Nota de premsa
Terrassa, 7 de març de 2019

Despreniments de rebles des del pont de la Renfe de
l’avinguda del Vallès
La circulació es va tallar mentre els Bombers actuaven
Ahir dimecres, a les 12.45 h, la Sala del 092 va rebre una trucada que informava que
des del pont de la Renfe de l’avinguda del Vallès estaven caient rebles a la via. Un
vehicle patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va informar que els rebles
queien del costat del barri de Ca n’Anglada i que podria suposar un perill. Es va
sol·licitar la presència dels Bombers i una unitat del parc de Bombers de Terrassa va
sanejar els baixos i laterals del pont. La circulació es va tallar en el sentit de la via
afectat fins que els Bombers van finalitzar els seus treballs. El responsable de
Bombers al lloc va manifestar la necessitat de donar avís al servei de manteniment
de Renfe per acabar de sanejar la zona i restablir la seguretat del pont. Es van
realitzar gestions telefòniques des de la Prefectura en aquest sentit.

Denunciat per conduir sense el permís de conducció
Ahir dimecres, a les 11.30 h, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava
pel carrer de Santa Llúcia, a l’alçada del carrer de Sant Tomàs, va veure com un
conductor realitzava una infracció de circulació. Els agents van aturar el vehicle i van
identificar al seu conductor. En realitzar la consulta a la DGT, van observar que el
conductor no tenia el permís en vigor, ja que no havia realitzat el Curs de
Sensibilització Vial. Per aquest motiu va ser denunciat penalment per un Delicte
contra la Seguretat Viària i el vehicle va ser immobilitzat.

Accidents de circulació amb motoristes implicats
Ahir, a les 14.15 h, va tenir lloc una col·lisió entre un turisme i una motocicleta a
l’avinguda d’Àngel Sallent, a l’alçada del carrer d’Antoninus Pius. Un vehicle patrulla
de la Policia Municipal va informar que hi havia una persona ferida, que viatjava a la
motocicleta. Es va demanar una ambulància que la va atendre i la va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el
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turisme va fer una maniobra antireglamentària i la motocicleta, que circulava darrera
seu, no va poder evitar col·lidir. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
l’informe tècnic d’accident.
A les 22.20 h, un motorista va caure de forma fortuïta al carrer dels Voluntaris, a
l’alçada del carrer d’Antoni Bros. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va
informar que el motorista estava ferit. Una ambulància el va atendre i el va traslladar
a l’Hospital de Terrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el motorista va
frenar de forma brusca davant d’un vehicle que sortia de l’altre carrer i va perdre el
control del vehicle, caient a terra després de relliscar, sense arribar a impactar amb
el turisme.

Denunciat per conduir en estat ebri
Avui dijous, a les 2 h de la matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer del camí de Castellar, a l’alçada del carrer del Doctor Ferran, ha
observat com un conductor realitzava una infracció de circulació. Els agents han
aturat el vehicle i, en parlar amb el conductor, s’han adonat que podia estar ebri. Els
agents li han realitzat la prova de detecció alcohòlica en aire expirat i ha donat un
resultat positiu de 0,73 mg/l. El conductor ha estat denunciat penalment per un
Delicte contra la Seguretat Viària i el seu vehicle immobilitzat. El conductor anava
acompanyat d’un home que, en ser identificat pels agents, s’ha comprovat que a la
base de dades policial li constava pendent un requeriment judicial. Els agents han
tramitat el corresponent ofici de contestació al requeriment.
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