Nota de premsa
Terrassa, 21 de maig de 2018

Un conductor ebri xoca contra un fanal a l’avinguda
del Vallès
L’accident va tenir lloc al barri de Montserrat
A les 9.15 h de divendres, un caporal que patrullava al carrer va avisar que un
ciutadà l’havia informat que un vehicle havia xocat amb un fanal a l’avinguda del
Vallès, davant de la gran superfície comercial del barri de Montserrat. La Central de
Comandament va comissionar un vehicle patrulla, que va demanar els servei de la
grua municipal d’Egarvia per retirar el vehicle, d’Eco-Equip per netejar la zona de
vidres i plàstics i dels tècnics de SECE perquè el fanal afectat estava apunt de
caure. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el vehicle va desviar cap a la dreta la
seva trajectòria a la sortida de la rotonda del carrer de Navarra fins a col·lidir amb un
fanal de l’enllumenat públic. Dues unitats van donar suport a la patrulla en les
tasques de regulació del trànsit, ja que el vehicle va quedar al mig de la via. Els
agents van fer la prova de detecció alcohòlica al conductor en un etilòmetre portàtil,
amb una taxa positiva de 0,36 mg/l. El van traslladar a la Prefectura per fer-li les
proves en un etilòmetre evidencial, donant valors de 0,33 mg/l i 0,31 mg/l. El
conductor va ser denunciat. Els agents van fer una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident.

Un vianant atropellat quan creuava el passeig de les Lletres
Divendres, a les 9.45 h, un vehicle va atropellar un vianant que creuava per un pas
de vianants. Al lloc van acudir dues dotacions policials i dues ambulàncies, que van
atendre al vianant i el van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla
que el conductor, que circulava a velocitat moderada, no es va apercebre de la
presència del vianant. Els agents van realitzar una inspecció ocular i un informe
tècnic d’accident.
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Un vehicle es crema mentre circulava
A les 9.15 h de divendres, una dotació de la Policia Municipal va informar que un
vehicle s’estava cremant al carrer del camp del Roure, a l’alçada del passeig del
Vint-i-dos de Juliol. Sembla que el vehicle va començar a treure fum del motor
mentre circulava, segons va manifestar el seu conductor. Al lloc va acudir una unitat
del Parc de Bombers de Terrassa per sufocar l’incendi. Els agents van realitzar
tasques de regulació del trànsit i l’acta d’incendi.

Un accident de circulació amb un vehicle bolcat
A les 20.45 h de divendres, la trucada d’un ciutadà va alertar la Policia Municipal
d’un accident de trànsit a la cruïlla dels carrers d’Alcoi amb Jocs Olímpics, amb el
resultat d’un vehicle bolcat. Al lloc va acudir una patrulla, que va informar que els dos
conductors implicats estaven ferits. Sembla que l’accident va tenir lloc quan un dels
conductors no va respectar un senyal de cediu el pas i un altre vehicle, que circulava
amb prioritat, el va colpejar de forma fronto-lateral. La força de l’impacte va fer bolcar
un dels vehicles. Al lloc van acudir una ambulància i dues unitats del Parc de
Bombers de Terrassa. L’ambulància va traslladar a un dels conductors a l’Hospital
de Terrassa. Els agents van demanar la intervenció de la grua municipal per apartar
el vehicle bolcat. Van realitzar tasques de regulació i inspecció ocular i informe tècnic
d’accident.

Despreniments a dues façanes
A les 14 h de dissabte, el 112 va informar la Policia Municipal de la caiguda de part
d’una façana a la carretera de Martorell, cantonada amb el carrer de Galileu. Al lloc
van acudir dues unitats motoritzades de la Policia Municipal i una unitat del Parc de
Bombers de Terrassa, que van assegurar la zona per evitar que cap persona es
lesionés. Els efectius dels Bombers van sanejar la façana, en concret un balcó, i van
avisar que es podrien produir més despreniments. Es va donar avís al servei de
Gestió de l’Espai Públic, que va instal·lar tanques amb un sistema de lluminària per
assegurar la zona. Els agents van fer gestions per informar al titular de l’habitatge.
Poc desprès, a les 16 h, hi va haver un altre despreniment de façana, aquest cop al
carrer del Pare Llaurador, tal com va alertar el 112 a la Policia Municipal. Dues
unitats motoritzades van realitzar tasques de regulació del trànsit, ja que el carrer va
quedar totalment tallat pel camió de Bombers que treballava per netejar la façana. La
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circulació es va desviar per la rambla d’Ègara fins a les 16.40 h, quan els Bombers
van finalitzar la seva feina.

Accident de circulació amb un motorista ferit
A l’1.30 h de diumenge, el 112 va alertar la Policia Municipal d’un accident de
circulació a l’avinguda del Vallès, amb l’avinguda de Santa Eulàlia, amb un motorista
ferit. Dos vehicles patrulles van acudir al lloc i van confirmar que es tractava d’una
col·lisió entre una furgoneta i un ciclomotor. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan
el ciclomotor s’incorporava a l’avinguda del Vallès des d’un lateral i la furgoneta el va
colpejar per encalç. Els agents van realitzar al conductor de la furgoneta la prova de
detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil, amb un resultat positiu de 0,38 mg/l en
aire expirat. Aquest, posteriorment, Va ser traslladat a la Prefectura de la Policia
Municipal, on se li van realitzar les proves de detecció en un etilòmetre evidencial,
amb resultats positius de 0,36 mg/l i 0,35 mg/l. El conductor va ser denunciat i el seu
vehicle immobilitzat. El motorista va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital de
Terrassa i els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Un conductor dona positiu en alcoholèmia
A les 3 h de la matinada de diumenge, el 112 va informar la Policia Municipal que un
ciutadà havia comunicat que un conductor que circulava per l’avinguda de Madrid
havia col·lidit amb diversos vehicles a l’alçada de la carretera de Montcada, havia
sortit del vehicle i havia caigut al terra. Un vehicle patrulla va localitzar al requeridor,
que els va informar que el turisme havia fet un recta en arribar a la rotonda, s’hi
havia pujat i havia xocat amb un fanal. Que, seguidament, el conductor havia baixat
del vehicle, caient a terrassa. Sotmès a la prova de detecció alcohòlica en un
etilòmetre portàtil, va donar un valor positiu d’1,24 mg/l en aire expirat. El van
traslladar a la Prefectura de la Policia Municipal, on se li van fer les proves en un
etilòmetre evidencial, amb valors d’1,35 mg/l i 1,34 mg/l. Es van obrir diligències
penals vers el conductor i el vehicle va quedar immobilitzat.
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Incendi a l’escalfador de gas d’un edifici
A les 7.20 h de diumenge, el 112 va comunicar la Policia Municipal que un particular
informava d’un incendi a un habitatge ubicat al carrer de l’Historiador Cardús, a
l’alçada del carrer de Girona. Al lloc va acudir un vehicle patrulla i un comandament
per gestionar el servei, així com tres unitats del Parc de Bombers de Terrassa i una
ambulància. Sembla que el foc es va iniciar a un escalfador de gas. Els Bombers van
sufocar l’incendi i van realitzar mesures per descartar cap fuita. L’incident va
finalitzar amb danys materials però sense cap persona ferida.

Un conductor i el seu acompanyant denunciats en un control policial
A les 3.15 h d’aquesta matinada, un operatiu de control de pas de seguretat
ciutadana de la Policia Municipal a l’avinguda de Béjar, a l’alçada del carrer de
Provença, ha vist apropar-se un vehicle amb una conducció erràtica. Els agents l’han
aturat per parlar amb el conductor i han observat que aquest es trobava sota els
efectes de l’alcohol. Ha estat sotmès a la prova de detecció alcohòlica en un
etilòmetre portàtil, donant un valor positiu de 0,36 mg/l. Traslladat a la Prefectura de
la Policia Municipal, se li han fet les proves en un etilòmetre evidencial, amb valors
positius de 0,34 mg/l i 0,34 mg/l. Els agents han denunciat el conductor i immobilitzat
el seu vehicle. També han denunciat un dels ocupants del vehicle per orinar al carrer
durant la intervenció.
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