Nota de premsa
Terrassa, 26 de juliol de 2018

Un conductor sota els efectes de l’alcohol i amb el
carnet retirat marxa després de provocar un
accident
Després va intentar enganyar la Policia Municipal fent veure que ell no conduïa

Ahir al vespre un conductor que havia begut va provocar un accident, va marxar del
lloc abandonant el vehicle i va entrar en un bar proper, i posteriorment va fingir que
no havia estat ell el conductor causant de l’accident. Els fets van tenir lloc a
l’avinguda d’Àngel Sallent cap a les 20.15 h, quan un home va arrencar el seu
vehicle estacionat i es va incorporar a l’avinguda de manera negligent i amb una
gran acceleració, col·lidint amb un altre vehicle, que a conseqüència de l’impacte va
acabar envaint el sentit contrari de l’avinguda. El primer conductor va baixar del
vehicle i va marxar, adreçant-se a un bar proper. La Policia Municipal va rebre l’avís
del 112 i una patrulla es va adreçar al lloc dels fets. Els agents van trobar-hi els dos
vehicles al mig de la via, impedint la normal circulació, i també el conductor de l’altre
vehicle, que va explicar que el primer conductor havia marxat sense facilitar dades.
Els agents van demanar una grua d’Egarvia per retirar els vehicles i van localitzar el
primer conductor al lavabo del bar, comprovant que presentava símptomes d’haver
ingerit begudes alcohòliques. En aquest moment es van presentar al lloc dos amics
seus manifestant que un d’ells era el conductor en el moment de l’accident, però
gràcies als testimonis els agents van saber que no era veritat. El conductor va donar
un resultat de 0,35 mg/l a la prova d’alcoholèmia. A més, els agents van comprovar
que tenia una suspensió temporal per pèrdua de vigència del permís de conducció,
motiu pel quan el van denunciar.

Motorista ebri provoca accident i fuig de la Policia Municipal
Aquesta mateixa matinada hi ha hagut un altre cas de conductor sota els efectes de
l’alcohol que marxa després d’un accident. En aquest cas, ha estat un accident
cotxe-moto a la carretera de Montcada, minuts abans de les 3 h, quan el motorista,
només començar a circular, ha xocat lateralment amb un turisme. La patrulla
desplaçada al lloc dels fets ha vist com el motorista abandonava el seu vehicle i
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corria cap a la carretera de Rubí. Els agents l’han seguit amb el seu vehicle,
comprovant com tenia dificultats per mantenir la verticalitat mentre corria, fins aturarlo a l’alçada del carrer de Prim. El resultat de la prova d’alcoholèmia ha estat de
0.49 mg/l.
Els agents han comprovat també que el motorista havia tingut una suspensió del
permís de conducció i no havia fet el curs de sensibilització vial. D’aquesta manera,
l’han denunciat penalment i administrativament, per l’alcoholèmia i per circular amb
un pneumàtic totalment llis.

Motorista accidentat amb lesions de consideració
Ahir al vespre una motocicleta circulava per la Ronda de Ponent, a l’alçada del Roc
Blanc, quan, segons va declarar el mateix motorista a la Policia Municipal, un vehicle
se li va creuar, fent-lo frenar sobtadament i perdent el control del vehicle, fins que va
caure. El motorista no va aportar cap dada del vehicle perquè aquest no es va
aturar, segons la seva declaració. Al lloc es va presentar una ambulància i poc
desprès un Vehicle Altament Medicalitzat. El personal mèdic va atendre el motorista,
que presentava un fort cop al tòrax, i el va traslladar a l’Hospital Universitari de
MútuaTerrassa.

Atropellament de vianant a Poble Nou
Ahir al matí, poc després de les 9.30 h, un turisme va atropellar un vianant i el gos
que l’acompanyava al carrer de Terque. Els fets es van produir quan el conductor,
que circulava pel carrer de Marià Benlliure a poca velocitat, perquè buscava lloc per
estacionar, va girar al carrer de Terque sense veure el vianant i el gos. L’home
presentava ferides a una cama i el maluc. Una ambulància el va atendre i traslladar
a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa.

Motorista ferit en una col·lisió amb un turisme
A les 14 h d’ahir dimecres un turisme i una motocicleta van col·lidir a la cruïlla dels
carrers Independència i Ample. El turisme circulava pel primer carrer i el conductor
no va cedir el pas al motorista, que circulava pel carrer Ample. A més de la Policia
Municipal, al lloc dels fets es va presentar una ambulància, que va atendre el
motorista i el va traslladar a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa.
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Motorista i acompanyant ferits en una caiguda
Ahir al vespre, poc després de les 20.15, el 112 alertava la Policia Municipal de la
caiguda d’un motorista i acompanyant al carrer del Doctor Ullés. La patrulla
desplaçada va demanar assistència mèdica pels ferits. Dues unitats del SEM van
atendre el motorista i l’acompanyant i els van traslladar a l’Hospital Universitari de
MútuaTerrassa. L’accident es va produir quan la motocicleta va girar per incorporarse al carrer del Doctor Ullés i va relliscar.

Incendi de matolls al barri de la Maurina
A les 19h d’ahir dimecres es va produir un incendi de matolls en una zona verda a
tocar del Pont de Vacarisses. Dues unitats de Bombers es van desplaçar al lloc dels
fets i hi van actuar durant 20 minuts. Es van cremar uns 40 m2 de matolls. També
s’hi va presentar una ambulància, que no va arribar a actuar, i una dotació de la
Policia Municipal.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

