Nota de premsa
Terrassa, 13 de Juny de 2019

Accident de trànsit entre una motocicleta i un
turisme
El motorista va resultar ferit a la cama
Ahir dimecres, a les 18.10 h, el 112 va informar a Prefectura d’un accident de trànsit
en el qual una moto i un turisme havien col·lidit al carrer de Galileu, a l’alçada del
carrer del Pare Llaurador, i que s’havia avisat a una ambulància. Una patrulla de la
Policia Municipal va arribar al lloc dels fets i va atendre el motorista, ferit en una
cama. Una ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan el conductor del turisme va obrir la porta del
seu vehicle, sense adonar-se que la motocicleta circulava en aquell moment pel seu
costat. Els agents van agafar les dades i testimonis dels fets i van realitzar l’informe
tècnic d’accidents.
Retirada d’un arbre caigut a la via pública
A les 6.40 h d’ahir dimecres, una trucada de Mossos d’Esquadra va alertar que hi
havia un arbre caigut a la carretera de Rubí, a l’alçada del carrer Vic. Una patrulla de
la Policia Municipal va arribar al lloc i va observar que l’arbre caigut estava ocupant
part de la calçada, motiu pel qual va sol·licitar que es donés avís a Bombers, mentre
els agents asseguraven la zona. Els efectius de Bombers van tallar l’arbre i el van
deixar al costat de la via, sense afectar el trànsit ni de vehicles ni de vianants. Es va
donar avís al servei municipal de Manteniment Urbà per procedir a retirar les restes
de l’arbre caigut i inspeccionar els altres arbres de la zona per descartar possibles
riscos.
Crema un vehicle al pàrquing d’un centre comercial
Ahir, a les 12.41, el 112 va comunicar a Prefectura que un vehicle s’estava cremant
al pàrquing situat a la zona comercial de l’avinguda del Tèxtil, al sector Parc Vallès, i
que s’havia activat a Bombers. Una patrulla de la Policia Municipal va acordonar la
zona fins a l’arribada de Bombers, que van actuar per extingir el foc. Sembla que la
causa de l’incendi podria ser un curtcircuit al vehicle, i que el foc va afectar al motor i
la part davantera del turisme. Els agents van realitzar un acta d’incendi recollint les
dades dels fets.
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Accident amb tres vehicles implicats a l’avinguda del Vallès
Dimecres, a les 13.05 h, una trucada del 112 a Prefectura va informar d’una col·lisió
amb tres vehicles implicats a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer del Puigmal, i
que s’havia activat una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va observar
que es tractava d’una col·lisió per encalç en la que un primer vehicle havia frenat per
la retenció del trànsit i els dos vehicles que el seguien no havien pogut frenar a
temps per evitar l’impacte. Dues persones van resultar ferides lleus a causa del cop i
van ser traslladats en ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents
van agafar les dades del fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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