Nota de premsa
Terrassa, 13 d’abril de 2018

Una vidriera cau a la vorera des d’una alçada d’uns
quatre metres a prop d’un vianant
El vianant es va lesionar a un turmell en saltar per evitar l’impacte
A les 11.10 h d’ahir dijous, una trucada va alertar la Policia Municipal de la caiguda
d’una vidriera de la façana d’una empresa, a uns quatre metres d’alçada, a la vorera
de la carretera de Castellar, a l’alçada del Parc de Bombers de Terrassa. Al lloc van
acudir dues unitats motoritzades, on sembla que els vidres van caure al costat d’un
vianant que en aquell moment passava per la vorera i, tot i que no el van tocar, en
saltar per evitar l’impacte es va lesionar a un turmell.
Al lloc va acudir una dotació de Bombers, que va posar cinta per abalisar la zona en
un primer moment. També es va sol·licitar la presència del Servei de Gestió de
l’Espai Públic de l’Ajuntament (GEP), que van completar l’abalisament amb tanques.
Des de la Central es va trucar al Servei d’Emergències Mèdiques 061 i una
ambulància va atendre al lloc al vianant, que posteriorment va ser traslladat a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els Bombers van netejar la resta de vidres en
risc de caure a la vorera.
Mentre es duien a terme aquestes feines, un carril de circulació va quedar tallat i els
agents de la Policia Municipal van senyalitzar un carril per a vianants, ja que la
vorera va quedar tallada al pas. Els agents van parlar amb un responsable de
l’empresa d’on van caure els vidres per informar de la necessitat urgent
d’inspeccionar i reparar les vidrieres. Aquest va informar que divendres pel matí
començarien les feines de reparació.

Accident de trànsit de dos vehicles amb un ferit lleu
Cap a les 13 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de trànsit
amb dos vehicles implicats a l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada del carrer de
Guillem de Muntanyans, en el que un dels conductor es queixava d’un fort cop. Una
patrulla va acudir al lloc i una ambulància del SEM va atendre el conductor ferit al
mateix lloc, no sent necessari el seu trasllat a cap centre mèdic. Els agents van
recollir les dades de la col·lisió i van realitzar informe tècnic d’accidents.
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Denunciat un conductor per circulant sense el permís en vigor
A les 20.05 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal va veure com un vehicle
realitzava una infracció de trànsit. Els agent el van aturar al carrer de les Borges
Blanques, a l’alçada del carrer de Tortosa, i van comprovar que el conductor tenia
una pèrdua de vigència del seu permís de conduir per la Prefectura Provincial de
Trànsit de Barcelona. Els agents van obrir diligències al conductor per un delicte
contra la seguretat viària i van immobilitzar el vehicle fins que un altre conductor
habilitat se’n va fer càrrec.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

