Nota de premsa
Terrassa, 6 de maig de 2019

Cau la terrassa d’un habitatge al pati interior d’un
immoble sense causar ferits
Es va desallotjar l’edifici fins a comprovar que el seu estat era segur
Dissabte, al voltant de les 9.35 h, el 112 va informar a la Policia Municipal que la
terrassa d’un habitatge havia caigut al pati interior d’un immoble ubicat al carrer de
Galvani, a l’alçada del carrer de Blasco de Garay. Diverses unitats de la Policia
Municipal van acudir al lloc dels fets i van comunicar que es tractava d’un pis buit on
s’hi estaven fent obres i que part de la terrassa havia caigut al pati interior d’un local,
a on en aquells moments no hi havia ningú.
També van acudir al lloc efectius de Mossos d’Esquadra, dues ambulàncies i vàries
unitats de Bombers, que van haver de forçar una porta del local per poder accedir-hi.
En comprovar els danys provocats per l’enfonsament, es va sol·licitar la presència
de l’arquitecte municipal. Es va procedir a desallotjar l’edifici fins a l’arribada de
l’arquitecte municipal, que va inspeccionar l’immoble i el local afectat. Desprès de la
inspecció, es va precintar el primer pis de l’habitatge i els residents dels altres pisos
van poder tornar als seus domicilis.

Diversos accidents de trànsit amb ferits
Divendres van tenir lloc diversos accidents amb ferits. A les 12.05 h, al passeig de
les Lletres, a l’alçada de la plaça de la Bicicleta, van col·lidir una bicicleta i un
turisme, que es va donar a la fuga. Una ambulància va atendre al ciclista, que va
resultar ferit. A les 13.15 h, dos vehicles van topar a l’avinguda de Santa Eulàlia,
amb el carrer del Segura. Una ambulància va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa a dos menors ferits lleus. A les 21.30 h, al carrer de Solsona amb el
carrer d’Olot, un motorista va caure de forma fortuïta i va ser traslladat a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa per ser atès. A les 22.40 h, al carrer de Valencia, a
l’alçada del carrer de Núria, una persona va ser atropellada. Una ambulància la va
atendre i la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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Dissabte, a les 5.40 h, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, amb el carrer de Sant
Crispí, una conductora va perdre el control del seu vehicle i va col·lidir amb diversos
vehicles estacionats. La conductora va ser traslladada a l’Hospital de Terrassa.
Diumenge, a les 15 h, al carrer del Doctor Ferran, amb el carrer de Manresa, dos
vehicles van col·lidir i dos passatgers van ser traslladats a l’Hospital de Terrassa. La
grua municipal va retirar de la via una furgoneta mal estacionada que dificultava la
visibilitat a la cruïlla, possible causa de l’accident.

Alcoholèmies positives de conductors al llarg del cap de setmana
Diumenge, a les 3.50 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar al Portal Nou
una motocicleta que circulava de forma erràtica. El conductor va donar positiu en la
prova d’alcoholèmia i va ser denunciat administrativament. Els agents van
immobilitzar el vehicle a la via pública.
A les 7.15 h una patrulla va aturar a la Rambla d’Ègara un vehicle que havia comés
una infracció de trànsit. Els agents van veure en el conductor símptomes d’estar
afectat per l’alcohol i li van fer les proves d’alcoholèmia, amb resultats positius de
0’51 mg/l i 0’48 mg/l. Es va procedir a la detenció del conductor, ja que li constava
pendent una Ordre de Detenció i Personificació. També es va immobilitzar el vehicle.
També diumenge, a les 21.30 h, agents de la Policia Municipal van aturar un vehicle
a la carretera de Martorell, a l’alçada del carrer de Galileu, que estava fent una
conducció erràtica. Sotmès a les proves d’alcoholèmia, el conductor va donar taxes
positives de 0’99 mg/l i 0’97 mg/l, motiu pel qual es va procedir a realitzar diligències.
Del vehicle es va fer càrrec un altre conductor habilitat.

Immobilització de dos vehicles per no tenir l’assegurança obligatòria
Dissabte, a les 7.20 h, es va immobilitzar un vehicle que havia estat fent virolles pels
voltants d’un centre comercial ubicat a la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer
de Puigbarral, i no disposava d’assegurança obligatòria.
Diumenge, a les 15.30 h, al carrer de Sant Mateu, a l’alçada del carrer del Franc
Comtat, una patrulla va aturar un ciclomotor i el seu conductor no va presentar ni el
permís de conduir ni l’assegurança obligatòria del vehicle en vigor. Es va
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l’immobilitzar el ciclomotor i es van realitzar diligències, citant al conductor, per a un
judici ràpid, en qualitat d’investigat.
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