Nota de premsa
Terrassa, 23 de juliol de 2019

Dues persones atropellades en un pas de vianants
Dues persones van ser atropellades ahir al matí per un turisme quan creuaven un
pas de vianants al carrer de Topete. Els fets van tenir lloc a les 08.30 h. A aquesta
hora, el servei 112 va comunicar a la Policia Municipal l’atropellament. L’accident va
tenir lloc quan el turisme girava per accedir al carrer de Sant Quirze i la persona que
conduïa no va veure les víctimes, que creuaven pel pas de vianants.
La patrulla desplaçada al lloc va trobar-hi les dues víctimes, que estaven conscients i
no presentaven ferides visibles, encara que una de les dues es queixava d’un cop al
cap. Dues ambulàncies van traslladar ambdues persones a l’Hospital Universitari de
MútuaTerrassa.
Marxa del lloc després de xocar amb uns contenidors
A les 20.40 h d’ahir dilluns, una ciutadana va trucar a la Policia Municipal per avisar
que un turisme havia topat amb uns contenidors i el conductor volia marxar del lloc.
Els fets van tenir lloc al carrer Adra, a a l’alçada del carrer Albacete.
Una patrulla es va adreçar al lloc i hi va trobar un contenidor danyat i restes del
vehicle a la calçada. La testimoni va dir als agents la marca i color del vehicle. Els
agents van donar una batuda per la zona i van localitzar un vehicle que coincidia
amb la descripció i que presentava danys que es corresponien amb l’accident, de
manera que van procedir a denunciar el conductor per marxar del lloc de l’accident
sense facilitar dades.
Conductors investigats per conduir sense permís
Minuts abans de la passada mitjanit, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un
turisme al carrer de Pardo Bazán a l’alçada del carrer Escultor Blay, en observar una
conducció sospitosa. Un cop consultades les dades del conductor, els agents van
comprovar que el conductor mai havia obtingut un permís de conduir, fet pel qual
serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
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I aquesta matinada, minuts abans de les 6 h, una altra patrulla aturava un turisme al
carrer de Manresa, a l’alçada del la plaça de Cipriano Garcia. El conductor també
serà investigat pel mateix delicte, en no haver obtingut mai el permís de conduir.
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