Nota de premsa
Terrassa, 4 de desembre de 2018

Un motorista ferit en un accident de trànsit
Va ser traslladat a un centre sanitari amb una ferida oberta a la cama
Ahir dilluns, a les 20:05 h, es va rebre a la Sala del 092 una trucada del servei
d’emergències 112 que informava d’un accident de trànsit a la carretera de
Matadepera, a l’alçada de l’avinguda Lacetània, entre un turisme i una motocicleta.
També es va informar que s’havia activat una ambulància perquè el motorista estava
ferit. La patrulla de la Policia Municipal que es va dirigir al lloc, en arribar va demanar
recolzament per regular el trànsit a la zona. Els agents van comprovar que el
motorista tenia una lesió greu a la cama, amb una ferida oberta. Des de Prefectura
es va activar la unitat especialitzada d’accidents per agafar dades del fets, dels
testimonis i realitzar l’atestat. Dues ambulàncies van arribar al lloc per atendre al
motorista, que finalment va ser traslladat a Hospital Universitari MútuaTerrassa. El
trànsit va quedar restablert a les 21.45 h.

Accident d’un turisme amb una bicicleta
A les 19.22 h d’ahir, es va rebre a la Sala del 092 una trucada d’un particular que
alertava d’una col·lisió entre un turisme i una bicicleta al carrer de la Mola, a l’alçada
del carrer de la Cova Simanya, i que s’havia activat una ambulància. La patrulla de
Policia Municipal que s’hi va desplaçar, va observar en arribar que el ciclista, que era
menor, estava conscient i que ha havia resultat lesionat de forma lleu. L’ambulància
que hi va acudir, el va atendre i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents
van agafar dades dels fets, testimonis i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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