Nota de premsa
Terrassa, 25 de març de 2019

Un conductor ebri atropella un vianant al carrer
Transversal i es fa escàpol
Va ser localitzat i detingut per una patrulla a la carretera de Matadepera
Dissabte, a les 19.20 h, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar
d’un atropellament que havia tingut lloc a la cruïlla del carrer Transversal, amb la
carretera de Rellinars. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va
informar que un vianant havia resultat ferit. També va informar que el vehicle implicat
havia fugit del lloc de l’atropellament sense aturar-se el conductor per facilitar les
seves dades ni assistir a la víctima. Els agents van prendre declaració als testimonis
i van difondre per l’emissora la descripció del vehicle escàpol. Al lloc va acudir una
ambulància que va atendre al vianant i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Les dotacions lliures de la Policia Municipal es van dividir per acudir
al lloc de l’accident per fer una batuda per la zona i al domicili del titular del vehicle
escàpol.
Una patrulla va observar a la carretera de Matadepera un turisme que circulava amb
una roda punxada que coincidia plenament amb la descripció facilitada. Els agents el
van aturar i en van comprovar els danys, observant que aquests eren compatibles
amb l’atropellament. En identificar al conductor van observar que podia estar ebri. Se
li va realitzar la prova de detecció alcohòlica en aire expirat i va donar un resultat
positiu de 0,96 mg/l. Els agents van procedir a la detenció del conductor per un
Delicte Contra la Seguretat Viària i per abandonar el lloc de l’atropellament sense
assistir a la víctima. El vehicle va ser traslladat i immobilitzat a les dependències de
la Policia Municipal per a ser estudiat per part de la unitat d’Investigació d’Accidents.
Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Diversos accidents de circulació durant el cap de setmana
A les 15.10 h de dissabte hi va haver un accident amb un motorista implicat al
passeig Vint-i-dos de Juliol, a l‘alçada del carrer del Periodista Grané. 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 Universitari MútuaTerrassa.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan el motorista estava aturat davant un senyal
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de cediu el pas i el conductor d’un turisme no va veure la motocicleta i la va colpejar
per encalç.
Més tard, a les 18.05 h, una motocicleta va caure al terra al carrer de Sant Cosme, a
l’alçada del carrer de la Mare de Déu del Carme. Un vehicle patrulla de la Policia
Municipal va informar que tant el motorista com el passatger estaven ferits. Dues
ambulàncies els van atendre i un d’ells va ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
Diumenge, a les 6.05 h, dos vehicles es van veure implicats en una col·lisió a
l’avinguda Tèxtil, a l’alçada de l’avinguda de Can Jofresa. Un vehicle patrulla de la
Policia Municipal va realitzar la prova d’alcoholèmia als dos conductors, i un d’ells va
donar un resultat positiu de 0,50 mg/l. Aquest conductor va ser denunciat
administrativament i el seu vehicle va ser immobilitzat.
A les 15 h de diumenge, dos turismes van col·lidir a la cruïlla dels carrers
d’Arquímedes i del Pare Llaurador. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va
informar que els dos conductors estaven ferits. Un altre vehicle patrulla va tallar la
circulació als carrers de Volta i de Pau Clarís, desviant la circulació pel carrer de la
Rasa i per la Rambla d’Ègara. Es va avisar a la grua municipal per retirar els
vehicles del mig de la calçada. També va actuar Eco-Equip per netejar els plàstics i
vidres de la via. Una ambulància va atendre als dos ferits i en va traslladar a un d’ells
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. El cablejat de la façana d’un habitatge i un
semàfor van quedar també danyats a causa de l’impacte dels vehicles. Tècnics de
l’empresa encarregada del manteniment van acudir per solucionar l’avaria.

Alcoholèmies positives del cap de setmana
Dissabte, a les 4.35 h de la matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava per la carretera de Matadepera va aturar un vehicle a l’alçada del carrer de
Mataró. Els agents van identificar al conductor i li van realitzar la prova de detecció
alcohòlica, amb un resultat positiu de 0,37 mg/l. El conductor va ser denunciat i el
seu vehicle immobilitzat.
Poc després, a les 4.40 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar a un vehicle
al passeig Vint-i-dos de juliol i el conductor va donar un resultat positiu de 0,57 mg/l
en la prova d’alcoholèmia. Va ser denunciat administrativament i el seu vehicle
immobilitzat.
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Denunciat per conduir sense permís de conducció
Ahir diumenge, a les 3.30 h de la matinada, un vehicle patrulla de la Policia
Municipal que circulava pel carrer del Doctor Ullés, a l’alçada del carrer d’Alexander
Bell, va aturar un turisme i va identificar al seu conductor. En consultar la base de
dades de la DGT, els agents van comprovar que el conductor havia perdut tots els
punts i no havia realitzat el pertinent curs de sensibilització viària. Es va denunciar
penalment al conductor per un Delicte Contra la Seguretat Viària i el seu vehicle va
quedar immobilitzat al carrer amb un parany.
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