Nota de premsa
Terrassa, 1 de febrer de 2019

Atropellament d’una persona que creuava en patinet
elèctric per un pas de vianants
Una ambulància la va traslladar a un centre hospitalari
A les 14.35 h d’ahir dijous, el 112 va informar d’un atropellament al carrer de Colom,
a l’alçada de l’avinguda de Santa Eulàlia. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal
va informar que hi havia un patinet elèctric implicat i que la persona que el feia servir
havia resultat ferida. Els agents van demanar suport per regular el trànsit de la zona,
ja que s’havia produït una retenció perquè el vehicle i el ferit ocupaven la via. Una
altra patrulla va realitzar tasques de regulació de la circulació. Una ambulància va
atendre a la persona ferida i la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Sembla que la persona circulava en patinet per travessar el pas de vianants quan el
turisme la va colpejar, fent-la caure a terra. Els agents van realitzar una inspecció
ocular i informe tècnic d’accident.

Un accident de circulació amb ferits a La Maurina
A les 12.40 h d’ahir, la trucada d’un ciutadà va avisar a la Sala del 092 d’un accident
de circulació amb ferits al carrer del Pare Llaurador, a l’alçada del carrer de Murillo.
Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va informar que els dos ferits eren de
caràcter lleu. Una ambulància els va atendre i els va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el turisme, que
circulava pel carrer de Murillo, no va respectar el senyal de prioritat de cediu el pas i
va colpejar a l’altre vehicle, que circulava pel carrer del Pare Llaurador. Els agents
van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Un conductor denunciat per conduir sense permís
A les 0.50 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava per la carretera d’Olesa, a l’alçada del carrer de Carrasco i Formiguera, va
aturar un ciclomotor i va identificar al seu conductor. Els agents van comprovar que a
la DGT no li constava cap permís de conducció d’aquesta persona, per la qual cosa
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va ser denunciada penalment per un delicte contra la seguretat viària i el ciclomotor
va quedar immobilitzat al carrer.
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