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Un conductor bolca en perdre el control del seu
vehicle i surt il·lès
Els fets van passar en la incorporació a la variant de la N-150
A les 14 h d’ahir dimecres, un conductor que accedia a la variant de la Nacional 150,
en direcció a Sabadell, des de la rotonda de l’avinguda de Madrid, va perdre el
control del vehicle, va pujar al parterre i, tot seguit, va bolcar lateralment. Una unitat
de la Policia Municipal va acudir al lloc i va comprovar que el conductor havia sortit
de l’interior del vehicle pels seus propis mitjans. Una ambulància el va atendre al
lloc, però no va ser necessari el seu trasllat a un centre mèdic. Dos efectius dels
Bombers de Terrassa van actuar per retirar el vehicle de la via fins que una grua
municipal el va remolcar fins a un dels estacionaments del Cementiri Municipal de
Terrassa.

Un conductor xoca contra un fanal de l’enllumenat públic
Passades les 8 h d’ahir, la Policia Municipal va rebre una trucada del 112 que
informava d’un accident de trànsit al sentit nord de l’avinguda del Vallès, a l’alçada
de la carretera de Montcada. Dues patrulles van acudir al lloc, on els sanitaris d’una
ambulància estaven atenent a l’únic conductor implicat als fets, tot i que no va ser
necessari el seu trasllat a cap centre assistencial. Sembla que el conductor es va
despistar, va desviar involuntàriament la seva trajectòria cap a la dreta i va impactar
contra el voral per, tot seguit, xocar amb un fanal de l’enllumenat públic. Es va
contactar amb l’empresa responsable del manteniment per reparar el fanal afectat
per l’impacte.
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