Nota de premsa
Terrassa, 9 d’octubre de 2018

Un ciclista resulta ferit en un accident de circulació
Els fets van tenir lloc a la cruïlla dels carrers de Montserrat i Pantà
A les 20 h d’ahir dilluns, la Sala del 092 va rebre una trucada d’un ciutadà que
informava d’un accident, amb un ciclista ferit, al carrer de Montserrat, a l’alçada del
carrer del Pantà. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va informar que es tractava
d’una col·lisió entre un turisme i una bicicleta. Una ambulància va atendre al ciclista i
el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va
tenir lloc quan el turisme circulava pel carrer de Montserrat i, desprès de rebassar un
cediu el pas, va continuar la marxa sense apercebre’s de la presència de la bicicleta,
que circulava pel carrer del Pantà, sembla que sense llums. La bicicleta i el turisme
van col·lidir i el ciclista va caure al terra. Els agents van realitzar una inspecció ocular
i l’informe tècnic d’accident. Es va traslladar la bicicleta a la Prefectura.

Un vehicle xoca amb un altre aparcat i es fa escàpol sense deixar cap dada
A les 17.45 h d’ahir, la trucada d’un ciutadà va informar a la Sala del 092 que un
vehicle havia xocat amb un altre que estava estacionat a l’avinguda de l’Abat Marcet,
a l’alçada del carrer de Francesc Oller, i el conductor havia marxat del lloc sense
deixar cap dada per identificar-se. Dues unitats policials motoritzades van informar
que un turisme havia fet la maniobra d’estacionament i havia col·lidit lateralment amb
un altre, que estava estacionat. Sembla que, en un primer moment, el conductor es
va baixar del turisme i va demanar pel propietari del vehicle afectat però, en no
obtenir resposta, va marxar del lloc sense deixar al vehicle danyat cap dada que
l’identifiqués. Els agents van entrevistar i prendre declaració als testimonis i van
confeccionar denúncia per no facilitar les dades estant implicat en un accident de
circulació. Els agents van fer una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Petit incendi a Can Boada del Pi
Ahir dilluns, a les 23.15 h, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
alertava d’un petit incendi darrera de l’Institut Torre del Palau, a l’avinguda de Can
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Boada del Pi, amb la Ronda de Ponent. Des de la Prefectura es va comissionar un
vehicle patrulla, que va informar que es tractava d’una petita foguera d’unes fustes
pròximes a la zona de matolls i que podria ser perillós. Es va demanar la presència
de Bombers i, mentrestant, els agents van intentar sufocar les flames amb l’extintor
del vehicle patrulla. Una unitat de Bombers el va acabar d’apagar. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i acta d’incedi. Es desconeix l’autor de la foguera.

Denunciat un conductor sense el permís en vigor
Sobre les 23.55 h d’ahir, la Policia Municipal realitzava un dispositiu estàtic de
control de pas al carrer de Santa Marta, a l’alçada del carrer de Sant Damià, quan va
aturar un vehicle i va identificar-ne el conductor. En comprovar la documentació a la
DGT, els agents van veure que tenia en vigor una pèrdua de vigència del permís de
conducció i encara no havia fet el curs de sensibilització vial. Els agents també van
fer un escorcoll del vehicle i van trobar 0,4 g de marihuana. Es va aixecar acta
denúncia per la marihuana i es va denunciar al conductor per conduir sense permís
en vigor. El vehicle va ser immobilitzat.
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