Nota de premsa
Terrassa, 18 de juny de 2018

Un cotxe arrenca un fanal i un arbre a la carretera de
Castellar
La Policia Municipal de Terrassa va obrir diligències penals al conductor per
alcoholèmia positiva i conducció temerària

Un conductor sota els efectes de l’alcohol va provocar ahir a la tarda un accident de
trànsit en què el vehicle que conduïa va tombar un fanal i un arbre a la carretera de
Castellar, molt a prop de la confluència amb el carrer de Colom i l’avinguda de
Jacquard. Els fets van tenir lloc poc abans de les 15.30 h. La Policia Municipal de
Terrassa, alertada per diverses trucades, va enviar al lloc dels fets dues dotacions,
que van trobar el vehicle a sobre de la vorera, amb greus danys per la doble col·lisió,
i el fanal i l’arbre caiguts, aquest últim a sobre del cotxe. Al lloc es van desplaçar
també unitats de Bombers i del SEM. El personal sanitari va atendre el conductor,
que havia rebut un cop fort però no semblava greu, i que va sortir del cotxe pel seu
propi peu.
Els agents de la Policia Municipal desplaçats van regular el trànsit a la zona i van
donar avís al servei de manteniment de l’enllumenat públic perquè tallés els cables
del fanal i el retirés del carrer, a Eco-Equip per netejar la zona de les restes del cotxe
i de l’arbre, i a Egarvia per treure el vehicle i deixar-lo correctament estacionat fins
que arribés la grua de la seva assegurança.
El conductor va donar un resultat de 0,64 mg/l a la prova d’alcoholèmia feta al lloc
dels fets i de 0,59 i 0,57 mg/l a les proves de precisió fetes a les dependències
policials. Els agents van obrir diligències penals al conductor per un delicte contra la
seguretat viària i conducció temerària.

Dos accidents més amb alcoholèmia positiva
L’accident de la carretera de Castellar no ha estat l’únic amb alcoholèmia positiva
aquest cap de setmana. Ahir diumenge, minuts després de les 8.30 h, un vehicle va
col·lidir amb la vorera a l’avinguda de Santa Eulàlia, prop de la rotonda de Glòries
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Catalanes. El conductor, que va resultar il·lès, va donar un resultat de 0,65 mg/l a la
prova d’alcoholèmia. Els agents van denunciar administrativament el conductor i
Egarvia va retirar el vehicle, que va quedar immobilitzat mecànicament per efecte del
cop.
I aquesta matinada, a les 5.45 h, un vehicle que circulava per l’avinguda del Vallès
ha xocat contra la vorera i posteriorment contra un senyal de trànsit quan el
conductor n’ha perdut el control a l’entrada de la rotonda amb el carrer de Navarra.
El conductor, que també ha resultat il·lès, ha donat resultats de 0,85mg/l i 0,83mg/l a
les proves d’alcoholèmia, per la qual cosa els agents han obert diligències penals
per un delicte contra la seguretat del trànsit. El vehicle ha quedat mecànicament
immobilitzat a la via.

Un home, ferit greu en intentar aturar el seu vehicle desfrenat
Dissabte a la tarda, minuts després de les 17.30 h, un home va patir ferides greus en
ser atropellat pel seu propi cotxe, que s’havia desfrenat. Una altra persona també va
resultar ferida pel mateix motiu. Els fets van tenir lloc a la rambla de Sant Nebridi. Un
conductor acabava d’estacionar en zona blava i, quan va anar a buscar el tiquet al
parquímetre, el vehicle es va desfrenar. El conductor i una altra persona que
l’acompanyava van intentar aturar-lo, però el cotxe va acabar passant per sobre del
conductor, que va patir diverses fractures, i tirant a terra l’acompanyant, fins que va
topar amb una paperera i es va detenir. El SEM va atendre i traslladar les dues
persones ferides a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa. Els agents van demanar
a Egarvia que estacionés correctament el vehicle accidentat.

Despreniment de part d’una façana al carrer Galvani
Divendres a la tarda, poc abans de les 14 h, el servei 112 va alertar la Policia
Municipal que part d’una façana havia caigut damunt del tendal d’un establiment
comercial al carrer de Galvani, a l’alçada de la plaça de Baltasar Ragón, i que podria
ser perillós pels vianants. La patrulla desplaçada al lloc dels fets va comprovar els
danys a la terrassa de l’establiment, va demanar la presència de Bombers per
realitzar una inspecció de la façana afectada i va regular el trànsit a la zona mentre
els bombers sanejaven la façana per minimitzar el risc d’un nou despreniment.
Finalment, la dotació de Bombers va informar la presidenta de la comunitat de
propietaris de l’immoble de la necessitat realitzar una rehabilitació urgent de la
façana afectada.
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Persona denunciada per tinença de substàncies estupefaents
La matinada de dissabte, a les 3.45 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari pel carrer de La Rasa va observar un home que, en veure la patrulla, va fer
un moviment evasiu per evitar al vehicle policial. Quan els agents se li van apropar,
aquest va llençar un objecte al terra i va continuar caminant. Finalment els agents
van aturar-lo per identificar-lo i van comprovar que havia llençat al terra una paperina
amb una pols blanca, presumptament cocaïna. Els agents van comissar la paperina i
van denunciar a la persona identificada per tinença de substàncies estupefaents.

Cremen 50 m2 de matolls
Dissabte a les 19.30 h es va produir un incendi de matolls al carrer de Palautordera,
a l’alçada de la Ronda de Ponent. El 112 va alertar dels fets la Policia Municipal, que
hi va adreçar una patrulla. Una unitat de Bombers va extingir l’incendi, que va afectar
una superfície d’uns 50 m2.

Tres denúncies per alcoholèmia positiva
La matinada de diumenge, a les 4.20 h, una patrulla de Policia Municipal va aturar
un vehicle en veure una infracció de trànsit al carrer Volta, a l’alçada de la Rambla
d’Ègara. El conductor va donar resultats de 0,50 i 0,46 mg/l a les proves
d’alcoholèmia, per la qual cosa els agents el van denunciar administrativament i van
immobilitzar el vehicle, que posteriorment va ser desimmobilitzat per un altre
conductor habilitat.
Les altres dues denúncies les ha fet la Policia Municipal aquest nit. La primera, a les
0.15 h, a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer del Puigmal, arran una infracció
de trànsit. En aquest cas, a més, el conductor, que ha donat resultats de 0,95 i 0,87
mg/l a les proves de precisió, no tenia permís de conduir. Els agents han obert
diligències penals per dos delictes contra la seguretat viària (alcoholèmia amb taxa
positiva penal i circular sense permís) però no l’han detingut perquè anava
acompanyat del seu fill de 4 anys, i no han pogut trobar cap familiar que es pogués
fer càrrec del menor.
Finalment, a la 1 h una patrulla ha vist un vehicle que circulava de manera erràtica
pel carrer de la Creu Gran. Els agents l’han aturat a l’entrada del pont de Sant Pere.
El conductor ha donat resultats de 0,59 mg/l i 0,56 mg/l a les proves de precisió, per
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la qual cosa ha estat denunciat administrativament. El vehicle ha quedat immobilitzat
i posteriorment desimmobilitzat per un altre conductor habilitat.
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