Nota de premsa
Terrassa, 28 de març de 2018

Accident de trànsit amb un vehicle bolcat
El conductor va resultar ferit lleu després de bolcar el seu vehicle quan
accedia a la variant de la N-150 des de la rotonda de la carretera de Montcada
amb l’avinguda de Madrid
El conductor d’una furgoneta va resultar ferit lleu ahir a les 23.15 h després de
quedar-se atrapat en el seu vehicle, que va bolcar quan accedia a la variant de la N150 des de la rotonda de la carretera de Montcada amb l’avinguda de Madrid. Al lloc
van acudir dues unitats dels Mossos d’Esquadra, dues unitats de Bombers, una
ambulància i dues unitats de la Policia Municipal. Els bombers van treure el
conductor de l’interior del vehicle sinistrat i va ser traslladat per l’ambulància a
l’Hospital de Terrassa, on va ser atès de lesions de pronòstic lleu. Els agents de la
Policia Municipal es van traslladar a l’hospital per realitzar-li les proves
d’alcoholèmia, que van donar un resultat negatiu. L’accident es va produir per una
distracció del conductor, que va perdre el control del vehicle quan accedia a la
variant de la N-150 direcció Martorell des de la rotonda de la carretera de Montcada
amb l’avinguda de Madrid. El vehicle va bolcar sobre el seu lateral esquerre.

Tres accidents de trànsit amb ferits lleus durant el dia d’ahir a Terrassa
Un turisme i una motocicleta van col·lidir ahir a les 11.42 h a l’avinguda del Vallès,
en sentit sud, quan intentaven girar cap al carrer de Sant Tomàs. El conductor de la
motocicleta va ser atès per una ambulància al lloc dels fets i va ser traslladat a
l’Hospital Universitari Mútua Terrassa amb lesions de pronòstic lleu.
L’agent encarregat de la regulació del trànsit a la plaça del Doré va alertar a la
prefectura de la Policia Municipal que a les 13.14 h s’havia produït un accident entre
una motocicleta i un turisme a la cruïlla de la Rambleta del Pare Alegre amb el carrer
de Sant Sebastià. Un dels conductors no va respectar la fase vermella d’un semàfor i
els vehicles van col·lidir, resultant ferit lleu el conductor de la motocicleta, que va ser
traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa.
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El conductor d’un ciclomotor va trucar a la prefectura de la Policia Municipal a les 21
h informant que havia estat implicat en un accident de trànsit ocorregut al passeig
del Vint-i-dos de Juliol. Una vegada al lloc, la dotació policial va ser informada pel
conductor del ciclomotor que l’altre implicat havia estat un turisme de color vermell
que havia marxat del lloc sense donar cap dada. El conductor del ciclomotor va ser
traslladat a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa on va ser atès de lesions de
pronòstic lleu.

Denúncia administrativa a una conductora per donar positiu en alcoholèmia
Una dotació policial que circulava pel carrer de Bartrina a les 3 h va detectar la
conducció erràtica d’un vehicle al mateix carrer. Els agents li van donar l’alt i van
sol·licitar la documentació a la conductora. Es va comprovar que el vehicle no tenia
la targeta d’inspecció tècnica al dia i que no constava cap tipus d’assegurança.
També es va observar que aquesta persona presentava evidents símptomes de
trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques. Una vegada la conductora va
realitzar les reglamentàries proves d’alcoholèmia, aquestes van donar un resultat
positiu de 0,37 i 0,34 mg./l, motiu pel qual va ser denunciada administrativament.
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