Nota de premsa
Terrassa, 17 maig de 2018

Motorista ferit en un accident de trànsit amb un
turisme
Sembla que l’accident es va produir per no respectar un dels vehicles la fase
vermella d’un semàfor
Ahir dimecres, cap a les 18 h, una trucada del 112 va informar que s’havia produït
una col·lisió entre un turisme i una motocicleta al carrer de Gasòmetre, a l’alçada del
carrer del Tren de Baix, on el motorista podria estar ferit. Dues unitats motoritzades
de la Policia Municipal hi van fer acte de presència i van confirmar que el motorista
estava ferit i estirat a terra. Una ambulància i un vehicle altament medicalitzat (VAM)
el van atendre i el van traslladar a l’Hospital Universitari MutuaTerrassa.
Sembla que l’accident es va produir quan un dels dos vehicles implicats no va
respectar la fase vermella d’un semàfor i es va produir una col·lisió fronto-lateral. Els
agents van realitzar una inspecció ocular i un informe tècnic d’accident. La
motocicleta va ser traslladada per una grua de l’assegurança a la seva base on va
restar en dipòsit a l’espera que la Unitat de Investigació d’Accidents de la Policia
Municipal passés a inspeccionar-la.

Caiguda d’un ciclista
Cap a les 10.30 h d’ahir, la Policia Municipal va rebre un avís del servei 112 que
informava que s’havia produït la caiguda fortuïta d’un ciclista i que semblava que
podria estar ferit. Els fets van passar al carrer de Sòria, entre la ronda de Ponent i el
carrer de Núria.
Al lloc hi van acudir dues unitats motoritzades de la Policia Municipal que van
informar que el ciclista presentava diverses ferides, arrel d’una caiguda sense
col·lidir amb cap vehicle. Sembla que el ciclista circulava per la Ronda Ponent quan
per fer una parada va frenar perdent el control de la bicicleta, caient al terra tot sol.
Una ambulància va traslladar el ferit a l’Hospital Universitari MutuaTerrassa. Els
agents van realitzar una inspecció ocular i un informe tècnic d’accident.
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Accident entre un turisme i una motocicleta
El servei 112 va informar ahir a la Policia Municipal, cap a les 14 h, que s’havia
produït un accident trànsit a l’avinguda de les Nacions, prop del carrer de Cantàbria,
entre un turisme i una motocicleta. Dos vehicles patrulla de la Policia Municipal hi
van acudir, informant que es tractava d’una col·lisió, sembla que per la frenada
sobtada i en cadena de dos vehicle que circulaven per l’avinguda. La motocicleta,
que circulava en tercer lloc no va poder evitar col·lidir per encalç i va caure a terra.
Una ambulància va acudir i va atendre al motorista per acabar traslladant-lo a
l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i van redactar
l’informe tècnic d’accident.

Conductor denunciat per una taxa d’alcoholèmia positiva
Aquesta matinada, prop de les 5 h, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
realitzava tasques de vigilància i seguretat ciutadana al barri de Vallparadís, ha
aturat un vehicle que circulava per la carretera de Castellar. Els agents han observat
que el conductor presentava símptomes d’estar sota la influència de begudes
alcohòliques. Per aquest motiu se li ha realitzat la prova de detecció en un etilòmetre
portàtil, donant un valor positiu de 0,86 mg/l en aire expirat.
Un altre vehicle patrulla que també hi ha acudit, ha custodiat el turisme mentre el seu
conductor realitzava a la Prefectura de la Policia Municipal les proves de detecció
alcohòlica en un etilòmetre evidencial, donant un valor positiu a la primera prova de
0.80 mg/l i de 0.79 mg/l a la segona. El conductor ha estat denunciat penalment per
un delicte contra la seguretat vial, i el seu vehicle immobilitzat per la grua Municipal
d’Egarvia que l’ha traslladat a la seva base.
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