Nota de premsa
Terrassa, 22 d’agost de 2018

Un conductor fuig de la Policia Municipal de forma
temerària i s’estavella contra un vehicle estacionat
El conductor va abandonar el vehicle al mig de la calçada i va entrar a l’interior
d’un edifici trencant la porta d’entrada
La Policia Municipal va ser alertada aquest dimecres a les 00.30 hores que una
furgoneta circulava en direcció prohibida, a gran velocitat i fent derrapatges pel
carrer de Solsona. Una patrulla va observar un vehicle de les característiques que
els havien descrit circulant per la carretera de Castellar i van requerir al conductor
que s’aturés. En veure que els agents li feien indicacions, el conductor va continuar
la marxa, passant un semàfor en vermell i girant en direcció al carrer de
Castellsapera, en direcció al carrer de la Mola. La fugida va continuar a gran
velocitat per l’avinguda del Vallès, a la qual es va incorporar sense respectar el
senyal de cediu el pas, passant els semàfors en vermell, i va seguir pel carrer de
Montcau, circulant per diversos carrers més sense respectar cap senyal de trànsit.
Finalment, el conductor va tornar a l’avinguda del Vallès des del carrer del Cavall
Bernat i va col·lidir amb un vehicle que es trobava estacionat al lateral de la via. En
aquest moment, el conductor va abandonar el vehicle al mig de la calçada i va fugir
corrent per la vorera fins a introduir-se en un bloc de pisos trencant d’un cop de peu
la porta d’entrada i el vidre. Seguidament, va entrar en un habitatge del barri de Sant
Llorenç, trencant també la porta d’entrada. Els agents, que el seguien de prop, van
accedir al domicili i el van detenir. El conductor fugit presentava una actitud molt
agressiva i es va comprovar que no disposava de permís de conduir i que
presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques.
El detingut es va negar a realitzar les proves d’alcoholèmia obligatòries i els agents
el van traslladar a la prefectura de la Policia Municipal. Aquesta persona serà
investigada per diversos delictes i presentada davant de l’autoritat judicial.
Un conductor és sancionat per conduir amb un permís sense validesa
Una patrulla de la Policia Municipal va aturar, dimarts a les 20.50 hores, un turisme
que circulava pel carrer de Carrasco i Formiguera. En demanar la documentació al
conductor, van comprovar que aquest circulava amb un permís de conduir sense
validesa i que el vehicle no comptava amb l’ITV en regla. Els agents van sancionar el
conductor i van immobilitzar el vehicle a la via.
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Incendi en un vehicle al barri de la Cogullada
La Policia Municipal va ser alertada per un veí del barri de La Cogullada, al voltant
de les 22.00 hores del dimarts, que un cotxe estava cremant a la Ronda de Ponent.
Es van avisar Bombers i una dotació va extingir l’incendi, que va deixar el vehicle
completament calcinat.
Una persona ferida en un atropellament al passeig de Les Lletres
Una persona va resultar ferida en ser atropellada mentre creuava la calçada del
passeig de Les Lletres per un pas de vianants. El vehicle implicat circulava per la via
i va colpejar el vianant, que va ser assistit per una ambulància i traslladat a l’Hospital
Mútua de Terrassa.
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