Nota de premsa
Terrassa, 3 de juliol de 2019

Col·lisió per encalç a la carretera de Rubí i intent de
fuga del conductor responsable
Sis vehicles es van veure implicats i quatre persones van patir ferides lleus
A les 18.17 h de dimarts, el servei d’emergències 112 va informar d’un accident de
trànsit a la carretera de Rubí, a l’alçada del carrer de Vic, amb sis vehicles implicats.
Al lloc van acudir vàries dotacions de la Policia Municipal, que van realitzar un
informe tècnic d’accident, presa de dades i inspecció ocular. Segons van explicar els
propis implicats, l’accident va tenir lloc quan cinc dels vehicles estaven aturats
davant del semàfor en vermell de la cruïlla amb el carrer de Vic i un sisè vehicle, que
circulava per la carretera, va colpejar per encalç a l’últim dels vehicles aturats.
L’impacte va provocar una col·lisió múltiple i en cadena.
El conductor causant de la col·lisió va marxar del lloc sense facilitar les seves dades,
però va ser localitzat posteriorment per la Policia Municipal, moment en què va
al·legar que havia marxat perquè es trobava indisposat. El conductor va ser
denunciat administrativament per no facilitar les dades a les parts contraries trobantse implicat en un accident de trànsit. A conseqüència de la col·lisió van haver de ser
assistides quatre de les persones que viatjaven en els vehicles, en principi de ferides
lleus

Quatre accidents més dimarts
A les 12.40 h, un turisme i una bicicleta van col·lidir a l’avinguda de les Glòries
Catalanes, a l’alçada del carrer del Sindicat. Sembla que el turisme, que sortia d’un
pàrquing per incorporar-se a l’avinguda, va colpejar la bicicleta quan aquesta
circulava per la vorera. El ciclista va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
A les 16.14 h, un ciclista que circulava per la vorera del carrer de Cervantes, a
l’alçada del carrer del Canonge Rodó, va atropellar un vianant que caminava també
per la vorera. El vianant va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
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A les 18.16 h, a la cruïlla del carrer de Marconi amb el carrer del Pare Llaurador, van
col·lidir un turisme i una motocicleta. Sembla que el motorista no va respectar el
senyal de cediu el pas del carrer de Marconi. El motorista va patir lesions i va ser
traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Per últim, a les 21.28 h, hi va haver un accident entre una motocicleta i un turisme,
aquest cop al carrer d’Arquímedes, a l’alçada del carrer del Pare Llaurador. Sembla
que un dels implicats no va respectar la llum vermella del semàfor. El conductor i la
passatgera de la motocicleta van patir lesions i van ser traslladats a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.

Despreniment de fragments d’una façana
A les 20.36 h de dimarts, es va rebre l’avís del despreniment de part d’una façana
d’un immoble del carrer del Bruc, a l’alçada del carrer de Josep Trueta. Una dotació
de Bombers va treballar en la neteja de la façana i personal d’Eco-Equip va netejar
la via, tallada al trànsit per part de la Policia Municipal mentre van durar les tasques
de neteja.
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