Nota de premsa
Terrassa, 29 de gener de 2019

Tres ferits, dos d’ells greus, en un accident de
trànsit a la rambla d’Ègara
Una motocicleta xoca amb un turisme i atropella a dos vianants
A les 13.05 h d’ahir dilluns, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que alertava
d’un atropellament a la Rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de Torres García. Un
vehicle patrulla i un comandament van acudir al lloc i van informar que hi havia tres
persones ferides, un motorista i dos vianants. Tres ambulàncies van atendre a les
persones ferides, que van ser traslladades a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i a
l’Hospital de Terrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan un turisme circulava
per la Rambla i, en paral·lel i pel carril de la dreta, circulava una motocicleta de gran
cilindrada. El turisme va fer un canvi de sentit a la dreta, sense adonar-se’n de la
presència de la motocicleta, i van col·lidir tots dos. El motorista no va arribar a caure
al terra però va perdre el control de la motocicleta, que va pujar sobre la vorera i va
atropellar a dos vianants que caminaven per la mateixa.
El motorista i un dels vianants van patir ferides greus i l’altre policontusions de
caràcter lleu. Al lloc va acudir la unitat d’investigació d’accidents de la Policia
Municipal, així com una altra patrulla per donar suport en tasques de regulació del
trànsit. La circulació en aquest tram de la Rambla es va veure seriosament afectada
durant hores a causa dels fets. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
l’informe tècnic d’accident. Es va donar avís al servei de neteja d’Eco Equip per
netejar la zona de restes dels vehicles.

Altres accidents de circulació
A les 9.15 h d’ahir dilluns, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
alertava de la caiguda fortuïta d’un motorista a la rotonda la plaça de la Dona. Tot
seguit, es va rebre la trucada del 112 per informar que s’havia enviat una
ambulància. Dues unitats de la Policia Municipal van acudir al lloc i van confirmar
que el motorista estava ferit. Dues ambulàncies van atendre al ferit i el van traslladar
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. En consultar les dades a la DGT, es va
comprovar que al ciclomotor no li constava cap assegurança en vigor, per la qual
cosa va ser denunciat i el vehicle immobilitzat.
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A les 12.55 h d’ahir, el 112 va informar d’un accident entre una bicicleta i un turisme
al carrer de Colom, a l’alçada del carrer d’Orió. Un vehicle patrulla de la Policia
Municipal va informar que el ciclista estava ferit. Una ambulància el va atendre i el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que el turisme va aturar la
marxa per fer un canvi de sentit i la bicicleta, que circulava darrera seu, no va frenar
a temps i va col·lidir amb ell per encalç.
A les 14.05 h de dilluns, dos turismes van col·lidir al carrer de Mossèn Tatcher, a
l’alçada del carrer de la Seu d’Urgell. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va
informar que hi havia una persona ferida. Una ambulància la va traslladar a l’Hospital
de Terrassa. Sembla que un dels turismes no va respectar el senyal de cediu el pas
del carrer de la Seu d’Urgell i va col·lidir de manera frontolateral amb el vehicle que
circulava, amb preferència, pel carrer de Mossèn Tatcher.
A les 13.10 h d’ahir, va tenir lloc una col·lisió entre dos vehicles al carrer del Camp
del Roure. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va informar que hi havia una
persona ferida. Una ambulància la va atendre i la va traslladar a l’Hospital de
Terrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan un dels vehicles sortia del carrer
del Mont Perdut, no va respectar un senyal de cediu el pas i va col·lidir amb el
vehicle que circulava, amb prioritat, pel carrer del Camp del Roure.
A les 18.55 h de dilluns, van col·lidir una motocicleta i un turisme al carrer de Severo
Ochoa, a l’alçada del carrer d’Isaac Peral. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal
va informar que el motorista estava ferit. Una ambulància el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van comprovar que el conductor del turisme
tenia caducat el permís de conducció, per la qual cosa va ser denunciat
administrativament.
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