Nota de premsa
Terrassa, 31 de juliol de 2018

S’activa helicòpter del SEM per assistir una dona a
la via pública
Els fets van passar a tres quart d’una del migdia d’ahir a la plaça de Can Tusell
A les 12.43 h d’ahir dilluns, un ciutadà va informar la Policia Municipal que hi havia
una dona estesa en un banc que no responia. Es va donar avís al Servei
d’Emergències Mèdiques (SEM) i es va personar una patrulla de la Policia Municipal,
que va informar que la senyora es trobava conscient, però desorientada.
La dona va ser assistida pels serveis sanitaris, els quals van demanar l’helicòpter del
SEM pel seu trasllat a un Hospital, que va aterrar a la zona enjardinada de la plaça.
Finalment, desprès de rebre la primera assistència, va ser traslladada per una
ambulància al servei d’urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Atropellament a la carretera de Montcada
A les 11.20 h d’ahir, el Servei d’Emergències 112 va informar d’un atropellament a la
carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de Vinyals. Al lloc es va personar una
patrulla de la Policia Municipal que va procedir a elaborar un informe tècnic
d’accident.
Segons sembla, l’atropellament va passar quan un turisme que circulava per la
carretera en direcció a Sabadell, no va observar la presència d’un vianant que
creuava la calçada pel pas de vianants. A conseqüència de l’accident el vianant va
ser traslladat per una ambulància al servei d’urgències de l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
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Un conductor ebri circula amb el vehicle sense assegurança
Cap a les 20.20 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un turisme al
carrer d’Amadeu de Savoia, a l’alçada del carrer de Lluís Puig i Matas. El conductor
del vehicle va donar un resultat positiu de 0,35 mg/l en les proves de detecció
alcohòlica que es van portar a terme. A més, els agents van comprovar que el
vehicle no tenia concertada l’assegurança del vehicle, fet que va comportar una
denúncia administrativa.

Incendi a la campana extractora de la cuina d’un domicili
A les 20.47 h, el Servei d’Emergències 112 va informar ahir d’un incendi a un
domicili de la carretera de Rellinars, a l’alçada del carrer Transversal. Al lloc es va
personar una patrulla de la Policia Municipal i una dotació de Bombers, que van
procedir a extingir el foc. Aquest es va originar a la campana extractora de la cuina,
no sent afectada la resta de l’habitatge.

Motorista ferit per una caiguda a l’avinguda de Barcelona
A les 22 h d’ahir, el Servei d’Emergències 112 va informar la Policia Municipal d’un
accident de trànsit a l’avinguda de Barcelona, a l’alçada del carrer de Miquel Vives.
L’accident va passar quan una motocicleta que circulava per aquesta avinguda va
caure al terra en fer una maniobra evasiva. El motorista va ser traslladat per una
ambulància al servei d’urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Conductor circula amb el carnet suspès temporalment i el vehicle sense
assegurança
A les 0.45 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal que es trobava
fent un control rutinari, va aturar un turisme a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del
carrer del Jiloca. En comprovar les dades, el conductor presentava una suspensió
temporal de permís de conduir i no tenia concertada l’assegurança obligatòria del
vehicle. Al conductor se li va intervenir una navalla que portava a l’interior del vehicle
i serà investigat per un presumpte delicte de desobediència.
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