Nota de premsa
Terrassa, 17 de setembre de 2018

Un conductor ebri intenta fugir i acaba xocant i
destrossant el seu turisme
Els agents van trobar al vehicle 11 paperines de, presumptament, cocaïna
A les 4.05 h de la matinada d’ahir diumenge, un vehicle patrulla de la Policia
Municipal es va creuar amb un turisme sospitós pel passeig del Vint-i-dos de Juliol,
al barri d’Ègara. En adonar-se de la presència policial, el conductor del turisme va
fugir a tota velocitat, iniciant-se un seguiment per part del patrulla i tres dotacions
policials més. El turisme va circular a gran velocitat per diversos carrers, sense
respectar els semàfors ni els senyals de trànsit. Quan circulava pel passeig del Vinti-dos de Juliol i va girar a l’alçada de la carretera de Castellar, es va sortir de la via,
va pujar a la vorera i va colpejar una tanca. Tot i així, va continuar la marxa però es
va tornar a pujar a sobre de la mitjana i va colpejar un senyal vertical de circulació
per acabar pujant novament a la vorera on, finalment, degut a grans danys
mecànics, el vehicle es va quedar aturat.
Els agents van identificar els dos ocupants del vehicle i a l’escorcoll del vehicle van
trobar 11 paperines d’una substància blanca, presumptament cocaïna. Quan els
agents van parlar amb el conductor, es van adonar que aquest podia estar ebri. Se li
va realitzar la prova de detecció alcohòlica en aire expirat i va donar un resultat
positiu de 0,71 mg/l. El conductor es va negar a realitzar cap prova més. Tots dos
ocupants van ser detinguts per un delicte contra la salut pública, per un delicte
contra la seguretat vial i un delicte de desobediència. Es van iniciar diligències
penals contra ells. La grua municipal va retirar el vehicle de la calçada i el va
immobilitzar a la via.

Un camió trenca un pal de telefonia
A les 13 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada dels Mossos
d’Esquadra que informava de l’accident d’un camió, que havia topat amb un cable de
telefonia al passatge de Portugal, i sol·licitava la presència de la Policia Municipal.
Un patrulla va acudir al lloc i va informar que el camió havia girat des del carrer de
Provença, en direcció al passatge de Portugal, i la ploma del vehicle, que estava a
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3.40 m d’alçada, havia topat amb un cable que penjava al carrer i havia trencat el pal
de fusta, que va quedar creuat al mig de la via i tallava la circulació. El patrulla va
desviar la circulació fins a l’arribada del servei tècnic de la companyia responsable,
que va retirar el pal i el cable de la via. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
un informe tècnic d’accident.

Atropellament d’un vianant al Parc Vallès
A les 15 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que alertava
de l’atropellament d’un vianant al carrer de Colom, a l’alçada del carrer d’Albert
Einstein. Un vehicle patrulla va informar que la persona atropellada estava creuant
pel pas de vianants i que es trobava conscient però estava ferida. Una ambulància la
va atendre i la va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Sembla que el conductor del
turisme no es va adonar de la presència de la persona i la va colpejar, malgrat
intentar aturar el vehicle. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe
tècnic d’accident.

Un motorista ferit en un accident de circulació
A les 18.45 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
alertava que un motorista havia resultat ferit en la col·lisió al carrer de Provença, a
l’alçada de la rambla de Francesc Macià. Un vehicle patrulla va informar que hi havia
un turisme i una motocicleta implicats en la col·lisió. Un ambulància va atendre al
motorista ferit i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Sembla que l’accident va
tenir lloc quan el turisme, que circulava pel carrer de la rambla de Francesc Macià,
va realitzar el cediu el pas i, en reiniciar la marxa, no es va adonar de la presència
del motorista, que s’apropava pel carrer de Provença. Tots dos vehicles van col·lidir i
el motorista va caure al terra. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe
tècnic d’accident.

Diversos conductors ebris denunciats durant el cap de setmana
A les 4.05 h de la matinada de dissabte, un vehicle patrulla de la Policia Municipal va
observar un conductor fent una conducció erràtica per la carretera de Castellar, a
l’alçada del carrer del Camí de Castellar. Els agents van aturar el vehicle i, en parlar
amb el conductor, van observar que podia estar ebri. Se li va realitzar la prova de

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil i va donar un resultat positiu de 0,99 mg/l
en aire expirat, el que representa gairebé el quàdruple de la taxa màxima permesa.
Els agents van traslladar l’infractor a la Prefectura, on se li van realitzar les proves de
detecció en un etilòmetre evidencial, amb resultats positius d’1,04 mg/l i 1,06 mg/l.
Es van obrir diligències penals vers el conductor i el vehicle va ser immobilitzat.
Mentre un patrulla estava custodiant el vehicle del conductor, va observar com
s’apropava un turisme realitzant una conducció erràtica. Els agents el van aturar i
van observar que el conductor estava ebri. Li van realitzar la prova de detecció
alcohòlica i va donar un resultat positiu de 0,56 mg/l. Va ser traslladat a Prefectura,
on va donar positiu a les proves de detecció en un etilòmetre evidencial amb valors
de 0,60 mg/l i 0,56 mg/l. Es va denunciar administrativament al conductor i el vehicle
va quedar immobilitzat.
Aquest dilluns, a les 3.45 h de la matinada, un vehicle patrulla que circulava pel
carrer de Tàrrega, a l’alçada de la carretera de Castellar, va observar un vehicle amb
una conducció erràtica. Els agents van aturar el vehicle i li van realitzar la prova de
detecció d’alcohol al conductor, amb un resultat positiu de 0,81 mg/l en aire expirat.
El conductor va ser traslladat a la Prefectura, on va donar resultats positius 0,83 mg/l
i 0,78 mg/l a les proves de detecció en un etilòmetre evidencial de. El conductor va
ser denunciat penalment i el seu vehicle immobilitzat.

Un conductor ebri implicat a un accident de circulació
A les 6.20 h de diumenge, un conductor va trucar a la Sala del 092 per informar que
havia patit una col·lisió al carrer de Pontevedra, a l’alçada del carrer de La Rioja, i
que la part contrària es trobava en estat ebri. Dos vehicles patrulles van informar que
es tractava d’una col·lisió entre dos turismes i que un dels conductors estava afectat
per l’alcohol. Els agents li van realitzar la prova de detecció alcohòlica i va donar un
resultat positiu de 0,77 mg/l. Va ser traslladat a la Prefectura, on va donar positiu a
les proves de detecció en un etilòmetre evidencial, 0,76 mg/l i 0,73 mg/l. Es van obrir
diligències penals vers el conductor i el vehicle va ser immobilitzat. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un ciclista ferit a un accident de circulació
A les 15 h de diumenge, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que informava
d’un accident de circulació amb una bicicleta implicada. Un vehicle patrulla va
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informar que el ciclista estava sent atès per una ambulància i que, posteriorment, va
ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir
lloc quan el turisme i la bicicleta circulaven pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, el
turisme per la calçada i el ciclista pel carril bici habilitat paral·lelament. A la cruïlla
amb el carrer de l’Aneto, el turisme va girar cap a la dreta i no es va adonar que el
ciclista estava creuant, moment en que tots dos van col·lidir. Els agents van realitzar
una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Denunciat un motorista en estat ebri
A les 21.35 h de diumenge, un patrulla que circulava per la carretera de Montcada, a
l’alçada del carrer del Segura, va observar un ciclomotor fent una conducció erràtica.
Els agents van aturar al vehicle i van observar que el motorista estava ebri. Li van
realitzar la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil i va donar un
resultat positiu de 0,76 mg/l en aire expirat. El motorista va ser traslladat a la
Prefectura, on se li van realitzar les proves de detecció en un etilòmetre evidencial,
donant uns resultats positius de 0,65 mg/l i 0,64 mg/l. Es va denunciar
administrativament el conductor i es va immobilitzar el ciclomotor. Al motorista se li
van trobar 0,4 g d’una substància, presumptament cocaïna, fet pel qual se li va
realitzar acta-denúncia.
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