Nota de premsa
Terrassa, 30 de gener de 2019

Una persona queda atrapada a l’interior del vehicle
en un accident de circulació al carrer de Colom
Finalment, va poder sortir abans de l’arribada dels Bombers
A les 10.35 h d’ahir dimarts, la sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
informava d’una col·lisió al carrer de Colom, a l’alçada del carrer d’Apol·lo, en la que
una persona havia quedat atrapada a dintre del vehicle. Dues patrulles de la Policia
Municipal van acudir al lloc i van observar que aquesta persona havia aconseguit
sortir del vehicle. Malgrat això, van fer acte de presència dues dotacions de
Bombers, que no van haver d’actuar. Una ambulància i un altra altament
medicalitzada van atendre a la persona ferida i la van traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el vehicle que
sortia del carrer d’Apol·lo no va respectar el senyal de cediu el pas i va col·lidir amb
el vehicle que circulava, amb preferència, pel carrer de Colom, quedant tots dos
desplaçats al mig de la cruïlla. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
l’informe tècnic d’accident.

Dos accidents de circulació amb un turisme i una motocicleta implicats
A les 9.20 h de dimarts, el 112 va comunicar que un turisme i una motocicleta havien
tingut un accident a l’avinguda de Jacquard, a l’alçada de la rambleta de Sant
Nebridi, i que s’havia activat al SEM. Una patrulla de la Policia Municipal va atendre
al motorista, que havia quedat ferit, fins a l’arribada de l’ambulància, que el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar les dades
dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
El mateix dia, a les 21 h, el 112 va informar d’un accident novament entre un turisme
i una motocicleta, aquest cop a la carretera de Rubí, a l’alçada del carrer de Sant
Agustí, i que s’havia activat una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va
atendre al ferit i va regular el trànsit de la zona. Una ambulància el va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que el turisme no va veure la
motocicleta, que circulava lentament degut a la densitat del trànsit, i la va colpejar
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per darrera. Els agents van agafar dades i testimonis dels fets i van realitzar l’informe
tècnic d’accidents.

Un conductor denunciat per circular sense tenir el permís
A les 23.25 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va aturar
un vehicle al carrer de Sant Cosme, a l’alçada del carrer de la Mare de Déu del
Carme. En demanar-li la documentació, els agents van comprovar que el conductor
no tenia cap permís per conduir. Els agents van immobilitzar el vehicle i van
denunciar al conductor per un delicte contra la seguretat viària.
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