Nota de premsa
Terrassa, 14 de març de 2019

Col·lisió múltiple amb tres vehicles implicats a la
variant de la N-150
Un conductor que es trobava malament va xocar amb dos vehicles aturats
davant d’un semàfor en vermell
Ahir dimecres, a les 9.05 h, a la Sala del 092 es van rebre diverses trucades
informant d’una col·lisió múltiple a la variant de la N-150, a l’alçada del carrer del
Germà Joaquim. Al lloc va acudir un vehicle patrulla, que va informar que hi havia
tres vehicles implicats, i un altre vehicle patrulla de reforç per realitzar tasques de
suport i regulació de la circulació. Sembla que just abans del sinistre, el conductor
que posteriorment va provocar l’accident, havia aturat la marxa del seu vehicle
perquè es va trobar malament però, malgrat que diversos conductors es van aturar i
li van oferir ajuda, ell la va refusar i va seguir conduint. Poc després, quan circulava
a l’alçada del grup semafòric del CAP Sud, va perdre el control del vehicle i va
col·lidir amb dos vehicles que estaven aturats al semàfor en fase vermella.
A causa de l’accident, l’avinguda va quedar tallada en un sentit de circulació i el
trànsit es va desviar a la rotonda. Una ambulància va atendre al conductor que va
provocar l’accident i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Al lloc també va acudir
la Unitat d’Investigació d’Accidents de la Policia Municipal, que va realitzar una
inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident. Diverses unitats d’Eco-Equip van
netejar la via de vidres i plàstics i la grua municipal va retirar els vehicles afectats,
que havien quedat al mig de la via. A les 11 h es va restablir la circulació amb
normalitat en aquest tram de la via.

Denunciat per conduir en estat ebri
Ahir dimecres, a les 2 h de la matinada, diverses patrulles de la Policia Municipal que
realitzaven un control estàtic de pas de vehicles en un dispositiu destinat a la
vigilància dels robatoris amb força a les vivendes del barri de Les Fonts, van aturar
un vehicle a la carretera de Rubí, a l’alçada del carrer de Mossèn Parramon, i van
identificar el conductor. Els agents van observar que aquest podia estar ebri i li van
realitzar la prova de detecció alcohòlica en aire expirat, en la que va donar un
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resultat positiu de 0,39 mg/l. El conductor va ser denunciat administrativament i el
seu vehicle immobilitzat mitjançant la grua municipal.

Un motorista ferit en un accident
A les 6.40 h d’ahir dimecres, el 112 va informar de la caiguda fortuïta d’un motorista
a la cruïlla del carrer de Colom, amb l’avinguda del Tèxtil. Un vehicle patrulla va
informar que el motorista estava ferit. Una ambulància el va atendre i el va traslladar
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular
i l’informe tècnic d’accident.

Un camió colpeja cablejat elèctric i deixa sense llum diversos habitatges
Dimecres, a les 10.10 h, una trucada del 112 va informar que un camió havia tombat
cablejat elèctric al carrer de Sant Llorenç, a l’alçada del carrer de Sant Ildefons. Un
vehicle patrulla va informar que el camió havia colpejat amb la seva plataforma
elevada el cablejat i l’havia trencat. Aquest fet va provocar una aturada del corrent
elèctric als habitatges de la zona. Es va donar avís als tècnics de la companyia
elèctrica per solucionar l’averia. La circulació va quedar tallada durant 50 minuts. A
les 11 h es va restablir el subministrament elèctric i la via es va obrir a la circulació.
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