Nota de premsa
Terrassa, 6 de juliol de 2018

Una col·lisió entre un turisme i una motocicleta
provoca dos ferits
Un dels conductors es va incorporar a la carretera d’Olesa fent una infracció
A les 19.30 h d’ahir dijous, un particular va sol·licitar la presència de la Policia
Municipal a la carretera d’Olesa, a la cruïlla del pont que ve de la carretera de la
Bauma, on s’havia produït una col·lisió entre un turisme i una motocicleta, amb
diversos ferits. Dues unitats policials es van desplaçar al lloc i des de la Prefectura
es va sol·licitar la presència d’ambulàncies. Una vegada al lloc, els agents van
comprovar que havien resultat lesionats el conductor i el passatger de la motocicleta,
i un d’ells podria revestir major gravetat. Les dues persones ferides van ser
traslladades a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir
lloc quan un dels conductors es va incorporar a la carretera d’Olesa des de sota el
pont de l’autopista fent una infracció, ja que va rebassar la línia divisòria del carril
d’incorporació a la via. La grua municipal va traslladar la motocicleta a les
dependències policials.

Una persona atropellada a un pas de vianants
A les 14 h d’ahir, el 112 va demanar una patrulla policial a l’avinguda de Santa Maria
de Mazzarel·lo, cantonada amb Pare Llaurador, on un turisme havia atropellat un
vianant. Una vegada al lloc, els agents van comprovar que la víctima estava sent
atesa pel personal sanitari d’una ambulància, que la va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. L’accident va tenir lloc quan el conductor sortia del
carrer del Pare Llaurador i es va incorporar a l’avinguda, sense adonar-se de la
presència de la víctima, que creuava la via pel pas de vianants. Els agents també
van requisar dos carnets de conduir que el conductor portava a sobre.

Un conductor implicat en un accident dona positiu d’alcoholèmia
A les 12.55 h d’ahir, un particular va informar a la Policia Municipal d’un accident a la
cruïlla del sentit est de l’avinguda de Jaume I, cantonada amb Periodista Grané.
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Sembla que un dels conductors va fer una maniobra incorrecta i va col·lidir contra
l’altre, que estava aturat davant del semàfor en fase vermella. Un dels conductors
implicats presentava símptomes d’haver consumit alcohol i va ser sotmès a les
proves d’impregnació alcohòlica, amb taxes de 0,51mg/l i 0,47 mg/l, per la qual cosa
se’l va sancionar administrativament i el seu vehicle va quedar mecànicament
immobilitzat al lloc dels fets. Una ambulància va atendre i traslladar un dels
conductors a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Sancionat per circular sense permís ni assegurança del vehicle
Cap a les 20.30 h d’ahir, uns agents de la Policia Municipal van aturar un vehicle que
havia comès una infracció de trànsit al carrer de les Borges Blanques, a l’alçada del
carrer de Camprodon. En sol·licitar-li la documentació, van comprovar que tenia el
permís retirat perquè no havia fet el curs de recuperació del carnet de conduir i
tampoc no havia concertat l’assegurança del vehicle. Els agents van emplenar les
denúncies administratives corresponents i el vehicle va quedar immobilitzat al Dipòsit
Municipal.
Posteriorment, a les 23.45 h, una altra unitat de trànsit va observar un vehicle que
circulava fent algunes ziga-zagues pel carrer de la Mare de Déu de la Llum, a
l’alçada del carrer de la Mare de Déu de l’Esperança. Els agents van detectar que el
conductor desprenia una forta pudor d’alcohol i el van traslladar a les dependències
policials per fer les proves d’alcoholèmia, en les quals va donar resultats de 0,73mg/l
i 0,72mg/l. El conductor va ser informat que s’instruirien diligències penals per estar
implicat en un delicte contra la seguretat del trànsit, alhora que també se’l va
denunciar per no haver superat el curs per a la recuperació del permís de conduir. El
vehicle va quedar immobilitzat.

Uns agents socorren una persona al seu domicili
A les 2 h d’aquesta matinada, la Policia Municipal ha rebut una trucada telefònica
d’un particular que informava sobre sorolls procedents d’un domicili contigu ubicat al
carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, a l’alçada del carrer de Sant Tomàs. Una unitat
policial s’hi ha desplaçat i ha demanat una ambulància per atendre la persona que hi
havia al domicili, que ha estat traslladada a Mútua de Terrassa.
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