Nota de premsa
Terrassa, 26 d’abril de 2019

Un conductor ebri xoca amb un camió estacionat a
l’avinguda de Can Jofresa
El conductor i l’acompanyant van fugir del lloc a peu abandonant el seu
vehicle, però van ser localitzats per agents de la Policia Municipal
Ahir dijous, a les 22.55 h, un ciutadà va informar que un turisme havia xocat contra
un camió que es trobava estacionat a l’avinguda de Can Jofresa, a l’alçada del CAP
Terrassa Sud, i que els dos ocupants del vehicle implicat havien fugit del lloc,
abandonant allà el seu vehicle. Al lloc van acudir dues patrulles de la Policia
Municipal, que van localitzar a les persones fugides, que presentaven signes de
trobar-se sota els efectes de l’alcohol. Se li van realitzar al conductor les proves
d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,37 mg/l, fet pel qual va ser denunciat
administrativament en conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa. Els
agents van confeccionar un informe tècnic d’accident, presa de dades i inspecció
ocular del lloc dels fets.

Dos accidents amb motoristes ferits
Dijous, a les 14.30 h, una motorista, possiblement a causa de la pluja, va caure al
terra quan circulava pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del pont de les
Arenes. Els fets van tenir lloc quan el vehicle que circulava davant seu va aturar la
marxa i la conductora de la motocicleta va frenar, moment en el que va perdre del
control i va caure al terra. La conductora va ser traslladada per una ambulància a
l’Hospital Mútua de Terrassa.
Més tard, a les 19.05 h, al carrer de Colom, a l’alçada de la rotonda amb l’avinguda
del Tèxtil, una motocicleta va rebre un cop per encalç d’un turisme. Els fets van tenir
lloc quan la motocicleta es va aturar per cedir el pas i el turisme que la seguia no es
va adonar de la maniobra i hi va impactar. El motorista va ser traslladat per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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