Nota de premsa
Terrassa, 16 d’agost de 2018

Una persona resulta ferida de gravetat en un
atropellament a Sant Pere Nord
La conductora implicada ha estat detinguda en donar positiu en el test de
drogues
Una persona ha resultat ferida de gravetat en ser atropellada per un turisme que
circulava pel carrer de Pompeu Fabra, al barri de Sant Pere Nord. L’accident ha
tingut lloc a les 08.45 hores d’avui dijous, 16 d’agost, quan, segons les primeres
investigacions policials, el cotxe ha colpejat la vianant quan aquesta creuava la
calçada pel pas de vianants que hi ha a l’alçada del carrer del Pintor Borrassa.
El servei d’emergències 112 ha informat la Policia Municipal, que s’ha personat al
lloc per confeccionar un informe tècnic d’accident, presa de dades i inspecció ocular
del lloc. La dona ha estat arrossegada diversos metres després de ser atropellada,
fins que ha quedat immòbil sota un vehicle estacionat. La víctima ha estat atesa per
les dotacions del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada posteriorment
al servei d’urgències de Mútua de Terrassa, amb ferides de caràcter greu.
La conductora del turisme ha donat un resultat negatiu en la prova d’alcoholèmia,
però ha donat positiu en diferents drogues tòxiques, segons els resultats del
drogotest que se li ha realitzat a les dependències policials, on ha estat traslladada.
La conductora implicada ha estat detinguda per un delicte contra la seguretat del
trànsit.
Dues detencions per robatoris amb força al Centre i al Roc Blanc
La Policia Municipal ha detingut els autors de dos robatoris amb força al Centre i al
barri del Roc Blanc durant les matinades de dimecres i de dijous. A les 04.03 hores
de la matinada del dimecres, dia 15 d’agost, la Policia va rebre la trucada d’un
ciutadà informant que havien forçat la porta d’una botiga de roba del carrer de
Gavatxons. La patrulla que es va personar al lloc va comprovar que, efectivament,
s’havia forçat la porta de vidre de l’entrada a l’establiment i s’havien endut el calaix
de la caixa registradora. La responsable de la botiga va mostrar les imatges
enregistrades per les càmeres de seguretat als agents, els quals van poder
identificar a l’autor dels fets, conegut en l’àmbit policial. Aquesta informació va ser
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radiada a la resta d’unitats policials que es trobaven operatives, que van localitzar el
presumpte autor del robatori quan es trobava caminant per la plaça de Catalunya en
direcció al barri de Ca n’Anglada. El detingut va ser traslladat a dependències
policials en espera de ser presentat al Jutjat de guàrdia per un presumpte delicte de
robatori amb força.
D’altra banda, a les 02.16 hores de la matinada del dijous, dia 16 d’agost, un ciutadà
va trucar a la policia municipal per queixar-se dels sorolls que provenien d’unes naus
ubicades a la carretera de Martorell, a l’alçada del carrer del Burot. Una patrulla de la
policia va observar una persona que sortia per la porta d’emergència d’un
establiment de la carretera, el qual va fugir corrent en veure la presència policial,
sent aturat per altres agents a la cruïlla del carrer de Núria amb el carrer de Sòria. Al
lloc dels fets es va trobar una pota de cabra i estris utilitzats per forçar la porta
d’entrada de l’establiment. Aquesta persona va ser detinguda per un presumpte
delicte de robatori amb força i també serà presentada davant l’autoritat judicial.
Despreniment de part de la façana d’un edifici de la carretera de Montcada
La Policia Municipal va rebre avís del despreniment de part de la façana d’un edifici
situat a la carretera de Montcada, cantonada amb el carrer de Sant Francesc,
dimarts a les 19 hores. Al lloc es va personar una patrulla i una dotació de Bombers,
que va procedir a sanejar la façana de l’edifici. El carrer de Sant Francesc es va
tallar al trànsit durant els treballs de sanejament i, posteriorment, es va senyalitzar la
zona com a mesura de prevenció.
La Policia localitza el conductor d’un vehicle implicat en un accident de trànsit
que ha fugit deixant-se la placa de matrícula al lloc
El servei d’emergències 112 va informar la Policia Municipal, dimecres a les 01.13
hores, d’un accident de trànsit entre dos turismes a la cruïlla del carrer de Galileu
amb el carrer d’Antoni Torrella. En arribar, els agents van comprovar que un dels
turismes implicats havia marxat del lloc. La col·lisió es va produir quan un turisme
que circulava pel carrer d’Antoni Torrella no va respectar el senyal de STOP,
colpejant a un altre turisme que circulava correctament pel carrer de Galileu. La
conductora del vehicle que es trobava al lloc va haver de ser assistida i traslladada
en ambulància al servei d’Urgències de l’Hospital Mútua de Terrassa. El vehicle
causant dels fets va fugir pel carrer d’Antoni Torrella, en direcció al carrer
d’Arquimedes, en sentit nord, i va tornar a col·lidir amb un vehicle estacionat, deixant
en aquest punt la seva placa de matrícula. El vehicle estacionat que va ser colpejat,
a conseqüència del desplaçament motivat per la col·lisió, es va estavellar contra un
hidrant d’aigua ubicat a la vorera. A través de la matrícula deixada pel vehicle fugit,
es va poder esbrinar que el propietari resideix a la població de Vacarisses i la Policia
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Local del municipi es va presentar al seu domicili per comprovar els danys al seu
vehicle i citar-lo per la seva compareixença a la Prefectura de la Policia Municipal de
Terrassa per aportar les dades i confeccionar, així, l’informe tècnic d’accidents
corresponent.
Una conductora és sancionada per donar positiu en les proves d’alcoholèmia
Una patrulla de la Policia Municipal va aturar un turisme que circulava per la
carretera de Matadepera, a les 04.06 hores de dimecres, per realitzar les proves
d’alcoholèmia a la seva conductora, que va ser sancionada administrativament per
donar un resultat positiu de 0.47 mg/l.
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