Nota de premsa
Terrassa, 11 de juliol de 2019

Accident de trànsit amb un vehicle bolcat
Va tenir lloc a la cruïlla de l’avinguda de Santa Eulàlia amb el carrer del Miño
A les 8.58 h d’ahir dimecres, el servei d’emergències 112 va informar a la Policia
Municipal d’un accident de trànsit a l’avinguda de Santa Eulàlia -lateral de la N-150-,
amb el carrer del Miño, en el qual un dels vehicles implicats havia bolcat. Al lloc van
acudir varies patrulles de la Policia Municipal, dues dotacions de Bombers i del SEM.
El conductor del vehicle bolcat no va necessitar assistència mèdica, mentre que la
conductora i el passatger de l’altre vehicle van ser assistits i traslladats,
posteriorment, per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla
que l’accident va tenir lloc quan el conductor del vehicle que circulava pel carrer del
Miño no va respectar el senyal d’stop i va col·lidir amb el vehicle que circulava per
l’avinguda que, a conseqüència de l’impacte, va bolcar.
Més tard a les 11.28 h, es va produir una col·lisió a la carretera de Matadepera, a
l’alçada de la plaça de Can Tusell. Els fets van tenir lloc quan un vehicle que
circulava per la B-40, en accedir a la carretera de Matadepera no va respectar la
senyal de cediu el pas i va colpejar un altre vehicle que circulava per aquesta via. Un
dels conductors va haver de ser assistit i traslladat per una ambulància a l’Hospital
de Terrassa.

Caiguda d’una persona que circulava en patinet
A les 15.18 h de dimecres, el servei d’emergències 112 va informar a la Policia
Municipal que una persona que circulava amb un patinet pel passeig del Vint-i-dos
de Juliol havia patit una caiguda. Al lloc va acudir una patrulla de la Policia Municipal.
La dona que anava en patinet els va explicar que circulava per la calçada del
passeig, a l’alçada del pas que hi ha sota el pont de la plaça de la Dona, i la roda
davantera del patinet es va introduir en un esvoranc, fent-la caure a terra. La dona
accidentada va ser assistida per una ambulància i traslladada, posteriorment, a
l’Hospital de Terrassa.
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Dues alcoholèmies positives
Ahir dimecres, a les 21.30 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle
que havia realitzat una infracció de trànsit al carrer de Menéndez y Pelayo, a l’alçada
del carrer d’Àngel Guimerà. El conductor va ser sotmès a la prova estimativa
d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,50 mg/l. Seguidament, va ser traslladat a
dependències de la Policia Municipal, on se li van realitzar les proves de precisió, en
les quals també va donar un resultat positiu. Per aquest motiu, se li va realitzar
denúncia administrativa, així com també un acta per possessió d’una substància,
possiblement haixix, ja que se li va trobar a sobre 5,9 g. El vehicle va ser
immobilitzat.
A la 1.28 h d’aquesta matinada, una unitat de la Policia Municipal ha observat com
un vehicle feia una conducció erràtica pel carrer de Maó, a l’alçada del carrer de
Ferran Canyameres. En aturar-lo, els agents han comprovat que el conductor
presentava símptomes d’estar sota la influència de l’alcohol. Se li ha fet la prova
d’alcoholèmia estimativa, amb un resultat positiu de 0,58 mg/l. S’ha immobilitzat el
vehicle i s’ha traslladat al conductor per fer les proves de precisió a les
dependències policials, que han donat un resultat positiu. Per aquest motiu s’ha
procedit a realitzar una denúncia administrativa.
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