Nota de premsa
Terrassa, 23 de gener de 2019

Atropellament d’un vianant al barri de Montserrat
Creuava el carrer pel pas de vianants
A les 9.20 h d’ahir dimarts, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
informava d’un atropellament al carrer de Pontevedra, a l’alçada de la carretera de
Montcada. Dues unitats motoritzades de la Policia Municipal van acudir al lloc i van
informar que la persona atropellada estava ferida. Els agents van tallar la circulació,
desviant-la pel carrer de la Rioja. Una ambulància va atendre a la persona ferida i la
va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Sembla que l’atropellament va tenir lloc quan
el turisme es va incorporar al carrer de Pontevedra, provinent dels grups de
Montserrat, i no va veure al vianant, que en aquell moment creuava pel pas de
vianants. A les 10.30 h es va restablir la circulació amb normalitat. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Accident de circulació amb un conductor ferit
A les 7 h de dimarts, el 112 va informar d’una col·lisió entre vehicles al carrer de la
Rioja, a l’alçada de l’avinguda de Madrid. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal
va acudir al lloc i va informar que un dels conductors havia resultat ferit. Una
ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa.

Un motorista ferit en caure tot sol a la carretera de Matadepera
A les 20.45 h d’ahir dimarts, la trucada d’un ciutadà a la Sala del 092 va informar de
la caiguda fortuïta d’un motorista a la carretera de Matadepera, amb l’avinguda de
Lacetània. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal desplaçat al lloc va informar
que el motorista estava ferit. Una ambulància i, posteriorment, una altra altament
medicalitzada, van atendre al motorista, que va ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

