Nota de premsa
Terrassa, 3 d’octubre de 2018

Atropellament d’un menor quan travessava la
calçada per un pas de vianants
Va tenir lloc al passeig del Vint-i-dos de Juliol
Poc abans de les 18.30 h d’ahir dimarts, un vehicle va atropellar un menor quan
aquest creuava la calçada a sobre d’un monopatí per un pas de vianants del passeig
del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer de Joan Artigues. Sembla que en aquell
moment hi havia una retenció de trànsit i la conductora del vehicle infractor va
reiniciar la marxa a poca velocitat sense apercebre’s de la presència del vianant i
atropellant-lo. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc, on dues
ambulàncies van atendre al ferit, que va ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa, i seguidament a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Un conductor no respecta un cediu el pas i provoca un accident
A les 22.30 h d’ahir, un conductor que circulava pel carrer de Pau Marsal va aturar la
marxa en arribar a la cruïlla amb el carrer de Wagner davant el senyal cediu el pas
que l’afectava. En aturar-se, va traspassar la línia de detenció, provocant que un
altre vehicle, que circulava pel carrer de Wagner, fes una maniobra evasiva i col·lidís
contra un vehicle que estava estacionat. Un dels conductors implicats va ser atès pel
personal sanitari d’una ambulància, però no va ser necessari el seu trasllat a un
centre assistencial. La grua municipal va retirar els vehicles afectats de la via.

Sancionat un conductor que circulava amb les rodes deteriorades
Una unitat va aturar ahir a un conductor a l’avinguda de Font i Sagué, a l’alçada de
la carretera de Castellar, perquè el vehicle tenia les rodes malmeses. Els agents van
observar que el dibuix de les rodes estava desgastat i, per evitar un possible
accident, van immobilitzar el vehicle. El conductor va ser sancionat per aquest motiu
i per tenir el permís de conducció caducat. Poc després, se li va aixecar la
immobilització, ja que va canviar les rodes del vehicle per unes altres que donaven el
perfil per conduir.
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