Nota de premsa
Terrassa, 30 d’agost de 2018

Un motorista resulta ferit greu en un accident de
trànsit al barri del Cementeri Vell
Un turisme va col·lisionar amb el vehicle en no respectar un senyal de cediu el
pas a la cruïlla dels carrers d’Estanislau Figueres i de Pau Marsal
El conductor d’una motocicleta va haver de ser traslladat a l’Hospital Mútua amb
fractures a una de les cames provocades per la col·lisió amb un turisme a la cruïlla
dels carrers d’Estanislau Figueres i de Pau Marsal. El servei d’emergències 112 va
alertar la Policia Municipal de l’accident a les 20.26 hores d’ahir dimecres i els
agents es van personar al lloc per realitzar l’informe tècnic d’accident. Els primers
indicis indiquen que el cotxe circulava pel carrer d’Estanislau Figueres i va colpejar
l’altre vehicle en no respectar el senyal de cediu el pas a la cruïlla amb el carrer de
Pau Marsal, per on circulava la motocicleta.
Un conductor en estat d’embriaguesa cau de la motocicleta i posteriorment
xoca amb un vehicle estacionat
Un ciutadà va informar la Policia Municipal, ahir al voltant de les 13.15 hores, que a
la rotonda de l’Estació del Nord de Renfe un home que circulava en motocicleta
havia caigut i en tornar a agafar-la per marxar havia col·lidit amb un vehicle
estacionat. La patrulla que es va presentar al lloc dels fets, va observar que el
conductor de la motocicleta presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes
de begudes alcohòliques, donant un resultat positiu de 0.81 mg/l en les proves
d’alcoholèmia que se li van realitzar. El conductor va ser assistit pel personal sanitari
d’una ambulància i traslladat posteriorment al servei d’urgències de l’Hospital Mútua
de Terrassa. La Policia Municipal investigarà a aquesta persona per un delicte contra
la seguretat del trànsit.
Incendi d’uns matolls a l’interior de la riera de Les Arenes
El servei d’emergències 112 va informar la Policia Municipal, ahir al voltant de les
15.00 hores, que a l’interior de la riera de Les Arenes, a l’alçada de l’avinguda de
Béjar, s’estava cremant la vegetació. Al lloc es van personar dues patrulles policials i
una unitat de Bombers, que van apagar el foc, manifestant que també havien
intervingut en l’extinció de dos focus més de foc a l’alçada del carrer de la Mola.
L’extensió cremada va ser d’uns 70 metres quadrats de matolls.
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Un conductor investigat en donar positiu en alcoholèmia
Un ciutadà va alertar la Policia Municipal, ahir al voltant de les 20.55 hores, que una
persona en estat etílic estava intentant conduir un vehicle al passeig del Camp del
Roure. Al lloc es va personar una patrulla, la qual va observar un vehicle a l’alçada
de l’estació de Renfe Terrassa Est que marxava del lloc. Els agents el van aturar i
van realitzar les proves d’alcoholèmia al seu conductor, donant un resultat positiu de
0,87 mg/l., motiu pel qual serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat
del trànsit. El vehicle va quedar immobilitzat al dipòsit municipal com a mesura de
prevenció.
Un motorista perd la passatgera que viatjava amb ell en la motocicleta
Una dona va resultar ferida en caure de la motocicleta en què viatjava com a
passatgera, ahir al quilòmetre 17 de la variant de la N-150. Els agents de la Policia
Municipal van ser alertats al voltant de la 1.23 hores i es van personar al lloc dels
fets per realitzar l’informe tècnic d’accidents. Els implicats en el sinistre van explicar
que el conductor es va adonar que la passatgera havia caigut en girar a l’accés en
sentit a l’Hipòdrom i que aquesta es trobava a la calçada de la variant. Els agents
van realitzar les proves d’alcoholèmia i de drogues al conductor, que van resultar
negatives. Una ambulància va traslladar la ferida a l’Hospital de Terrassa amb una
possible fractura a una de les cames.
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