Nota de premsa
Terrassa, 24 d’abril de 2019

Quatre accidents de trànsit amb motoristes ferits
Els motoristes van ser traslladats a centres hospitalaris
Ahir dimarts, a les 6.40 h, el 112 va informar a Prefectura de la Policia Municipal de
la caiguda fortuïta d’un motorista al carrer de Pontevedra, a l’alçada de la carretera
de Montcada. Una patrulla de la Policia Municipal va atendre al motorista, que es
queixava d’un cop. Aquest els va manifestar que havia frenat de cop i havia relliscat.
Una ambulància el va traslladar a l’Hospital de Terrassa.
A les 7.25 h, una altra trucada del 112 va alertar d’una col·lisió entre una moto i un
turisme a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Saturn. Una patrulla de la
Policia Municipal va acudir al lloc i va observar que el turisme implicat en l’accident
havia canviat de carril i havia col·lidit amb el motorista, que circulava en paral·lel. El
motorista va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
També dimarts, a les 8.35 h, el 112 va informar d’un accident de trànsit en el qual un
motorista havia resultat ferit. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir all lloc i va
parlar amb el motorista, lesionat lleu, que els va manifestar que el turisme no li havia
cedit el pas a la cruïlla i, per evitar col·lidir amb ell, havia caigut al terra. Una
ambulància va traslladar al motorista ferit a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Més tard, a les 10.30 h, el 112 va alertar d’una nova col·lisió entre una motocicleta i
un turisme a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer del Duero. Una patrulla
de la Policia Municipal va comprovar que el turisme que sortia de la benzinera no
havia vist la motocicleta i aquesta, per evitar la col·lisió, va fer una maniobra sobtada
i va caure. El motorista va ser traslladat en ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

Accident amb un conductor que dóna positiu al control d’alcoholèmia
A les 3.05 h d’aquesta matinada, la trucada d‘un particular ha avisat a Prefectura que
un vehicle havia col·lidit tot sol amb la rotonda del passeig Vint-i-dos de Juliol, amb
al carrer de l’Arquitecte Puig i Cadafalch. Una patrulla de la Policia Municipal ha
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acudit al lloc i ha observat que el conductor, que havia col·lidit amb un senyal de
trànsit, presentava simptomatologia d’estar sota l’influencia de l’alcohol. Els agents li
han realitzat la prova d’alcoholèmia estimativa, amb un resultat de 0,66 mg/l. Els
agents l’han acompanyat a Prefectura per realitzar les proves d’alcoholèmia de
contrast, en les que ha donat taxes positives de 0,69 mg/l i 0,68 mg/l. El conductor
ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat viària.

Un conductor amb una pèrdua de vigència del seu permís dóna positiu a la
prova d’alcoholèmia
Avui dimecres, a les 0.35 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari ha
aturat un conductor que estava fent una conducció erràtica al carrer de Mura, a
l’alçada del carrer de Camprodon. Els agents li han realitzat la prova d’alcoholèmia
estimativa, en la qual ha donat una taxa positiva de 0,41 mg/l. Seguidament, l’han
acompanyat a Prefectura per realitzar les proves d’alcoholèmia de contrast, amb uns
resultats novament positius de 0,46 mg/l i 0,44 mg/l. Els agents també han
comprovat que el conductor tenia vigent una retirada del permís de conduir. Per
aquests motius, el conductor ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat
viària i s’ha immobilitzat el seu vehicle.
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