Nota de premsa
Terrassa, 14 d’agost de 2018

Un camió dóna un cop a dos menors a la carretera
de Montcada
El conductor del vehicle va donar negatiu a les proves d’alcoholèmia que se li
van realitzar
Sobre les 14.25 h d’ahir, la Policia Municipal va ser alertada, a traves del servei
d’emergències 112, d’un atropellament a dos menors a la cruïlla de la carretera de
Montcada i el carrer de Ramon y Cajal. Segons sembla, el vehicle va donar un cop
en efectuar el gir per accedir al carrer. Els menors van ser assistits al lloc, amb
lesions de poca gravetat. Un d’ells va ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa i l’altre va marxar amb els seus familiars a un centre mèdic. El
conductor del vehicle, sotmès a les proves d’impregnació alcohòlica, va donar
negatiu. En la presa de dades, es va detectar que l’acompanyant del conductor tenia
dos requeriments judicials pendents d’un Jutjat de Barcelona, que es van poder
complimentar.

Dues persones atropellades
A les 13.25 h d’ahir dilluns, una patrulla de la Policia Municipal es va trobar amb un
atropellament a l’avinguda de Barcelona, davant la central de Bombers de Terrassa.
La persona atropellada va ser traslladada per una ambulància a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents de la Policia Municipal van desviar el trànsit
en el sentit nord de l’Avinguda de Barcelona, mentre va durar la l’assistència, pel
carrer del Doctor Pearson.

Sobre les 19.45 h, un turisme va atropellar a un treballador del servei de Correos
que es trobava manipulant el bagul de la seva motocicleta, al carrer de Sant Cugat, a
l’alçada del carrer de Frederic Mistral. Aquesta persona va ser assistida per una
dotació del SEM de lesions de caràcter lleu al lloc. Un responsable de l’empresa es
va fer càrrec de la motocicleta i els agents van confeccionar l’informe tècnic
d’accident.
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