Nota de premsa
Terrassa, 4 de març de 2019

Dos ciclistes ferits en caure de la bicicleta en
sengles accidents
Un dels afectats va donar positiu d’alcoholèmia en les proves que se li van
realitzar
Aquest dissabte, cap a les 16.40 h, es va rebre a la Sala del 092 una trucada del 112
que alertava que un ciclista havia patit una caiguda fortuïta a l’avinguda de l’Abat
Marcet, a l’alçada del carrer d’Eduardo Marquina. El vehicle patrulla que s’hi va
comissionar va informar que el ciclista estava ferit, que havia caiguda tot sol sense
cap més vehicle implicat. En parlar amb el ciclista, els agents van observar que
podria trobar-se en estat ebri. A les proves de detecció alcohòlica que se li van
realitzar va donar un resultat positiu de 0.45 mg/l. Al lloc, també s’hi van presentar
dues ambulàncies que van atendre al ferit i el van traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Des de Prefectura es va comissionar al centre sanitari dos agents
de la Divisió d’Investigació d’Accidents de Trànsit, que van realitzar les proves de
detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, amb resultat positiu de 0.49 mg/l. Els
agents que es van quedar al lloc van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident i van traslladar la bicicleta a Prefectura on va quedar en custòdia. El
ciclista va serr denunciat administrativament per l’alcoholèmia.
També dissabte, cap a les 12.30h, hi va haver un altre accident amb un ciclista
implicat. Una trucada del 112 va alertar que al camí de La Pineda, cap al quilòmetre
1, havia caigut un ciclista. Els agents del vehicle patrulla que s’hi va comissionar, va
informar que el ciclista estava ferit. Al lloc també hi va arribar una ambulància, que
va informar que possiblement tenia unes costelles trencades, raó per la que es va
activar una ambulància altament medicalitzada. Es va atendre al ferit i va ser
traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Accident de circulació al pàrquing d’un centre comercial
Aquest dissabte a les 14.30 h, es va produir una col·lisió al pàrquing d’un centre
comercial de l’avinguda del Vallès, a l’alçada del barri de Montserrat. Els agents del
vehicle patrulla que hi va acudir van informar que hi havia dos vehicles implicats i un
tercer, estacionat, que havia resultat també afectat. Els agents van identificar als
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conductors i també van consultar la base de dades de la DGT, on van esbrinar que
un d’ells no tenia el Permís de Conducció en vigor, motiu pel que va ser denunciat i
el seu vehicle immobilitzat.

Accidents de circulació amb conductors ebris
Dissabte, a les 22.40 h, un comandament policial que es trobava al carrer de Josep
Trueta, a l’alça del carrer del Doctor Turró, va informar que s’havia produït una
col·lisió entre dos vehicles i sol·licitaven un etilòmetre, ja que un dels conductors
podria estar ebri. Realitzades les proves de detecció, es va obtenir un resultat positiu
de 0.65 mg/l en aire expirat. El conductor va ser denunciat penalment per un Delicte
contra la Seguretat Viària i el seu vehicle immobilitzat.
Aquest dilluns de matinada, cap a les 4.40 h, s’ha rebut una trucada del 112 que
alertava d’un accident de circulació a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de
Navarra. Els agents desplaçats al lloc han informat que es tractava d’una sortida de
la via. Els agents han identificat al conductor i han observat que el conductor podria
estar ebri. Li han realitzat la prova de detecció alcohòlica, donant un resultat positiu
de 0.98 mg/l en aire expirat. El conductor ha estat denunciat penalment per un
Delicte contra la Seguretat Viària i el seu vehicle immobilitzat. La grua d’Egarvia l’ha
portat a la seva base. Els agents, per la seva part, han realitzar una inspecció ocular
i l’informe tècnic d’accident.

Motorista denunciat per manca d’assegurança i permís de conducció
Cap a les 20.20h de dissabte, un vehicle patrulla que circulava pel carrer del Canal
del Bosc, al barri de Sant Llorenç, va observar a un motorista arrossegant i
manipulant un ciclomotor. Els agents el van aturar i identificar. A la base de dades
de la DGT no constava cap permís de conducció en vigor ni cap assegurança. Per
aquests motius, el motorista va ser denunciat administrativament i el ciclomotor
immobilitzat al mateix carrer.
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