Nota de premsa
Terrassa, 18 maig de 2018

Un accident de circulació en una retenció de trànsit,
amb un motorista ferit
La col·lisió va tenir lloc a la carretera de Rellinars
A les 8.30 h d’ahir dijous, una trucada a la Sala del 092 de la Policia Municipal va
alertar d’un accident entre un turisme i una motocicleta, que havia tingut lloc a la
carretera de Rellinars, a l’alçada del carrer del Torrent. Des de la central es va
comissionar un vehicle patrulla, que va confirmar que es tractava d’una col·lisió entre
un turisme i una motocicleta i que el motorista estava ferit. Al lloc va acudir una
ambulància i un altre vehicle altament medicalitzat (VAM), que van atendre al
motorista i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan hi havia retenció a la carretera de Rellinars,
en direcció a la rotonda de la plaça de la Bicicleta, i la motocicleta estava avançant
els vehicles pel costat esquerre, llavors un d’aquests vehicles va fer una maniobra i
va col·lidir amb la motocicleta de forma lateral, caient el motorista al terra. El agents
van realitzar tasques de regulació del trànsit i inspecció ocular del lloc de la col·lisió i
l’informe tècnic d’accident.

Denunciat per conduir sense permís de conducció
A les 20.20 h d’ahir, un control de pas de seguretat ciutadana activat per la Policia
Municipal de Terrassa a la carretera de Martorell, a l’alçada del barri de Ca n’Aurell,
va aturar un vehicle i va demanar la documentació a la conductora. Els agents van
comprovar que aquesta tenia inhabilitat el seu permís de conduir per pèrdua total de
punts, per la qual cosa van obrir diligències penals per un delicte contra la seguretat
vial i van immobilitzar el vehicle mitjançant un parany, fins que una altra persona se’n
va fer càrrec.
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