Nota de premsa
Terrassa, 8 de juny de 2018

Un camió perd el remolc mentre circulava per la
sortida de la C-58, a l’alçada d’un centre comercial
La tractora es va desenganxar en la pujada
A les 10.15 h d’ahir dijous, una trucada de Mossos d’Esquadra va informar a la
Policia Municipal que un camió podia haver perdut la càrrega al vial de sortida de la
C-58, a l’alçada d’un centre comercial. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va
informar que el camió no havia perdut la càrrega, sinó que se li havia desenganxat el
remolc de la tractora quan iniciava la pujada. El camió va quedar travessat a la via i
els agents van tallar parcialment un dels carrils per regular el trànsit. El sistema
hidràulic de la tractora fa que si es desenganxa el remolc, aquest quedi sense
pressió i les rodes es bloquegin, evitant que el remolc es mogui perillosament. Al lloc
va acudir el vehicle d’assistència del camió que primer va apartar el remolc de la via
i, desprès, el va enganxar en una tractora que se’l va emportar sense cap més
incidència.
Adjuntem una imatge del vehicle accidentat.

Un incendi a un establiment
A les 9.45 h d’ahir, una trucada del Parc de Bombers de Terrassa va alertar a la
Policia Municipal d’un incendi a un establiment ubicat al carrer de Joan d’Àustria, a
l’alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i
diverses unitats de bombers van sufocar el foc i van airejar l’establiment. Una
ambulància va assistir una persona afectada per inhalació de fums, tot i que no va
ser necessari el seu trasllat a cap centre sanitari. Els agents van realitzar tasques de
regulació del trànsit i inspecció ocular del local i acta d’incendi.
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Despreniments a una façana a la carretera de Martorell
A les 13 h d’ahir, la trucada d’un ciutadà va alertar a la Policia Municipal que s’estava
desprenent part de l’arrebossat i petites runes de la façana d’un immoble de la
carretera de Martorell, a l’alçada de l’avinguda d’Àngel Sallent. Dues unitats
motoritzades de la Policia Municipal van confirmar la caiguda de materials a la
vorera i van sol·licitar l’actuació de Bombers, que van sanejar la façana mentre els
agents van tallar la carretera de Martorell per facilitar-los la feina. Es va contactar
amb un veí de l’immoble, que va manifestar que donaria avís a l’asseguradora per a
esmenar els desperfectes el més aviat possible.

Un vehicle surt de la via i colpeja una marquesina
A les 16.30 h d’ahir, la trucada d’un ciutadà va informar que un turisme s’havia sortit
de la via i havia tingut una col·lisió a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de
Jiloca. Al lloc va acudir un vehicle patrulla, que va confirmar que no hi havia ferits i
que va tallar un carril de circulació de l’avinguda. Sembla que l’accident va tenir lloc
quan el turisme sortia de la C-58 per incorporar-se a l’avinguda i es va sortir de la via
fins a col·lidir amb una marquesina informativa ubicada a la vorera. El conductor va
resultar il·lès. Es va donar avís a Eco-Equip per netejar la zona. Els agents van
realitzar tasques de regulació de la circulació, inspecció ocular i informe tècnic
d’accident. A les 17.20 h es va obrir el carril a la circulació.

Denunciats per possessió de marihuana i haixix
A les 21 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal que realitzava tasques de
vigilància i seguretat ciutadana va aturar un vehicle que havia fet una infracció de
circulació a l’avinguda de Béjar, a l’alçada del carrer del Consell de Cent. Els agents
van identificar els dos ocupants del vehicle i els hi van trobar 0,8 g de marihuana i
1,8 g de haixix, respectivament. Es van confeccionar sengles actes de recollida de
les substàncies, pesatge i denúncies administratives.

Denunciat un conductor ebri i amb el permís caducat
A les 3.55 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
realitzava tasques de vigilància i seguretat ciutadana ha observat un vehicle sospitós
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al carrer de Manresa, a l’alçada del carrer del Doctor Ferran. Els agents l’han aturat i
han parlat amb el conductor, detectant que podria estar afectat per l’alcohol. Ha estat
traslladat a la Prefectura de la Policia Municipal per realitzar les proves de detecció
alcohòlica en aire expirat en un etilòmetre evidencial, en les que ha donat un resultat
positiu de 0,62 mg/l i de 0,56 mg/l. En la consulta a la base de dades policials s’ha
esbrinat que el conductor tenia el permís caducat. Per tots aquests fets, els agents
han realitzat denúncies administratives i el vehicle ha quedat immobilitzat a la via
amb un parany.
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