Nota de premsa
Terrassa, 26 de setembre de 2018

Denunciat un conductor ebri a la carretera de
Matadepera
Un vehicle patrulla ha aturat el vehicle perquè feia una conducció erràtica
A les 3.25 h d’aquesta matinada, un patrulla que circulava per la carretera de
Matadepera,a l’alçada del carrer de Doctor Calsina, ha observat un vehicle que feia
una conducció erràtica. Els agents l’han aturat i el conductor ha estat sotmès a la
prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil, en la qual ha donat una valor
positiu de 0,49 mg/l en aire expirat. Els agents han traslladat al conductor a la
Prefectura, on se li han realitzat les proves en un etilòmetre evidencial, amb resultats
positius de 0,46 mg/l i 0,45 mg/l. El conductor ha estar denunciat i el vehicle
immobilitzat.

Un ciclista ferit al camí de Can Carbonell
A les 9.10 h d’ahir dimarts, el 112 va informar que un ciclista havia caigut al camí de
Can Carbonell, a la zona propera als camps de conreu amb el camí de l’Escaiol, i va
avisar que, possiblement, estava ferit i havien activat una ambulància. Un vehicle
patrulla va acudir al lloc, així com també una segona patrulla per donar suport i
acompanyar l’ambulància, si fos necessari. Una ambulància el va atendre i el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la caiguda es va
produir quan el ciclista s’apropava pel camí a la variant B-40 i la roda davantera va
entrar en una regata, fent-lo caure a terra. Un veí es va fer càrrec de la bicicleta. Els
agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Atropellament a Can Palet
A les 12.50 h d’ahir, el 112 va informar que s’havia produït l’atropellament d’una
persona a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de l’Agricultura. Des de la
Central de Comandament es va comissionar un vehicle patrulla, que va confirmar
que el vianant estava ferit. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’atropellament es va produir quan el
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vianant creuava corrent la carretera de Montcada i un turisme el va colpejar amb el
mirall retrovisor. Els agents van parlar amb testimonis i van realitzar una inspecció
ocular i l’informe tècnic d’accident.

Un motorista ferit en un accident de circulació
A les 18.30 h d’ahir, el 112 va informar d’un accident de circulació, amb un motorista
ferit, a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de la Castellassa. Un vehicle
patrulla va acudir al lloc i va confirmar que es tractava de la caiguda fortuïta d’un
motorista, que havia resultat ferit. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a
l’Hospital de Terrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan un turisme va aturar
la marxa davant d’un pas de vianants i la motocicleta, que el seguia, va accionar els
frens, va relliscar i va caure al terra. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
l’informe tècnic d’accident.

Caiguda fortuïta d’un ciclista a Can Boada
A les 19.30 h d’ahir, el 112 informava de la caiguda d’un ciclista quan circulava per
un camí de terra des de l’Institut Torre del Palau per arribar a la Ronda de Ponent. Al
lloc es va comissionar un vehicle patrulla, que va informar que es tractava de la
caiguda fortuïta d’un ciclista i que aquest estava ferit. Una ambulància el va atendre i
el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar una
inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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