Nota de premsa
Terrassa, 18 de gener de 2019

Un conductor sense el permís xoca amb un autobús
urbà i els seus acompanyants abandonen el lloc
Ni el conductor ni cap viatger de l’autobús en van resultar ferits
A les 15.05 hores d’ahir, un inspector de TMESA va informar a la Policia Municipal
que s’havia produït un accident de trànsit a la cruïlla del carrer de la Duquessa de la
Victòria amb el carrer d’Àngel Guimerà, i hi havia un autobús urbà implicat. Una
patrulla policial va acudir al lloc, on va ser informada que la col·lisió havia tingut lloc
quan un turisme no va respectar el senyal de cediu el pas del carrer de Duquessa
del Victòria i va col·lidir amb l’autobús i, tot seguit, va xocar contra un vehicle que
estava estacionat. Ni el conductor ni cap viatger de l’autobús en van resultar ferits.
Els ocupants del vehicle causant de l’accident van baixar del vehicle i van marxar,
restant només al lloc el conductor. Els agents el van identificar i van comprovar,
gràcies a les dades a la DGT, que no tenia cap permís de conduir, fet pel que va ser
informat que es realitzarien diligències judicials. Els agents van realitzar un informe
tècnic d’accident i diligències per conduir un vehicle sense haver obtingut mai un
permís de conduir.

Un motorista ferit en un accident a l’avinguda del Pintor Mir
A les 14.20 h d’ahir, el 112 va informar d’un accident de trànsit a l’avinguda del
Pintor Mir, a l’alçada del carrer de Millars, entre un turisme i una motocicleta. Els fets
van tenir lloc quan el turisme que circulava per l’avinguda es va interposar en la
trajectòria de la motocicleta. El motorista va ser traslladat per una ambulància a
l’Hospital de Terrassa.

Un vehicle bolcat a conseqüència d’un accident a l’avinguda del Vallès
A les 19.30 h d’ahir dijous, el 112 va informar a la Policia Municipal d’un accident de
trànsit a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Jaén, en el qual un dels
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vehicles havia bolcat i la conductora es trobava atrapada a l’interior. Una patrulla de
la Policia Municipal va acudir al lloc i diverses dotacions del Parc de Bombers de
Terrassa van treure a la conductora de l’interior del vehicle. Una ambulància la va
atendre i la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que
l’accident va tenir lloc quan el vehicle circulava per l’avinguda del Vallès, en sentit
nord, i en realitzar una maniobra evasiva, motivada per un altre vehicle, va col·lidir
contra unes barreres de pas, quedant bolcat a la calçada.
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