Nota de premsa
Terrassa, 5 setembre de 2018

Una persona queda atrapada a dintre del vehicle en
un accident a l’avinguda del Vallès
S’hi van veure implicats un camió tràiler i un turisme

A les 19.45 h d’ahir dimarts, el 112 va alertar a la Sala del 092 d’un accident de
circulació amb ferits a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Sant Tomàs, en
el que una persona havia quedat atrapada dins del seu vehicle. Es va donar avís a
Bombers. Dos vehicles patrulles de la Policia Municipal van actuar i van fer tasques
de regulació de trànsit, donat que l’avinguda va quedar tallada perquè el camió tràiler
i el turisme implicats en l’accident ocupaven la via. Una unitat dels Bombers va
treballar per excarcerar al passatger que havia quedat atrapat a un dels vehicles
sinistrats. Una ambulància va atendre el passatger que havia quedat atrapat i el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Una altra ambulància va atendre
també el conductor del turisme i el va traslladar també a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan el turisme i el camió tràiler circulaven en
paral·lel per l’avinguda del Vallès i aquest segon va realitzar un canvi de carril,
colpejant el turisme i arrossegant-lo. El turisme va rotar i va passar per davant de la
tractora del camió fins que va sortir expel·lit cap a la mitjana i va col·lidir amb un
fanal. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un motorista ferit en una caiguda per evitar una col·lisió
A les 14.45 h d’ahir, una trucada del 112 va alertar la Sala del 092 d’un accident de
circulació a la plaça de Vilardell. Un vehicle patrulla va arribar al lloc, des d’on va
informar que un motorista havia caigut al terra i estava ferit. Una ambulància i una
unitat de Bombers van acudir al lloc. El motorista va ser atès i trasllat a l’Hospital de
Terrassa. Sembla que la moto circulava per dintre de la rotonda, en sentit el carrer
de Saragossa, quan un turisme, que circulava igualment per dintre de la rotonda, va
realitzar una maniobra irreglamentària. El motorista va haver de frenar de forma
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brusca, el pneumàtic de la motocicleta va relliscar i va caure a terra, arrossegant-se
uns cinc metres, sense arribar a col·lidir amb cap altre vehicle. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i un informe tècnic d’accident.

Denunciat, per segona vegada, un conductor sense el permís
A les 15.40 h d’ahir, un vehicle patrulla va aturar un vehicle que circulava per
l’avinguda de Madrid, a l’alçada del carrer del carrer de la Rioja. En consultar la base
de dades de la DGT, els agents van comprovar que el conductor del vehicle tenia
una pèrdua de vigència del permís de conducció de sis mesos per la pèrdua total de
punts. Per aquest motiu, se’l va denunciar penalment per un delicte contra la
seguretat vial i el vehicle va ser immobilitzat. Es va comprovar, a més, que la Policia
Municipal ja va aturar a la mateixa persona al mes d’abril quan estava conduint i ja
va ser denunciat penalment pel mateix motiu. El conductor va ser denunciat
administrativament.
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