del lloc. Una patrulla va localitzar el conductor fugat, que en un
primer moment no va fer cas de les indicacions d’aturar-se però que, posteriorment,
va detenir el seu vehicle al final del carrer. Els agents van observar llavors que el
conductor estava afectat per l’alcohol i, en fer-li les proves, va donar positiu amb una
taxa penal. Els agents van realitzar l’Informe Tècnic d’Accidents i va obrir diligències
penals al conductor per un delicte contra la segureta viària.

Un conductor d’una motocicleta ferit en una accident de trànsit
A les 12.30 h de divendres, des de Mossos d’Esquadra es va comunicar a la Policia
Municipal de Terrassa una col·lisió a la carretera de Rubí, a l’alçada de la carretera
de Montcada, entre un vehicle i una motocicleta. Es va activar al SEM i va acudir al
lloc una patrulla. El motorista va ser atès al lloc, i finalment, va ser traslladat a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Denunciat un conductor en estat etílic
A les 4.20 h de dissabte, un patrulla de la Policia Municipal va observar una infracció
de trànsit a l’avinguda del Tèxtil, a l’alçada de l’avinguda de Can Jofresa. Els agents
van observar que el conductor podia estar sota la influencia de l’alcohol, fet que van
confirmar les proves d’alcoholèmia que se li van realitzar, amb resultats positius. Els
agents li van realitzar una denúncia administrativa al conductor i van immobilitzar el
seu vehicle.

Un accident de trànsit amb alcoholèmia administrativa positiva
A les 4.45 h de diumenge, la trucada d’un conductor va informar la Policia Municipal
que havia colpejat amb el seu vehicle un altre que estava estacionat. Una patrulla va
acudir al lloc, on va observar que el conductor estava influenciat per l’alcohol. Els
agents li van realitzar les proves d’alcoholèmia establertes, amb resultats positius.
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Els agents van realitzar l’Informe Tècnic d’Accidents i van denunciar al conductor
administrativament.

Un accident de circulació al Parc Vallès amb un conductor ebri
A les 6.20 h de diumenge, el servei de Seguretat de Parc Vallès va informar la
Policia Municipal que un vehicle havia xocat contra un mur i una palmera del
pàrquing del centre comercial i d’oci. Una patrulla va acudir al lloc i va informar que
un turisme s’havia sortit de la via, encara a dintre del pàrquing, i havia col·lidit contra
un petit mur de separació i una palmera, sense fer-la caure a terra. Els agents van
parlar amb el conductor i van observar que podia estar sota la influència de l’alcohol,
per la qual cosa li van fer la prova d’alcoholèmia en un etilòmetre estimatiu, amb un
resultat positiu de 0,42 mg/l.
Els agents van demanar una ambulància, que el va atendre de ferides lleus. També
va ser necessari activar el servei de grua d’Egarvia per retirar el vehicle. El
conductor va ser traslladat a la Prefectura de Policia Municipal per realitzar-li les
proves de detecció alcohòlica a un etilòmetre evidencial, donant valors de 0,46 mg/l.
Es va realitzar un atestat i els agents van confeccionar una inspecció ocular i informe
tècnic d’accident.

Un conductor en estat ebri a l’avinguda del Tèxtil
A les 6.30 h de diumenge, a l’avinguda del Tèxtil, a l’alçada de l’avinguda de Can
Jofresa, una patrulla de la Policia Municipal que s’adreçava com a suport a un
accident va observar un vehicle circulant en el sentit contrari a la marxa. Els agents
van aturar el vehicle i van sotmetre el conductor a la prova d’alcoholèmia en un
etilòmetre estimatiu, amb un resultat positiu de 0,45 mg/l. Els agents van traslladar el
conductor a la Prefectura de la Policia Municipal, on se li van realitzar les proves en
un etilòmetre evidencial, donant uns valors de 0,50 mg/l i de 0,47 mg/l. Els agents
van redactar denúncia administrativa al conductor i van immobilitzar el vehicle.

Atenció a un ciclista accidentat en una zona boscosa
A les 11.55 h de diumenge, el 112 va informar la Policia Municipal que un ciclista
havia patit un accident a la zona boscosa del camí de Can Bogunyà i que s’havia
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activat una ambulància i als Bombers de Terrassa. Al lloc de l’accident va arribar la
patrulla Rural de la Policia Municipal, que va informar que, amb l’ajut d’uns
excursionistes, traslladava el ferit fins al lloc on era el patrulla. Des de la Central de
Comandament es va donar avís a l’ambulància per a que esperés a un patrulla de la
Policia Municipal que l’escortaria al lloc de l’accident. Finalment, l’ambulància va
traslladar el ciclista a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Un patrulla va traslladar
la bicicleta a la Prefectura, on va quedar custodiada.

Un accident de circulació amb un conductor ebri a l’avinguda del Vallès
A les 19.50 h de diumenge, el 112 va informar la Policia Municipal que un testimoni
manifestava haver vist com un vehicle pujava a la rotonda de l’avinguda del Vallès ,
amb l’avinguda de Portugal, a Can Petit, i tenia un accident. Una patrulla va acudir al
lloc i va observar que el conductor estava afectat per l’alcohol. Se li va realitzar la
prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre estimatiu i va donar un resultat positiu
de 0,56 mg/l. Sembla que el conductor havia pujat a la mitjana i havia circulat per la
vorera de l’avinguda del Vallès fins creuar la rotonda, on finalment va quedar aturat.
Un patrulla va traslladar al conductor a la Prefectura, on se li van realitzar les proves
de detecció a un etilòmetre evidencial, amb resultats positius de 0,58 mg/l i de 0,46
mg/l. Els agents van realitzar inspecció ocular i informe tècnic d’accident. El
conductor va ser denunciat administrativament i el vehicle immobilitzat.
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