Nota de premsa
Terrassa, 5 d’octubre de 2018

Mort d’un infant després de rebre un cop d’un
vehicle
El menor va ser traslladat pels equips sanitaris a l’Hospital Parc Taulí de
Sabadell
Cap a les 12.25 h d’ahir, la Policia Municipal va rebre la comunicació que s’havia
produït l’atropellament d’un menor a l’avinguda de Béjar, a l’alçada del carrer de
Tramuntana. La dotació de Policia Municipal que va arribar al lloc va activar l’equip
d’accidents de trànsit, amb la presència també d’unitats de Bombers i serveis
sanitaris. Sembla ser que en el procés de càrrega del menor al vehicle, aquest va
rebre un cop d’un cotxe que circulava pel carrer. A conseqüència del cop va caure a
terra. Els equips mèdics el van atendre al lloc, i posteriorment el van traslladar a
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. El centre mèdic va informar, cap a les 14 h, que el
menor, de 17 mesos d’edat, havia mort.
La Policia Municipal va recollir dades i testimonis de l’accident per fer la
reconstrucció dels fets, durant la tarda d’ahir. Segons fonts de la mateixa policia, el
vehicle no anava a velocitat excessiva ni la persona que el conduïa va donar positiu
en cap de les proves que se li van realitzar.

Incendi a un local dels baixos d’un immoble ocupat de forma il·legal a
l‘avinguda de l’Abat Marcet
Cap a les 23.15 h d’ahir dijous, la Policia Municipal va rebre diverses trucades
telefòniques, entre les quals n’hi havia una del servei d’emergències del 112, que
informaven que sortia fum de l’interior d’un magatzem tapiat als baixos d’un immoble
de l’avinguda de l’Abat Marcet, amb el carrer del Dibuixant Avellaneda. Tres unitats
policials van acudir al lloc, on tres camions cisterna dels Bombers estaven actuant
per extingir el foc, que s’havia originat en aquest magatzem, on una persona que
l’estava ocupant de forma il·legal havia acumulat brutícia i mobles.
Els agents van desallotjar tot l’edifici per airejar-lo, ja que havia quedat ple de fum, i
també el pàrquing privat de l’immoble. Diversos veïns van ser atesos pel personal
assistencial de les ambulàncies a causa de l’afectació del fum, entre els quals hi
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havia un nadó, que va ser traslladat per una de les ambulàncies a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. L’incendi no va afectar l’estructura principal de
l’immoble. Tot i així, les canonades del desguàs d’aigües van quedar malmeses. Els
Bombers van treballar durant una hora, aproximadament, en l’extinció del foc, i la
Policia Municipal els va donar suport tallant el trànsit de la via i desviant-lo per altres
carrers adjacents.

Dos ciclistes ferits, un d’ells implicat en un accident de trànsit
Passades les 17 h d’ahir, un ciclista menor d’edat, que anava acompanyat pel seu
pare, va ser atropellat al pas de vianants ubicat al sentit oest del passeig del Vint-idos de Juliol, cantonada amb la carretera de Rellinars. Sembla que el conductor del
turisme responsable dels fets no es va adonar de la presència del ciclista i va xocar
amb ell. Una ambulància va atendre al ciclista ferit i el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
A les 20 h, un ciclista va caure a la zona boscosa del carrer de Jacint Badiella i el
camí de Can Carbonell. Una unitat de la Policia Municipal i una ambulància,
alertades pel 112, van acudir al lloc dels fets, on van localitzar el ciclista, que
presentava diverses ferides. Els sanitaris el van traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

Atropellament d‘una vianant al carrer del Prior Tàpia
A les 18.30 h, es va produir un atropellament quan una vianant, acompanyat per una
altra persona, estava travessant el pas de vianants del carrer de Prior Tàpia,
cantonada amb el carrer d’Igualtat. Sembla que el conductor responsable de
l’atropellament va quedar enlluernat pel sol i no es va apercebre de la presència dels
vianants, colpejant un d’ells. Aquesta persona va ser traslladada per una ambulància
a l’Hospital de Terrassa.

Intervenció en tres accidents de trànsit
A les 12.30 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal va acudir al carrer de
Carrasco i Formiguera, cruïlla amb el carrer de Sicília, on un conductor havia
traspassat la via sense respectar el senyal de cediu el pas que li afectava i va
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provocar una col·lisió. Un dels conductors implicats va patir lesions i va ser traslladat
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Cap a les 16.30 h, va tenir lloc un altre accident de trànsit. Al carrer dels Voluntaris,
amb el carrer del Dibuixant Avellaneda, un conductor no va respectar el senyal de
cediu el pas i va provocar una col·lisió amb una altre vehicle. Una ambulància i dos
efectius dels Bombers van acudir al lloc, però no van haver d’intervenir.
Per últim, a les 17.30 h, un turisme va xocar contra la part posterior d’un altre que
estava aturat davant el semàfor en vermell del passeig del Vint-i-dos de Juliol, amb
el carrer de Mare de Déu dels Àngels. Una ambulància va atendre un dels
conductors, que va patir diverses lesions, i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents de la Policia Municipal van sancionar administrativament
un dels conductors perquè tenia la ITV caducada.

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

