Nota de premsa
Terrassa, 25 de setembre de 2018

Una conductora èbria se surt de la via i xoca contra
un senyal de circulació
El vehicle va arrencar el senyal vertical de la seva base
A les 16.30 h d’ahir dilluns, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
informava de la sortida de la via d’un vehicle al carrer de Colom, a l’alçada del carrer
de Gèminis. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va demanar un patrulla amb un
etilòmetre, perquè la conductora donava mostres d’estar afectada per l’alcohol.
També va sol·licitar el suport de la grua municipal per retirar el vehicle del mig de la
via. Sembla que el vehicle es va sortir de la via quan arribava a la rotonda, va pujar a
sobre de la vorera i va acabar colpejant un senyal vertical de circulació, que va
arrencar de la base. La conductora va donar una taxa de 0,87 mg/l a la prova
d’alcoholèmia, triplicant la màxima permesa. Va ser traslladada a la Prefectura, on
se li van fer les proves de detecció en un etilòmetre evidencial, amb resultats positius
de 0,82 mg/l i 0,79 mg/l en aire expirat. La conductora va ser denunciada penalment
per un delicte contra la seguretat vial i el vehicle immobilitzat.

Diversos accidents de circulació al llarg del dia d’ahir
A les 7.25 h d’ahir dilluns, el 112 va comunicar la col·lisió entre una motocicleta i un
turisme al carrer de la Mare de Déu de les Neus, a l’alçada del carrer de la Mare de
Déu de la Fuencisla. Una patrulla motoritzada va informar que els dos ocupants de
la motocicleta estaven ferits. Una ambulància els va atendre i els va traslladar a
l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic
d’accident.
A les 14.45 h, una trucada dels Mossos d’Esquadra va informar d’un accident de
circulació entre dos turismes a l’avinguda de Portugal, a l’alçada del carrer de la
Tramuntana. Un vehicle patrulla va informar que una ambulància estava atenent al
ferit, que posteriorment va ser traslladat a l’Hospital de Terrassa. Sembla que
l’accident va tenir lloc quan la motocicleta circulava per l’avinguda i un turisme es va
incorporar a la via i hi va col·lidir, fent caure a terra al motorista. La grua municipal va
retirar un dels vehicles que ocupava la via. També es va donar avís a Eco-Equip per
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netejar la via de les restes de plàstics i vidres. Els agents van realitzar una inspecció
ocular i l’informe tècnic d’accident.
A les 15.30 h, un ciutadà va informar d’una col·lisió amb ferits a la carretera de Rubí,
a l’alçada de l’avinguda de Santa Eulàlia. Una unitat motoritzada va comunicar que
s’havia produït una col·lisió entre un ciclomotor i un turisme, en la que el motorista
havia resultat ferit. Una unitat del SEM el va atendre i el va traslladar a l’Hospital de
Terrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan la motocicleta estava parada
davant un senyal de cediu el pas i el turisme la va colpejar per encalç, fent caure el
motorista a terra. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident.
A les 17.15 h, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que informava d’una
col·lisió al carrer de Frederic Soler. Una unitat motoritzada va informar des del lloc
dels fets que havien col·lidit una furgoneta i una motocicleta i el motorista estava
ferit. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan la motocicleta circulava,
amb preferència, pel carrer de Pasteur i el turisme no va respectar un senyal de
cediu el pas. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident.
A les 17.45 h, el 112 va informar d’una col·lisió entre un turisme i una bicicleta a la
carretera de Rellinars, a l’alçada del carrer d’Adra. Un vehicle patrulla va informar
que el ciclista estava ferit. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Un treballador d’un establiment proper es va fer càrrec
de la bicicleta. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el conductor del turisme, que
acabava d’estacionar, va obrir la porta per sortir del vehicle i no va veure la bicicleta,
colpejant-la amb la porta. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe
tècnic d’accident.

Denunciat un conductor ebri
A les 0.55 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer de Núria va observar un turisme sospitós, a l’alçada del carrer de
Velázquez. Els agents el van aturar i van observar que el conductor podia estar
afectat per l’alcohol. Sotmès a la prova d’alcoholèmia en un etilòmetre portàtil, va
donar un resultat positiu de 0,63 mg/l en aire expirat. Per aquest motiu, l’infractor va
ser traslladat a la Prefectura, on se li van fer les proves de detecció en etilòmetre
evidencial, amb resultats positius de 0,62 mg/l i 0,62 mg/l. El conductor va ser
denunciat i el vehicle immobilitzat.

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

