Nota de premsa
Terrassa, 2 de juliol de 2019

Actuacions en cinc accidents de trànsit el passat
divendres
Hi van haver diversos ferits, en principi tots de caràcter lleu
La Policia Municipal va intervenir divendres en un total de cinc accidents de trànsit,
tres per col·lisió entre vehicles, un per un vehicle que va bolcar tot sol, i un últim amb
un ciclista implicat. El primer va ser a les 6.59 h de la matinada, quan va tenir lloc
una col·lisió entre dos vehicles a la cruïlla del carrer de Colom amb el carrer
d'Einstein. A conseqüència de l’accident va ser assistit un dels implicats, que va ser
traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Més tard, a les
9.01 h, va tenir lloc una altra col·lisió al carrer de Dom Bosco, a l’alçada del carrer
de Mira-sol, i un dels implicats va ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Una mica més tard, a les 9.24 h, una ciclista es va colpejar amb la
porta d’un vehicle estacionat al carrer del Sometent Castella, a l’alçada del passeig
de Lluís Muncunill. La ciclista va ser assistida al lloc dels fets i traslladada
posteriorment a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Sobre el migdia, a les 13.16 h, alertats pel 112, varies patrulles de la Policia
Municipal van acudir al camí que va des del pàrquing posterior de l’Atlètic Terrassa
Hockey Club, a Can Salas, a la carretera de Sabadell, on s’havia produït un accident
de trànsit. Sembla que en accedir al camí, possiblement amb una velocitat superior a
la permesa, un vehicle va topar amb una muntanyeta de terra i va bolcar. Dues
unitats de Bombers van acudir al lloc, així com un helicòpter del SEM, que va
atendre a la conductora i a una passatgera del vehicle, en principi amb ferides de
caràcter lleu, i va traslladar posteriorment a la conductora a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
A la tarda, a les 17.22 h, va tenir lloc un altre accident de trànsit, amb tres vehicles
implicats, al carrer de Sant Damià, a l’alçada del carrer de la Mare de Déu de les
Neus, en el qual va resultar ferit un dels conductors implicats, que va ser traslladat a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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Atropellament d’un menor al carrer d’Úbeda
A les 19.59 h de dissabte, un turisme va atropellar un menor al carrer d’Úbeda, uns
metres abans d’arribar a la ronda de Ponent. Sembla que l’accident va tenir lloc quan
el menor creuava la calçada entre els vehicles estacionats i va ser colpejat a un peu
per un vehicle que circulava en aquell moment per la via. El menor va ser traslladat
per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Quatre alcoholèmies positives i una conducció sota efectes de drogues el cap
de setmana
Divendres, a les 16.44 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un ciclomotor
al carrer d’Úbeda i el conductor va donar un resultat positiu de 0,43 mg/l en les
proves d’alcoholèmia que se li van realitzar. Per aquest motiu, el conductor va ser
denunciat administrativament, així com també per manca d’assegurança del vehicle,
per no haver passat l’ITV i per tenir la llicència de conduir caducada.
Més tard, a les 23.09 h, un ciutadà va avisar que un vehicle havia passat per sobre
d’una rotonda de l’avinguda de les Nacions, provocant destrosses, i havia marxat del
lloc. Una patrulla de la Policia Municipal va localitzar al vehicle escàpol i el va
immobilitzar mecànicament. El conductor va donar un resultat positiu d’1,41 mg/l en
les proves d’alcoholèmia que se li van realitzar, motiu pel qual serà investigat per un
presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
A les 0.49 h de la matinada de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va aturar
un turisme que feia una conducció erràtica al carrer de Talamanca, a l’alçada del
carrer del Vendrell. Sotmès a les proves d’alcoholèmia, el conductor va donar un
resultat positiu de 0,78 mg/l, sent també investigat per un presumpte delicte contra la
seguretat del trànsit.
A les 21.05 h, va tenir lloc un altre accident de trànsit a la carretera de Rubí, a
l’alçada de l’avinguda del Tèxtil, i un dels implicats va donar un resultat positiu en
opiacis (THC), fet pel qual va ser sancionat administrativament.
A les 21.07 h de dilluns, un motorista va caure a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del
carrer del Matagalls. Va ser assistit pel SEM al lloc dels fets per lesions, però no va
ser necessari el trasllat a cap centre mèdic. El conductor va donar un resultat d’1,30
mg/l en les proves d’alcoholèmia que se li van realitzar, fet pel qual s’intruiran també
diligències penals.
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Finalment, a les 23.05 h de dilluns, a l’avinguda de Béjar, a l’alçada del carrer de
Tarragona, hi va haver un accident de trànsit. Un dels conductors implicats
presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol i en les proves
d’alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,63 mg/l. Per aquest motiu va ser
denunciat administrativament. La conductora de l’altre vehicle va ser atesa per
personal sanitari al lloc dels fets.

Sancionat un establiment per abocament de residus
Diumenge, a les 21.52 h, es va denunciar, segons les Ordenances Municipals, un
establiment de l’avinguda de Jaume I per abocament de residus a la cantonada del
carrer de Roca i Roca amb l’esmentada l’avinguda.

Retirada d’un arbre caigut al Parc de Vallparadís
A les 17.40 h de dilluns va caure un arbre de grans dimensions al Parc de
Vallparadís, a l’alçada del carrer de Badalona, que va ocupar un carril de circulació i
la vorera. Al lloc va acudir una dotació de Bombers, que va tallar l’arbre i el va retirar
de la via. L’arbre no va causar lesions a cap persona.

Actuació de Bombers a causa d’un curtcircuit elèctric
A les 20.39 h de dilluns, una trucada del 112 va informar que sortia fum de fusibles a
un domicili. Al lloc va acudir una patrulla de la Policia Municipal i diverses unitats de
Bombers, que van manifestar que es tractava d’un curtcircuiti elèctric del comptador.
El propietari del domicili va ser atès per una ambulància, no sent necessari el seu
trasllat a cap centre mèdic.

Investigat per no tenir cap permís de conduir
A les 3.40 h de la matinada de dimarts, una patrulla de la Policia Municipal va
observar l’actitud sospitosa d’un conductor al pàrquing d’un gran centre comercial
ubicat a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer d’Extremadura. En adonar-se de
la presència dels agents, aquesta persona va sortir corrent per l’avinguda del Vallès i
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va baixar a la riera, on va ser aturat pels agents. El conductor, que mai havia
obtingut un permís de conducció, serà investigat per un presumpte delicte contra la
seguretat del trànsit i el vehicle va ser immobilitzat per no tenir l’assegurança.
Detingut després d'una conducció temerària
A les 0.30 h de dilluns, una patrulla de la Policia Municipal va observar a la cruïlla
entre l'avinguda de Can Jofresa i el carrer Badalona un vehicle ocupat per dos
persones circulant a gran velocitat, procedint un seguiment del mateix, donant
indicacions que s’aturés. El conductor, en adonar-se de la presència policial, va
continuar circulant de forma temerària, sense respectar semàfors i envaint el sentit
contrari de la circulació en diverses ocasions.
En arribar al pont que creua la carretera de Rubí, els ocupants va abandonar el
vehicle a peu, i van ser perseguits pels agents. El conductor va ser interceptat quan
intentava amagar-se entre uns esbarzers i canyissars. En la detenció va agredir a
l’agent que el detenia. Aquesta persona no disposava de cap tipus de permís de
conduir, i serà investigat penalment. El vehicle, a més, no es trobava assegurat i va
ser traslladat al dipòsit municipal.
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