Nota de premsa
Terrassa, 4 de juliol de 2019

Una motocicleta atropella un vianant a l’avinguda
del Vallès
El vianant i la conductora van ser traslladats en ambulància a un centre
hospitalari
Ahir dimecres, a les 11.45 h, el 112 va alertar de l’atropellament d’un vianant per una
motocicleta a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del pont de Navarra, i que s’havia
activat una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va atendre al vianant
atropellat, que presentava una ferida al cap, i a la conductora de la motocicleta, que
havia caigut al terra. Els agents van parlar amb els testimonis dels fets, que van
explicar que la motocicleta circulava per la branca oest de l’avinguda del Vallès,
direcció sud, i la conductora no va veure al vianant, que creuava l’avinguda per un
lloc inadequat.
Els agents van regular en trànsit mentre els serveis sanitaris atenien als ferits.
Finalment, una ambulància va traslladar al vianant atropellat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa, mentre que una altra ambulància va traslladar a la conductora de la
motocicleta a l’Hospital de Terrassa. Els agents van agafar dades dels fets i van
realitzar l’informe tècnic d’accidents.
Intervencions en tres accidents de trànsit més
Ahir, a les 14.17 h, el 112 va alertar d’un accident de trànsit al carrer de Colom, a
l’alçada de la plaça de la Tecnologia, en el qual un conductor havia resultat ferit. Una
patrulla de la Policia Municipal va atendre al conductor, lesionat de caràcter lleu.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan un dels vehicles va iniciar una maniobra
d’incorporació al carril i l’altre no el va veure, colpejant lleument al primer vehicle.
Posteriorment, una ambulància va traslladar al conductor lesionat a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa i els agents van realitzar l’informe tècnic de l’accident.
Més tard, a les 22.15 h, el 112 va informar d’un accident de trànsit entre un turisme i
una motocicleta al mateix carrer de Colom, ara a l’alçada del carrer de Neptú. Una
patrulla de la Policia Municipal va atendre a la conductora de la motocicleta, que es
queixava del cop a causa de la caiguda, després que en turisme la va colpejar per
darrera. Una ambulància va traslladar a la conductora de la motocicleta a l’Hospital
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Universitari MútuaTerrassa. Per la seva part, el conductor del turisme va explicar als
agents que havia estat agredit per la conductora de la motocicleta i va comunicar
que aniria a curar-se i presentaria denúncia contra la conductora. Els agents van
recollir tots els fets en l’informe tècnic d’accidents.
Finalment, a les 23.17 h, una trucada de Mossos d’Esquadra va alertar d’un accident
de transit al carrer dels Paraires, a l’alçada del carrer d’Icària, en el que l’únic
conductor implicat presentava símptomes d’haver consumit alcohol. Una patrulla de
la Policia Municipal va acudir al lloc dels fets i li va realitzar la prova d’alcoholèmia al
conductor, que va donar una taxa positiva de 0,83 mg/l. Els agents van acompanyar
al conductor a Prefectura per realitzar les proves de contrast, en les quals va donar
taxes positives de 0,66 mg/l i 0,68 mg/l. Per aquest motiu, es va denunciar
penalment al conductor per un delicte contra la seguretat viària. L’únic vehicle
implicat en l’accident va quedar immobilitzat mecànicament al mig de la via, motiu
pel qual es va sol·licitar la presència d’una grua per retirar-lo. Els agents van agafar
totes les dades i va realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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