Nota de premsa
Terrassa, 20 de març de 2018

Un accident de circulació amb un conductor ebri
implicat
L’infractor quintuplicava la taxa màxima d’alcoholèmia
A les 14 h d’ahir, la trucada d’un ciutadà va informar la Policia Municipal d’un
accident de circulació a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer d’Extremadura.
Tres unitats motoritzades van acudir al lloc i van informar que es tractava d’un
accident per encalç entre dos turismes, que havien quedat immobilitzats al mig de la
via. Els agents van realitzar tasques de regulació del trànsit. També van observar
que un dels conductors presentava símptomes de trobar-se sota la influència de
l’alcohol, fet pel qual se li va realitzar la prova d’alcoholèmia en un etilòmetre portàtil,
en la que va donar un valor en aire expirat d’1,26 mg/l, sent de 0,25 mg/l la taxa
màxima permesa.
Una patrulla va traslladar el conductor a la Prefectura, on se li van realitzar les
proves en un etilòmetre evidencial, donant un valor a la primera prova d’1,32 mg/l i
d’1,29 mg/l a la segona. Per aquesta raó, se li van obrir diligències penals per un
delicte contra la seguretat vial. El seu vehicle va ser immobilitzat, després de ser
retirat de la via per la grua municipal. Sembla que l’accident va tenir lloc en un tram
de corba sobre el pont de Montserrat sense cap raó aparent, a banda dels efectes
de l’alcohol. Una ambulància va atendre els ocupants del primer vehicle, sense que
calgués traslladar a ningú a un centre hospitalari. Els agents van realitzar la
inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Un turisme és arrossegat en una col·lisió amb un camió
A les 8.45 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’una col·lisió a la cruïlla
dels carrers de Valls i de Galícia, amb tres vehicles implicats. Una patrulla va acudir
al lloc de l’accident, va informar que els ocupants del turisme havien patit lesions i va
demanar la presència d’una ambulància, que els va traslladar a tots dos a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan el camió, que
circulava pel carrer de Galícia, es va incorporar a la cruïlla amb el carrer Valls i va
colpejar i arrossegar un turisme que circulava per aquesta via. El camió el va
arrossegar fins que el turisme va col·lidir amb un altre turisme estacionat i, amb la
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força de l’impacte, aquest va pujar sobre la vorera fins a topar amb les escales d’una
empresa. Es va activar el servei municipal de la grua per apartar els turismes de la
calçada. Els agents van realitza inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un motorista ferit en col·lidir amb un turisme a la plaça de la Bicicleta
A les 9 h de dilluns, la trucada d’un conductor va informar la Policia Municipal que
havia patit un accident i el seu vehicle es trobava al mig de la via, a la rotonda de la
plaça de la Bicicleta. Una unitat motoritzada va acudir al lloc i va informar que el
motorista estava ferit. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan el turisme, que
circulava per la rotonda, va aturar la marxa bruscament quan el vehicle que el
precedia va frenar sobtadament. La motocicleta que el seguia tampoc no va poder
aturar la marxa a temps, tot i frenar, i va col·lidir per encalç amb el vehicle, caient a
terra el motorista. Una ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents van realitzar inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Accident amb un motorista implicat
A les 9.40 h d’ahir, un ciutadà va informar la Policia Municipal d’una col·lisió entre un
turisme i una moto a la cruïlla dels carrers de la Mare de Déu de la Llum i de Mossèn
Àngel Rodamilans. Una patrulla va informar que el motorista implicat estava ferit.
Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan el turisme, que circulava
pel carrer de la Mare de Déu de la Llum, va traspassar el senyal de cediu el pas que
l’afectava i va col·lidir amb la motocicleta, que circulava pel carrer de Mossèn Àngel
Rodamilans. Els agents van fer una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Accident de circulació amb un motorista ferit a la carretera de Rellinars
A les 16.10 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal de la col·lisió d’un turisme
i una motocicleta a la cruïlla de la carretera de Rellinars amb el carrer de Monturiol,
en la que el motorista havia resultat ferit. Una patrulla va acudir al lloc i va informar
que una ambulància havia atès el motorista i el traslladava a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan el turisme, que circulava
pel carrer Monturiol, es va incorporar a la carretera de Rellinars i no va veure
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l’arribada de la motocicleta. A causa del xoc, el motorista va caure a terra. Els agents
van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.
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