Nota de premsa
Terrassa, 13 de desembre de 2018

Dos atropellaments de dos vianants
Una de les víctimes travessava la via per un pas de vianants
A les 12.05 h d’ahir dimecres, un conductor que feia una maniobra marxa enrere per
sortir de l’estacionament al carrer Ample, a l’alçada del carrer d’Emili Badiella, va
colpejar un vianant que estava aturat, junt amb altres persones, en un lateral de la
calçada. Una unitat de la Policia Municipal va acudir al lloc i va demanar la presència
d’una ambulància, que va traslladar al vianant lesionat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
Més tard, a les 17.45 h, un turisme que girava a l’esquerra per incorporar-se a la
Ronda de Ponent des del carrer d’Alexandre Galí, va observar com una vianant
traspassava la Ronda pel pas de vianants, però no va frenar a temps i la va colpejar.
La vianant va caure a terra i va patir diverses contusions. Una ambulància la va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Dos accidents de trànsit amb dos motoristes ferits
Cap a les 8 h d’ahir, va tenir lloc un accident de trànsit per fregament entre una
motocicleta i un turisme. Quan els dos vehicles circulaven pel sentit descendent de
l’avinguda del Vallès, a l’alçada del pont de Navarra, un dels conductors va fer un
canvi de carril cap a l’esquerra, sense apercebre’s de la presència del contrari, fet
que va provocar el xoc. El motorista va patir diverses lesions i va ser traslladat a
l’Hospital de Terrassa per una ambulància.
A la mateixa hora, es va produir un altre accident entre una motorista i un conductor
d’un turisme, aquest cop a la Ronda Ponent, amb el pont de Can Boada. Sembla
que un dels conductors va envair parcialment el sentit contrari quan avançada
diversos vehicles aturats per retencions, i va xocar frontalment contra el vehicle
contrari, que circulava correctament en sentit nord de la via. Una ambulància va
traslladar la motorista ferida a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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Caiguda fortuïta d’un ciclista
A les 12 h d’ahir, una unitat de la Policia Municipal va ser testimoni de la caiguda
d’un ciclista després de fer una maniobra estranya mentre circulava per la carretera
de Castellar, a l’alçada de l’avinguda de Font i Sagué. Els agents van sol·licitar una
ambulància per traslladar el ciclista a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Denunciat un conductor per donar positiu en les proves d’alcoholèmia
A les 20.30 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal va denunciar per la via
administrativa un conductor que circulava per l’avinguda de Barcelona, a l’alçada de
la plaça de la Dona. Els agents van detectar que feia una conducció insegura i el van
aturar. En comprovar el seu estat, el van instar a sotmetre’s a les proves
d’impregnació alcohòlica. El conductor va ser traslladat a la Prefectura i va donar
taxes d’alcoholèmia de 0,42 mg/l i 0,38 mg/l. Va ser sancionat administrativament i
es va immobilitzar el seu vehicle.

Un vehicle estacionat al carrer de Provença acaba calcinat
Sobre les 3.05 h d’aquesta matinada, un particular ha trucat a la Policia Municipal
per informar de l’incendi d’un vehicle que estava estacionat al carrer de Provença, a
l’alçada del carrer de Viella. Una patrulla ha acudit al lloc i ha comprovat que el foc
s’havia estès per tot el vehicle, que havia quedat totalment calcinat. Un camió
cisterna dels Bombers ha actuat i ha sufocat el foc en mitja hora. La unitat policial ha
tallat el trànsit de la via per tal de donar suport a les tasques d’extinció.
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