Nota de premsa
Terrassa, 20 de juny de 2019

Diligències a un motorista que circulava per
l’interior del parc de Gernika
El vehicle havia estat sostret i el seu conductor no tenia permís de conduir
A les 8 h d’ahir dimecres, un ciutadà va trucar a Prefectura de la Policia Municipal
per informar que una motocicleta circulant a l’interior del Parc de Gernika. En arribar
al lloc, els agents van comprovar que una motocicleta tipus “trial” circulava,
efectivament, pel parc i el seu conductor no portava el casc reglamentari. En intentar
fer parar el vehicle, el conductor es va donar a la fuga amb la motocicleta, iniciant-se
una persecució per diversos carrers del barri de Torre-sana. Finalment, els agents
van localitzar al jove, que anava a peu, i el va interceptat. En una batuda per la zona
es va localitzar la motocicleta, que estava bolcada entre uns arbustos. La
motocicleta no presentava matrícula i la persona que la conduïa tampoc no tenia cap
permís de conduir a sobre. Posteriorment, es van fer les oportunes comprovacions i
es va esbrinar que el vehicle havia estat sostret i que el conductor interceptat no
havia obtingut mai el permís de conduir. Per tot axó, es van instruir les oportunes
diligències judicials.

Tres accidents de trànsit amb ferits lleus
A les 6.45 h d’ahir dimecres, un particular va comunicar que a la cruïlla dels carrers
de Sant Tomàs i de Sant Damià havia tingut lloc un accident de trànsit i que un dels
conductors havia sofert lesions. Una vegada al lloc, els agents de la Policia
Municipal van comprovar els fets. El conductor ferit va ser traslladat a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa per una ambulància, amb lesiones de pronòstic lleu.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan un dels conductors no va respectar la
senyalització de cediu el pas que l’afectava.
A les 13.50 h, el 112 va comunicar que a la cruïlla del passeig del Vint-i-dos de
Juliol, amb el passeig del Camp del Roure, havia tingut lloc un accident de trànsit
entre un turisme i una motocicleta. Una vegada al lloc dels fets, una patrulla de la
Policia Municipal va comprovar que el conductor de la motocicleta havia sofert
lesions, per la qual cosa va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per
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una ambulància. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el conductor d’un dels
vehicles no va respectar la senyalització de cediu el pas que l’afectava.
A les 18.50 h, el 112 va alertar d’un accident de trànsit per encalç a l’avinguda
d’Àngel Sallent, a l’alçada del carrer d’Antoninus Pius, amb un turisme i una
motocicleta implicades. El conductor d’aquesta última va patir lesions i va ser
traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per una ambulància.

Incendi en un autobús
A les 16.50 h d’ahir, a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer d’Avinyó, es va
produir un incendi en un autobús de TMESA, que es va iniciar en una de les seves
rodes. Bombers va procedir a l’extinció del foc i una dotació del SEM va atendre a un
ciutadà afectat per inhalació de fum. Posteriorment, aquesta persona va ser
traslladada a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Donat que es va produir una
retenció de trànsit, diverses unitats motoritzades de la Policia Municipal van fer
tasques de regulació del trànsit.

Un conductor denunciat administrativament per alcoholèmia positiva
A les 21.30 h de dimecres, una dotació de la Policia Municipal va aturar un vehicle al
carrer del Pintor Torras, a l’alçada del parc Rosalía de Castro, i va identificar al seu
conductor. Davant els símptomes que aquest presentava, se li van realitzar les
proves d’alcoholèmia, en les quals va donar resultats positius de 0,57 i 0,59 mg/l
d’aire espirat. Per aquest motiu, es va procedir a confeccionar denúncia
administrativa al conductor infractor.
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