Nota de premsa
Terrassa, 13 d’agost de 2018

Una furgoneta bolcada després de col·lidir amb un
turisme estacionat
El conductor serà investigat per conduir influenciat per la ingesta de begudes
alcohòliques
Sobre les 17.15 h de divendres, el servei d’emergències 112 va informar a la Policia
Municipal d’una furgoneta bolcada al carrer de Pardo Bazán, a l’alçada del carrer
dels Voluntaris. També comuniquen que el conductor ha sortit del vehicle i ha
abandonat el lloc, i en faciliten la descripció. Dotacions policials arriben al lloc per
assegurar la zona i prendre nota dels testimonis del fet, juntament amb els altres
serveis alertats pel 112, com Bombers i una ambulància.
Instants després torna al lloc el conductor, ferit de caràcter lleu, acompanyat d’un
familiar. El primer rebutja ser assistit per l’ambulància i se li fan les proves de
detecció alcohòlica, amb resultat positiu. Els serveis presents col·loquen el vehicle
sobre les rodes, i l’acompanyant del conductor se’n fa càrrec.
Inicialment aquesta persona va manifestar que era ell qui conduïa el vehicle en el
moment del accident, versió no coincident amb la dels testimonis. El familiar va ser
informat de les conseqüències de la seva declaració, i finalment va reconèixer que el
conductor anava sol i que havia anat a casa seva a demanar ajuda un cop va passar
l’accident.

Dos conductors investigats per delictes contra la seguretat viària
A les 18 h de dissabte, el servei 112 alerta a la Policia Municipal que un conductor
ha col·lidit amb diversos vehicles estacionats, després d’una conducció temerària, al
carrer de Sant Crispí, a l’alçada del carrer de la Mare de Déu del Socors. Segons
sembla, el conductor va intentar marxar corrents del lloc, però va ser aturat gràcies a
la col·laboració veïnal. Se li van fer les proves d’alcoholèmia a aquesta persona,
amb resultats positius d’1.08mg./l a la segona prova. Una ambulància el trasllada a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per curar-li les lesions que havia patit en
l’accident. S’instrueixen diligències penals per un presumpte delicte contra la
seguretat viària.
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Cap a les 21.20 h d’ahir diumenge, el Cos de Mossos d’Esquadra informa d’un
accident sense ferits al carrer Guillem de Muntanyans, a l’alçada del carrer de
Galícia. Sembla que el vehicle va col·lidir amb un senyal de trànsit del carrer. El
conductor va ser sotmès a les proves d’impregnació alcohòlica amb resultat positiu
de 0'67 mg/l, a la primera prova, i 0'68 mg/l a la segona. Els agents de Mossos
d’Esquadra compareixen a les diligències penals per un presumpte delicte contra la
seguretat viària.

Accident entre dos ciclistes a la carretera de Matadepera
Sobre les 10.50 h d’ahir diumenge, el servei d’emergències 112 informa de
l’assistència del SEM, amb un helicòpter, a un ciclista que havia patit un tall al coll en
un accident a la carretera de Matadepera. Sembla que el motiu va ser per una
col·lisió amb una altre bicicleta. Finalment, el ferit és traslladat per una ambulància a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, no sent necessari el seu trasllat per via aèria.

Incendi en un habitatge al carrer de l’Infant Martí
A les 18 h de divendres, el 112 informa d’un incendi al pati interior d’un edifici del
carrer de l’Infant Martí, entre els carrers de Galileu i de Nicolau Talló. Sembla que
l’incendi, que va poder ser sufocat pels mateixos agents de la Policia Municipal, es
va originar a la zona de l'escalfador d'aigua i va afectar a l'instal·lació elèctrica,
d'aigua i a diverses peces de roba esteses. Personal sanitari d’una ambulància va
atendre al lloc a tres veïns afectats per la inhalació de fum. Els bombers van acabar
de sufocar l’incendi i van ventilar la zona afectada. Els habitatges no van quedar
afectats estructuralment, tot i que es va tallar la llum i l’aigua per l’afectació a la
instal·lació.

Dos incendis de matolls
Sobre les 10.30 h de dissabte, el servei d’emergències del 112 informa d’un incendi
de matolls al costat de la B-40, a l’alçada del punt quilomètric 12,5. Una dotació de
Bombers es va encarregar de sufocar-lo. Van ser cremats uns 300 metres quadrats
de matolls.
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Sobre les 12 h de diumenge, el 112 informa d’un incendi en matolls al carrer de la
Innovació. Una dotació de Bombers hi va fer acte de presència per sufocar-lo.
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