Nota de premsa
Terrassa, 12 de desembre de 2018

Atropellament d’una dona quan travessava per un
pas de vianants
El conductor del vehicle duia els vidres entelats
Cap a les 8 h d’ahir dimarts, una dotació de la Policia Municipal va rebre l’avís d’un
atropellament d’una dona quan traspassava la Ronda Ponent pel pas de vianants.
Sembla que el conductor del vehicle, que circulava pel carrer de Manuel de Falla, va
fer una maniobra de canvi de direcció per seguir el seu trajecte per la Ronda,
moment en el que va topar amb la vianant, a la que no va veure, possiblement,
perquè duia el parabrisa entelat. Al lloc també va acudir una ambulància, que va
traslladar la vianant a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Accident de trànsit amb un turisme i una motocicleta implicats
Passades les 18 h d’ahir, va tenir lloc un accident a la rotonda del carrer de
l’Arquitecte Puig i Cadafalch amb el passeig del Vint-i-dos de Juliol. Un motorista
implicat va patir lesions i va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per
una ambulància. En l’accident també hi va intervenir un turisme. Sembla que els fets
van tenir lloc quan un dels vehicles no va fer correctament el senyal de cediu el pas i
el motorista, en el seu intent d’evitar una col·lisió, va fer una maniobra evasiva i va
caure a terra, sense arribar a produir-se contacte entre els dos vehicles.

Diligències penals contra un conductor ebri
Cap a les 2 h d’aquesta matinada, un efectiu de la Policia Municipal de Terrassa ha
observat com un vehicle aturava la seva marxa tot just després de traspassar un
semàfor en vermell, al sentit sud de la carretera de Castellar amb el carrer de les
Borges Blanques. Els agents han identificat el conductor, que presentava símptomes
evidents d’estar ebri. L’han traslladat a la Prefectura i l’han sotmès a les proves
d’impregnació alcohòlica, en les quals ha donat taxes positives de 0,83 mg/l i 0,89
mg/l. El conductor ha estat informat que es formalitzarien les diligències penals
corresponents perquè havia comès un delicte contra la seguretat del trànsit en
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conduir un vehicle de motor sota la influència de substàncies alcohòliques. També
se li ha comunicat la immobilització del vehicle.

Actuació per un foc declarat a un pis del Pla del Bon Aire
A les 12.30 h d’ahir, els serveis d’emergències del 112 van demanar la presència de
la Policia Municipal al carrer de Vilanova i la Geltrú, a l’alçada del carrer de
Vacarisses, per un incendi declarat en un dels pisos de la comunitat de veïns. En
arribar al lloc dels fets, la patrulla policial va comprovar la presència de tres camions
cisterna dels Bombers i d’una ambulància. El titular del pis afectat va poder sufocar
amb dos extintors el foc, que s’havia originat a la cuina a causa d’una paella
oblidada als fogons. Tot i així, els bombers van airejar l’habitatge, que havia quedat
ple de fum. El propietari del pis i un familiar, que el va auxiliar, van ser atesos al lloc
pels sanitaris de l’ambulància a causa de la inhalació de fum i, posteriorment, van
ser traslladats a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. No va ser necessària
l’evacuació de cap veí de l’immoble.
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