Nota de premsa
Terrassa, 27 de març de 2019

Dos accidents de circulació amb motoristes ferits
En ambdós casos, van ser traslladats a centres sanitaris per ser atesos

Aquest dimarts a les 7.55 h es va produir una col·lisió a la cruïlla dels carrers de
Sant Cosme amb el de la Mare de Déu de les Neus. S’hi van comissionar tres unitats
policials que van informar que hi havia implicada una motocicleta i el motorista
estava ferit. Una ambulància hi va acudir per atendre al ferit, per després traslladarlo a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Més tard, a les 9.10 h, es va produir una col·lisió a l’Autopista C-58, a l’alçada del
barri de Can Parellada, amb tres vehicles implicats. El vehicle que s’hi va presentar
va informar que hi havia un motorista ferit, que va acabar sent traslladat a l’Hospital
de Terrassa. En paral·lel, des de Prefectura es va donar avís al Servei de Neteja de
Carreteres, per netejar la via de plàstics i vidres.

Conductor ebri atropella un vianant
A les 10.25 h d’ahir es va produir l’atropellament d’un vianant a la cruïlla dels carrers
d’Holanda i Amèrica. Dues unitats policials hi van fer acte de presència i van
informar que la persona estava ferida. Una ambulància la va atendre i traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Pel que fa a la persona que conduïa el vehicle,
els agents la van identificar, observant que podia trobar en estat ebri. Se li van
realitzar les proves de detecció alcohòlica en aire expirat, donant un resultat positiu
de 0.51 mg/l. Va ser denunciat penalment per un Delicte contra la Seguretat Viària i
el seu vehicle immobilitzat. Els agents també van realitzar una inspecció ocular i
l’informe tècnic d’accident.
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Arbre a punt de caure a l’Hospital de Terrassa
Cap a les 14.15 h d’ahir, es va rebre a la Sala del 092 una trucada de treballadors de
l’Hospital de Terrassa que informaven que hi havia un arbre situat a la rampa
d’accés al pàrquing que estava inclinat i podria caure sobre uns vehicles estacionats.
Des de la Prefectura s’hi va comissionar un vehicle patrulla. Els agents van informar
que al lloc hi havia una unitat de Bombers que ja estaven tallant l’arbre. Els agents
desplaçats van tallar l’accés i desviar la circulació per la part de darrera de l’edifici
del centre sanitari. A les 14.55 h va finalitzar l’actuació i es va poder obrir a la
circulació novament la via d’accés.

Foc a un local comercial a la Plaça del Progrés
Ahir cap a les 18.35 h, es va rebre una trucada del 112 on s’alertava que d’un local
comercial a la Plaça del Progrés, sortia fum. S’hi va comissionar un vehicle patrulla
que va informar que es tractava d’una botiga i que al lloc hi havia tres unitats de
bombers i una ambulància. Els agents van tallar la circulació i bombers van treballar
un quart d’hora sufocant l’incendi. No hi va haver-hi cap intoxicat i no va ser
necessària l’assistència sanitària.

Conductor ebri denunciat
En un control estàtic de pas de vehicles i persones al barri de Sant Llorenç d’aquesta
matinada, agents de la Policia Municipal han aturat un vehicle, a l’avinguda de Font i
Sagués, i identificat al seu conductor. Els agents han observat que aquest podria
trobar-se en estat ebri i li han realitzat la prova de detecció alcohòlica en aire expirat,
amb un resultat positiu de 0.69 mg/l. El conductor ha estat denunciat penalment per
un Delicte contra la Seguretat Viària i el seu vehicle immobilitzat amb un parany.
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