Nota de premsa
Terrassa, 5 d’abril de 2019

Dos ferits en un accident de trànsit al Segle XX
Va tenir lloc a la cruïlla del carrer de Linné amb Concili Egarenc
A les 21.15 h d’ahir dijous, el 112 va informar a la Policia Municipal d’un accident de
trànsit amb ferits a la cruïlla del carrer de Linné amb Concili Egarenc. Una patrulla de
la Policia Municipal va fer un informe tècnic d’accident, inspecció ocular i presa de
dades. La col·lisió, segons les versions del implicats, va tenir lloc quan el conductor
del vehicle que circulava pel carrer de Linné no va respectar el senyal de cediu el
pas que l’afectava. A conseqüència de la col·lisió, el conductor i un ocupant del
vehicle que circulava pel carrer del Concili Egarenc van patir lesions i van ser
traslladats a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Atropellament a la carretera de Matadepera
A les 8.25 h d’ahir, la Policia Municipal va ser informada d’un atropellament a la
carretera de Matadepera, a l’alçada de l’avinguda de la Lacetània. Una patrulla de la
Policia Municipal va acudir al lloc. Segons els testimonis, sembla que l’accident va
tenir lloc quan el vehicle que accedia a la carretera de Matadepera, en sentit sud,
procedent del carrer de Granollers, va colpejar una persona que creuava la calçada
pel pas de vianants de l’esmentada carretera, en sentit al barri de Can Tusell. El
vianant va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital de Terrassa.

Accident de trànsit entre un turisme i un patinet
A les 15.25 h d’ahir dijous, el 112 va informar a la Policia Municipal d’un accident de
trànsit amb ferits a l’avinguda de Jaume I, a l’alçada del passeig de Vint-i-dos de
Juliol. Una patrulla de la Policia Municipal va realitzar un informe tècnic de l’accident,
en el qual hi havia implicats un patinet i un turisme. Segons les versions dels
implicats, l’accident va tenir lloc quan el turisme circulava per l’avinguda, en direcció
a la plaça de la Dona, i el patinet creuava la calçada pel pas de vianants amb
habilitació per bicicletes que hi ha a l’avinguda. La persona que circulava amb el
patinet va ser traslladada en una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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