Nota de premsa
Terrassa, 21 de Novembre de 2018

Actuació per despreniments a la façana de l’Institut
Investigador Blanxart, al barri d’Ègara
Els agents van tallar la circulació i la zona va ser abalisada i assegurada
Aquest dimarts, a les 14.10 h, la Sala del 092 va rebre una trucada del Parc de
Bombers que informava que havien estat alertats per un despreniment a la façana
de l’Institut Investigador Blanxart, al carrer de Granada amb la carretera de Castellar.
Des de la Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla, que va informar que
efectius de Bombers estaven intervenint netejant part de la façana del centre
educatiu. Els agents van tallar la circulació per tal de facilitar la tasca dels Bombers,
que van finalitzar a les 15 h. La zona es va abalisar per evitar accidents i es va
assegurar amb tanques. Els agents van parlar amb la persona responsable de
l’institut per informar-la de la necessitat d’acabar de sanejar la façana de forma
urgent.

Atropellament a un pas de vianants
A les 17.35 h d’ahir dimarts, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per
informar de l’atropellament d’un vianant al carrer del Germà Joaquim. Des de la
Prefectura es van comissionar dues unitats motoritzades, que van informar que hi
havia un vianant ferit. L’accident va tenir lloc quan el vianant creuava la via pel pas
de vianants, a l’alçada del carrer d’Albinyana. El vehicle va frenar, però va relliscar
per l’asfalt mullat i va continuar la marxa uns metres fins a colpejar al vianant. La
persona ferida va ser atesa per una ambulància, que la va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van fer una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident.
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Un implicat s’escapoleix d’un accident de circulació
A les 14.45 h de dimarts, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar
que s’havia produït un accident entre un turisme i una moto al carrer de la Rioja, a
l’alçada del carrer de Baracaldo. Des de la Prefectura es va comissionar un caporal
al lloc de l’accident. El requeridor va informar que el conductor del turisme li havia
manifestat que no tenia assegurança i, tot seguit, havia marxat del lloc sense facilitar
cap dada a la part contrària. Els agents van agafar declaració al requeridor i
testimoni i van redactar denúncia al conductor del turisme escapolit per no donar les
seves dades al motorista.
Sembla que el turisme es trobava aturat davant el semàfor en fase vermella i la
motocicleta parada darrera seu, quan el semàfor es va posar en verd el turisme, en
comptes d’iniciar la marxa cap a endavant, ho va fer enrere i va colpejar la roda
davantera de la motocicleta. El motorista no va patir cap lesió. En consultar la
matrícula a la DGT, els agents van comprovar que el turisme no tenia concertada
l’assegurança obligatòria i se li va redactar denúncia per aquest motiu. Els agents
van realitzar una inspecció ocular i un informe tècnic d’accident.

Caiguda fortuïta d’un motorista
A les 22 h d’ahir dimarts, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar
de la caiguda fortuïta d’un motorista al passeig del Vint-i-dos de Juliol. Des de la
Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla, que en arribar al lloc va informar
que el motorista estava ferit. Va arribar al lloc un altre patrulla de suport per ajudar a
les tasques de regulació del trànsit i per la recollida de dades. Sembla que l’accident
va tenir lloc quan el motorista va arribar al semàfor de la cruïlla amb el carrer del Prat
de la Riba, va frenar, va relliscar i va caure al terra. Una ambulància va atendre al
motorista i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i un informe tècnic d’accident.
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