Nota de premsa
Terrassa, 7 Setembre de 2018

Es desprèn part de la façana d’un establiment a la
rambla d’Ègara sense causar ferits
Una llosa de grans dimensions va caure a la calçada
A les 19.35 h d’ahir dijous, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que alertava
de la caiguda de pedres davant d’un establiment comercial ubicat a la Rambla
d’Ègara, a l’alçada de la plaça de Clavé. Des de la Central de Comandament es van
comissionar dos vehicles patrulles que van informar que no hi havia cap persona
ferida. Els agents van informar que havia caigut una llosa d’uns 80x20 cm,
probablement degut a les fortes pluges dels darrers dies, que no havia causat danys
materials. Una ambulància va acudir al lloc però no va haver d’intervenir, i una unitat
de Bombers va actuar per sanejar la façana. Els agents van tallar la circulació a
aquest tram de la rambla d’Ègara. Es va donar avís a TMESA. Les pedres caigudes
van causar danys a diverses branques d’arbres de la vorera. Es va donar avís a EcoEquip per netejar la zona. A les 20.30 h es va tornar a obrir la via al trànsit amb
normalitat.

Un vehicle avariat colpeja a la conductora
A les 06.35 h d’ahir, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que alertava d’un
accident de circulació amb una persona ferida a l’avinguda de Jaume I, a l’alçada del
carrer de l’Escultor Armengol. Una ambulància va atendre al conductor del vehicle
accidentat i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que el
vehicle va patir una avaria quan estava en marxa. En aturar-se, el conductor va voler
baixar del vehicle però va caure al terra, a l’exterior del vehicle, patint lesions. Els
agents van retirar el vehicle a un costat de la via. Els agents van fer una inspecció
ocular i informe tècnic d’accident.
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Col·lisió entre un turisme i un patinet
Dijous a les 9.30 h, la Sala del 092 va rebre un trucada del 112 que alertava d’un
atropellament al passeig Vint-i-dos de Juliol. Un vehicle patrulla va arribar al lloc i va
informar que es tractava d’una col·lisió entre un patinet elèctric i un turisme, i que la
persona que anava en patinet estava ferida. Una ambulància va atendre a la
persona ferida i la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que
el patinet circulava pel carri bici del passeig quan el turisme, que venia del carrer de
Joan Artigues, va travessar el carril bici per incorporar-se al passeig. El patinet va
col·lidir amb la part posterior del vehicle i va caure al terra. Els agents van realitzar
una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Implicats en un accident un vehicle sense la ITV i un altre sense l’assegurança
A les 10.55 h de dijous, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que alertava
d’un accident de circulació amb ferits al carrer de Colom, a l’alçada del carrer
d’Albert Einstein. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va informar que es tractava
d’una col·lisió amb dos vehicles implicats. Una ambulància va atendre a un dels
conductors, que no va voler ser traslladat a cap hospital. Els agents van realitzar una
inspecció ocular i informe tècnic d’accident i van comprovar que un dels vehicles
implicats no tenia concertada l’assegurança obligatòria, mentre que l’altre no tenia la
ITV en vigor, fet pel qual tots dos van ser denunciats i un dels vehicles immobilitzat
al carrer amb un parany.

Denunciat un conductor en estat ebri
A les 2.10 h d’avui, un vehicle patrulla que circulava per la Rambla de Francesc
Macià, a l’alçada del carrer de Frederic Mistral, ha observat com un vehicle
realitzava una conducció erràtica. Els agents l’han aturat i han parlat amb el
conductor, moment en que han notat que aquest podia estar afectat del consum
d’alcohol. Se li ha realitzat la prova d’alcoholèmia en un etilòmetre portàtil i ha donat
un resultat positiu de 0,84 mg/l. El conductor ha estat traslladat a la Prefectura per
fer-i les proves de detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, donant resultats
positius de 0,91 mg/l i 0,88 mg/l. El conductor ha estat denunciat penalment per un
delicte contra la seguretat vial i per manca de respecte als agents actuants. El
vehicle ha estat immobilitzat.
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