Nota de premsa
Terrassa, 22 de juny de 2018

Un turisme xoca amb una bicicleta i el conductor
marxa del lloc sense donar les dades
El ciclista va ser traslladat a l’Hospital de Terrassa amb lesions lleus
A les 6.30 h d’ahir dijous, el 112 va informar a la prefectura de Policia Municipal que
al passatge dels Pirineus, amb el carrer d’Ordal, un vehicle havia xocat amb una
bicicleta i havia marxat sense deixar les seves dades. Una patrulla va acudir al lloc,
on va observar que el ciclista havia patit lesions. El ciclista els va explicar que un
turisme, que va descriure físicament però del que no en va poder facilitar la
matrícula, l’havia colpejat i havia marxat del lloc. Una ambulància del SEM va
atendre al ciclista i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van recollir les
dades i van realitzen l’informe tècnic d’accidents.

Un ciclista cau al terra tot sol i pateix lesions lleus
A les 18.45 h d’ahir, el 112 va comunicar a la prefectura de Policia Municipal que un
ciclista havia caigut al terra al carrer d’Antoni Torrella, a l’alçada del carrer Marconi.
Una patrulla va arribar al lloc i va observar que el ciclista presentava ferides lleus.
Una ambulància del SEM el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents van recollir les dades dels fets per realitzar l’informe
tècnic d’accidents.

Incendi a un local a causa d’una cassola al foc
Sobre les 22.45 h d’ahir, el 112 va comunicar a la prefectura de Policia Municipal
que un ciutadà havia alertat d’un incendi a un local ubicat al carrer de Sant Pau, a
l’alçada del carrer de la Font Vella, i que s’havia activat a Bombers. Una patrulla va
arribar al lloc i va observar que a dintre del local s’estava cremant una taula. Tres
unitats de Bombers van intervenir i van accedir al local després de trencar la porta.
Els bombers van extingir el foc, que s’havia iniciat a una cassola que estava al foc.
Els agents van localitzar la propietària del local i, per últim, van realitzar una acta de
l’incendi.
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Denunciat per circular amb una taxa d’alcoholèmia positiva
A les 2.10 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari ha localitzat un conductor que circulava de forma erràtica per la carretera de
Matadepera, a l’alçada del carrer del Doctor Calsina. Els agents han aturat el vehicle
i li han demanat la documentació al conductor, observant llavors que aquest
presentava simptomatologia d’haver consumit alcohol. Els agents li han fet la prova
d’alcoholèmia estimativa, en la que ha donat una taxa positiva d’1,22 mg/l. A
continuació, l’han acompanyat a prefectura per fer les proves d’alcoholèmia de
contrast, amb taxes positives d’1,22 mg/l i 1,30 mg/l. S’ha immobilitzat el vehicle a la
base Egarvia i s’ha denunciat el conductor per un delicte contra la seguretat viària.
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