Nota de premsa
Terrassa, 18 de març de 2019

Diversos accidents de circulació amb un total de sis
persones atropellades aquest cap de setmana
Cap dels vianants no va patir ferides de consideració greu
Al llarg del cap de setmana han tingut lloc accidents de trànsit a la ciutat amb resultat
de sis persones atropellades, tres menors, dues dones i un home, cap d’ells, però,
amb ferides de consideració greu, tot i que van ser traslladats per ser atesos a
centres hospitalaris. El primer dels accidents va tenir lloc divendres, a les 9.30 h, a
l’avinguda d’Àngel Sallent, a l’alçada del carrer de Blasco de Garay, on una dona va
resultar ferida en ser atropellada. A l’avinguda del Jaume I, a l’alçada del carrer del
Pintor Huguet, també divendres, a les 10 h, una altra dona va ser atropellada i va
patir lesions. A la carretera de Martorell, també divendres, a les 15 h, un altre vehicle
va atropellar a un menor i va marxar del lloc. S’estan fent les gestions per a la seva
localització. Al vespre, a les 20.30 h, al carrer de Dom Bosco, hi va haver un altre
menor atropellat. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de la Creu Gran, un home va
resultar ferit a conseqüència d’un atropellament. Més tard, a les 20 h, va ser
atropellat un altre menor al carrer del Germà Joaquim, amb el carrer d’Albinyana.

Altres accidents de circulació
Divendres, a les 11.40 h, un ciclista va caure tot sol al Torrent del Batlle, a l’alçada
del carrer del Raïm, i va patir lesions. També divendres, a les 14.55 h, un cotxe i una
motocicleta van col·lidir al carrer de Concepció Arenal, a l’alçada del carrer
d’Albinyana, i el motorista va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa,
amb ferides de caràcter lleu. Diumenge, a les 16.05 h, al carrer de Wilson, a l’alçada
del carrer de la Duquessa de la Victòria, van col·lidir dos turismes i els dos
conductors implicats van resultar ferits de caràcter lleu.

Intervencions per conductors ebris
Ahir diumenge, a les 3 h de la matinada, una dotació policial va aturar un vehicle que
havia comés una infracció a l’avinguda de Barcelona, a l’alçada del carrer de Sant
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Jordi, i va detectar que el conductor podia estar ebri. Els agents li van realitzar la
prova estimativa al lloc, amb resultat positiu de 0,74 mg/l. Es va traslladar al
conductor a Prefectura per fer les proves de precisió, i el resultat va ser de 0,86 mg/l
i 0,78 mg/l. Per aquest motiu, se li van realitzar diligències policials per un presumpte
delicte contra la seguretat viària i el vehicle va ser immobilitzat.
Més tard, a les 16.15 h, també per una infracció de trànsit, una altra dotació de la
Policia Municipal va intervenir un conductor al carrer del General Milans del Bosch, a
l’alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol. Els agents el van sotmetre a la prova
d'alcoholèmia a l'etilometre portátil, amb un resultat positiu de 0,79 mg/l. El conductor
va ser traslladat a les dependències policials, on se li van fer les proves a l'etilometre
de precisió, amb resultats de 0,90 mg/l. Es van realitzar diligències policials per un
presumpte delicte contra la seguretat viària i el vehicle va ser immobilitzat.
Diumenge, a l’1.10 h de la matinada, al carrer d’Alemanya, a l’alçada de l’avinguda
del Vallès, una patrulla va acudir perquè hi havia una dona a l’interior d’un vehicle
que no responia als requeriments que se li feien. Es va activar una ambulància. Es
va esbrinar que la dona havia perdut el control del vehicle fins que va quedar aturat a
sobre de la vorera, i es va posar a dormir. En arribar l’ambulància, la dona va
rebutjat ser atesa. Se li va fer la prova d’alcoholèmia, amb resultat positiu de 0,94
mg/l. A més, es va comprovar que la conductora no tenia el permís de conduir en
vigor, per la qual cosa es va procedir a la seva detenció i a immobilitzar el vehicle.

Intervencions per conductors sense el permís
Divendres, a les 19.40 h, al carrer de Pompeu i Fabra, a l’alçada del carrer Ample, la
Policia Municipal va immobilitzar un turisme perquè el seu conductor no portava un
carnet de conduir vàlid. Es va fer càrrec del vehicle un altre conductor habilitat.
Dissabte, a les 23.10 h, al carrer de Ramón Llull, a l’alçada del carrer de Blasco de
Garay, es va immobilitzar un ciclomotor per no tenir el seu conductor permís de
conducció. El vehicle havia estat aturat després de fer una infracció de trànsit.
Tanmateix, es va aixecar una acta al conductor per possessió de cocaïna.

Vessament de gasoil a la via
Divendres,a les 22.20 h, un vehicle es va avariar a l’avinguda del Vallès i va tacar la
via de gasoil, arribant la taca fins al vial d’accés al carrer de l’Anoia. Els agents van
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llençar quatre sacs de sepiolita a la via. També van intervenir els Mossos d’Esquadra
de trànsit, degut a la proximitat amb l’autopista C-58.
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