Nota de premsa
Terrassa, 18 de juliol de 2018

Una persona pateix una lipotímia al bosc
El ciutadà va ser assistit en una zona propera a la Masia de Can Guitard
Dimarts, a les 12.30 h, el 112 va informar a la Policia Municipal que un excursionista
havia patit una lipotímia en una zona de bosc. La ubicació facilitada per localitzar a
aquesta persona es va indicar en un camí barrat amb una cadena a la carretera de
Rellinars, a 1,5 km a dins del bosc. El 112 va activar també a Bombers i el servei
d’ambulància. Davant el fet que hi ha tres adreces amb la denominació de camí de
Can Guitard, es van iniciar les gestions per esbrinar el lloc correcte i des de la
Central de Comandament es va trucar al requeridor, però el seu telèfon estava fora
de cobertura.
Un vehicle patrulla va acudir a la carretera de Rellinars, on es va trobar amb una
unitat de Bombers i dues ambulàncies. Efectius de Bombers van obrir el pany de la
cadena que dóna al camí de Can Guitard de la Muntanya fins a la masia. La dotació
de Bombers i la patrulla policial van seguir pel camí, però l’ambulància es va quedar
a l’espera a la carretera de Rellinars. Finalment, van trobar a la persona que havia
patit la lipotímia prop de la Masia de Can Guitard, que es trobava conscient. La unitat
de Bombers la va traslladar fins a l’ambulància, que li va fer la primera assistència i
la va traslladar a l’Hospital de Terrassa.

Atropellament d’un vianant
A les 13.30 h d’ahir dimarts, el 112 va informar a la Policia Municipal que s’havia
produït un atropellament a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de la
Cisterna. El propi conductor va trucar als serveis d’emergències per explicar que
l’ocupant d’un altre vehicle que s’havia aturat i el propi atropellat l’estaven cridant i
assetjant. Al lloc va acudir un vehicle patrulla, que va informar que el vianant estava
conscient i presentava un cop a la cama que semblava lleu; i la situació estava
calmada. L’atropellament va tenir lloc a un pas de vianants sense semàfor. Sembla
que el vehicle va frenar però no va poder evitar colpejar al vianant que en aquell
moment creuava la calçada. Una ambulància el va assistir i el va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
l’informe tècnic d’accident.
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Atropellament de dos vianants a la Rambla de Francesc Macià
A les 18.10 h d’ahir, el 112 va comunicar a la Policia Municipal un atropellament
múltiple a la Rambla de Francesc Macià, a l’alçada del carrer de Tarragona. En un
principi, la informació facilitada era contradictòria sobre si el conductor havia marxat
del lloc de l’accident o no. Un vehicle patrulla va informar que eren dues les
persones atropellades, sembla que de poca gravetat, i que el conductor no havia
abandonat el lloc. Les dues persones van ser atropellades mentre creuaven per un
pas de vianants sense semàfor. Al lloc va acudir una ambulància que va atendre als
dos vianants i els va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar una
inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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