Nota de premsa
Terrassa, 27 de desembre de 2018

Un menor que anava en bicicleta, ferit lleu en un
accident de trànsit
Els fets van tenir lloc el dia de Nadal al vespre a l’avinguda de Barcelona
Un menor va resultar ferit en un accident de trànsit el dia de Nadal al vespre a
l’avinguda de Barcelona. La Policia Municipal va tenir coneixement de l’accident
minuts després de les 21 h a través del servei d’emergències 112 i hi va enviar una
patrulla.
Segons testimonis, l’accident es va produir quan el menor, que conduïa una
bicicleta, creuava l’avinguda de Barcelona pel pas de vianants des de la plaça de
Catalunya cap al carrer de Jacint Elies amb el semàfor de vianants en vermell. En
aquell moment, va ser colpejat per un turisme que circulava per l’avinguda cap a la
plaça de la Dona amb el semàfor en verd.
Una ambulància del SEM es va personar al lloc i va assistir al ciclista, encara que no
va ser necessari el seu trasllat a cap centre hospitalari.
Col·lisió per encalç al carrer de l’Anoia
Minuts abans del migdia de dilluns, el 112 avisava la Policia Municipal d’una col·lisió
entre una furgoneta i un camió al carrer de l’Anoia. Una patrulla es va adreçar al lloc
dels fets, a l’alçada de la rotonda amb el carrer de Colom. En aquest punt s’havia
produït una col·lisió quan la furgoneta estava aturada cedint el pas abans
d’incorporar-se a la rotonda i el camió, que circulava al darrere, hi va impactar.
El conductor del primer vehicle va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital de
Terrassa per molèsties a les cervicals.
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Col·lisió entre motocicleta i ciclomotor amb alcoholèmia positiva
També dilluns, poc després de les 16.30 h, la Policia Municipal va enviar una patrulla
a la carretera de Montcada, a l’alçada del Parc de Vallparadís, en rebre avís del 112
d’un accident de trànsit amb una motocicleta i un ciclomotor en aquest punt. Els
agents van trobar el conductor d’un ciclomotor estirat al terra i van desviar el trànsit
pel carrer Agricultura.
Segons els indicis i les declaracions dels implicats, la col·lisió es va produir quan el
conductor del ciclomotor circulava per la carretera de Montcada en direcció oest i,
poc després de la cantonada del carrer de Miquel Servet, va colpejar per darrera la
motocicleta, que circulava davant, i va caure per aquest motiu al terra. El conductor
de la motocicleta va resultar il·lès.
El conductor del ciclomotor presentava signes evidents de trobar-se sota la
influència de begudes alcohòliques, donant positiu en una prova estimativa
realitzada al lloc dels fets. Una ambulància el va traslladar a l’Hospital de Terrassa,
on una segona prova d’alcoholèmia va donar un resultat de 0,74 mg/l. Per aquest
motiu, el conductor del ciclomotor serà investigat per un presumpte delicte contra la
seguretat del trànsit.
Hores després, l’Hospital va informar la Policia Municipal que el conductor del
ciclomotor havia marxat del centre sense esperar l’alta.
Una dona embarassada pateix un desmai a causa d’una fuita de gas
A les 18.30 h de dilluns, la Policia Municipal va rebre una trucada de Bombers
informant que estaven realitzant un servei per una fuita de gas en un habitatge del
carrer d’Antoni Torrella, a l’alçada del carrer de Faraday. Segons va informar
Bombers, la fuita s’havia produït a la cuina, on havia caigut una olla al terra, i una
dona embarassada que era dins l’habitatge en aquell moment es va desmaiar. Una
ambulància la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. A hores d’ara, es
desconeix el pronòstic de la víctima.
Incendi per la crema incontrolada de restes vegetals d’una poda
Ahir dimecres, a les 11.30 h, una trucada de particular va alertar la Policia Municipal
d’un incendi al carrer de Sant Muç, costat de la Masia de Can Guitart. Els efectius
policials desplaçats van veure que hi havia unes bales de palla cremant, i que
l’incendi es podria estendre pel camp del costat. Minuts després hi va arribar una
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dotació de Bombers que va acotar l’incendi per evitar la seva propagació i van
apagar el foc.
Els agents van comprovar que l’incendi havia començat per la crema de les restes
vegetals d’una poda, van identificar la persona responsable del foc i van realitzar un
acta d’incendi recollint tots els fets i testimonis.
Petit incendi per la crema intencionada de plàstics
També ahir dimecres, a les 20.45 h, una patrulla de Policia Municipal en servei
ordinari va observar un incendi a la Ronda de Ponent, a l’alçada de Can Boada. Els
agents van comprovar que algú havia calat foc a uns plàstics i havia marxat del lloc.
Els mateixos agents van extingir l’incendi amb l’extintor del cotxe patrulla, sense
necessitat d’avisar a bombers.
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