Nota de premsa
Terrassa, 3 de maig de 2018

El conductor d’un turisme agredeix al motorista amb
el que acabava de xocar i es fa escàpol
L’accident va tenir lloc al carrer de Salamanca
A les 19.16 h ahir dimecres, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident
entre un turisme i una motocicleta al carrer de Salamanca, a l’alçada del carrer de
Segòvia, i que s’havia activat el SEM. Una patrulla va acudir al lloc, on només hi
havia el motorista implicat en l’accident, amb lesions lleus. El motorista va informar
que el conductor del turisme havia provocat l’accident i quan li va demanar
explicacions el va agredir i va marxar del lloc sense facilitar cap dada per realitzar el
part de l’accident. El motorista va manifestar que havia apuntat la matricula del
vehicle amb el que havia col·lidit i que volia presentar denúncia per les agressions.
Els agents van explicar al motorista els passos a seguir per realitzar la denúncia i el
van informar que des de la Policia Municipal es localitzaria al titular del turisme per
identificar-lo i, si fos necessari, denunciar-lo per escapolir-se del lloc de l’accident.
Una ambulància va traslladar al motorista a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents va agafar les dades i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Incendi a un habitatge
Sobre les 16.50 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal que un ciutadà havia
vist una columna de fum que sortia d’un habitatge del carrer de Salmerón, amb el
carrer del Doctor Pearson. Una patrulla va acudir al lloc, on hi havia dues unitats de
Bombers, una ambulància del SEM i una patrulla de Mossos d’Esquadra. Els agents
de la Policia Municipal van tallar momentàniament el trànsit del carrer de Salmerón,
des del carrer d’Urquinaona, mentre les dotacions de Bombers treballaven en
l’extinció de l’incendi. L’ambulància no va d’actuar perquè cap persona va resultar
ferida o intoxicada.
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Una persona denunciada per tinença de substàncies estupefaents
A les 21.30 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar una persona al seu vehicle, que estava estacionat al pàrquing d’un
establiment comercial de l’avinguda del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de la plaça de
l’Estació del Nord, que en adonar-se de la presència de la patrulla va mostrar una
actitud dissimuladament evasiva. Els agents el van identificar i van realitzar un
escorcoll de vehicle, en el que hi van trobar una peça de haixix de 2 g. Els agents
van decomissar la substància amb un acta i van denunciar a la persona identificada
per tinença de substàncies estupefaents.
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