Nota de premsa
Terrassa, 20 d’agost de 2018

Una dona ferida en ser atropellada quan creuava per
un pas de vianants a l’avinguda de Barcelona
Ha estat traslladada per una ambulància a l’Hospital Mútua de Terrassa amb
diverses ferides a les cames
Una dona ha resultat ferida avui a les 05.30 en ser atropellada per un vehicle quan
creuava per un pas de vianants a l’avinguda de Barcelona, a l’alçada del carrer de
Miquel Vives. El servei d’emergències 112 ha alertat la Policia Municipal de
l’accident i els agents que s’han personat al lloc dels fets han comprovat que els
primers indicis indiquen que la vianant ha estat atropellada quan creuava la calçada
pel pas de vianants regulat per semàfors a l’avinguda de Barcelona, a l’alçada del
carrer de Miquel Vives, en sentit Ca n’Anglada. Una ambulància ha atès la ferida al
lloc i l’ha traslladat a l’Hospital Mútua de Terrassa amb possibles fractures a les dues
cames.
Un conductor investigat per un delicte contra la seguretat del trànsit per
circular sense permís
El conductor d’un vehicle que circulava diumenge de matinada, a les 5.10 hores, pel
carrer del Duero, al Polígon Industrial de Santa Eulàlia, serà investigat per un delicte
contra la seguretat del trànsit per conduir sense haver obtingut mai el permís. Una
patrulla de la Policia Municipal el va aturar a l’alçada de la carretera de Montcada
quan va observar una conducció erràtica del turisme. Van demanar les dades i van
comprovar que el vehicle no tenia contractada l’assegurança obligatòria i que el
conductor mai havia obtingut un permís de conduir. El vehicle va ser immobilitzat i el
conductor va ser sancionat i imputat.
Un conductor perd el control del vehicle en trobar-se indisposat
Un vehicle que circulava pel Portal de Sant Roc, a les 10.49 hores del divendres, va
col·lisionar contra una pilona, un fanal i una motocicleta estacionada. Segons els
primers indicis dels quals va disposar la patrulla de la Policia Municipal que es va
personar al lloc dels fets, la persona que conduïa es va sentir indisposada i va
perdre el control del vehicle. El conductor va ser atès per un metge que passava pel
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lloc dels fets, sent posteriorment traslladat per una ambulància al servei d’urgències
de l’Hospital Mútua de Terrassa.
Un conductor és sancionat en donar positiu en les proves d’alcoholèmia
Una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle a les 04.10 hores del
dissabte a la carretera de Castellar, a prop de la plaça de la Dona, en veure una
conducció erràtica. Es va procedir a realitzar la prova d’alcoholèmia al conductor,
que va donar un resultat positiu de 0.58 mg/l i va ser traslladat a les dependències
policials, on va donar 0,60 i 0,58 en les proves realitzades a Prefectura. El vehicle
que conduïa va ser immobilitzat a la mateixa via i es va procedir a obrir diligències
per conducció sota els efectes de l’alcohol.
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