Nota de premsa
Terrassa, 21 de març de 2019

Accident de trànsit amb dos motoristes ferits al
carrer de Núria
Van ser traslladats a centres hospitalaris
Ahir dimecres, a les 23.15 h, el 112 va informar de la col·lisió de dues motocicletes al
carrer de Núria, a l’alçada del carrer d’Antoninus Pius, i l’activació d’una ambulància.
Una patrulla de la Policia Municipal va arribar al lloc i va observar que els dos
motoristes estaven ferits de caràcter lleu. Dues ambulàncies els van atendre i els
van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i a l’Hospital de Terrassa. Els
agents van agafar dades dels fets i testimonis i van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.

Tres accidents de trànsit amb ferits
A les 16.40 h d’ahir dimecres, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
va acudir a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de Baldrich, on una dona
havia estat atropellada. Els agents van demanar la presència d’una ambulància, que
va traslladar a la vianant a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. El agents van fer
l’informe tècnic d’accidents.
També ahir, a les 19.15 h, el 061 va alertar de la caiguda d’un motorista a la plaça
d’Aurora Bertrana. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir, on una ambulància
va traslladar el motorista a l’Hospital de Terrassa.
Més tard, a les 20.20 h, el 112 va informar d’un accident entre dos turismes a
l’aparcament d’un centre comercial ubicat a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del
carrer de Navarra, amb una conductora ferida. Una patrulla de la Policia Municipal va
atendre a la conductora ferida lleu fins a l’arribada d’una ambulància, que la va
traslladar a Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van demanar la
presència de la grua per retirar un dels vehicle de la via i van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.
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Rescatat d’un gos en perill de caure d’una teulada
Ahir dimecres, a les 15.30 h, la trucada d’un particular va avisar que hi havia un gos
bordant a una teulada del carrer de Masnou, a l’alçada del carrer de Millars, i
semblava que podia caure. Una patrulla de la Policia Municipal va intentar localitzar
el propietari del gos, però no va trobar a ningú al domicili. Es va activar els Bombers,
que van rescatar el gos i el van treure de la teulada, evitant el perill, tant per a
l’animal com per als vianants. Finalment, els agents van poder localitzar al propietari
del gos i el van informar dels fets.

Denunciat per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents
Avui dijous, a l’1.15 h de la matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari ha observat com un conductor feia una conducció erràtica i ha aturat el
vehicle al carrer d’Olesa, a l’alçada del carrer de Núria. Els agents han observat que
el conductor podia estar sota l’influencia d’alguna substància i se li ha realitzat la
prova d’alcoholèmia estimativa, amb resultat negatiu. Seguidament, els agents li han
intervingut una cigarreta tipus “porro” i l’han acompanyat a Prefectura per realitzar la
prova del Drogotest, en la que ha donat un resultat positiu en THC. Per aquest
motiu, el conductor ha estat denunciat administrativament per conduir havent
consumit substàncies estupefaents.
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