Nota de premsa
Terrassa, 26 de juliol de 2019

Atropellament lleu d’una mare i els seus dos fills
Estaven creuant pel pas de vianants
Ahir dijous, a les 07.38 h, un vehicle va atropellar una dona que anava amb dos fills
a la cruïlla del carrer Vallhonrat amb la Rambla Êgara. La Policia Municipal hi va
enviar una patrulla, que en arribar va comprovar que l’accident s’havia produït quan
tots tres creuaven per un pas de vianants. El conductor, en fer el gir a la cruïlla, no
els va veure i els va colpejar amb el lateral del vehicle. Un equip mèdic va atendre a
la dona i els seus fills pel cop rebut, que en principi semblava lleu, i els va traslladar
a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa per un reconeixement mes exhaustiu,
mentre els agents prenien declaracions de testimonis i dades dels fets.
Conductora d’un ciclomotor ferida lleu en accident
Ahir dijous, a les 16.37 h, la Policia Municipal de Terrassa va rebre una trucada del
112 informant d’un accident a la cruïlla del carrer de Pablo Iglesias amb el carrer
d’Icària, amb un turisme i un ciclomotor implicats i una persona ferida. La patrulla
comissionada va fer una primera atenció a la conductora d’un ciclomotor fins que va
arribar l’ambulància, que va traslladar la conductora ferida a Hospital Universitari de
MútuaTerrassa, amb pronòstic lleu.

Conductor denunciat per circular sota els efectes de l’alcohol
Aquesta matinada, minuts abans de les 2 h, una patrulla de la Policia Municipal ha
denunciat un conductor per alcoholèmia positiva. Un ciutadà ha avisat que hi havia
un vehicle aturat al mig de la calçada al carrer Pedraforca, i que li havia fet llums,
però el conductor no es movia. En arribar al lloc, els agents han fet la prova
d’alcoholèmia estimativa al conductor, amb un resultat positiu de 0,93 mg/l. Les
proves de contrast fetes posteriorment a les dependències policials han donat
resultats majors (1,05 mg/l i 1,08 mg/l la segona). La patrulla ha denunciat el
conductor per un delicte contra la seguretat viària i ha activat la grua d’Egarvia per
immobilitzar i retirar el vehicle. A més, els agents li han trobat al conductor una
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navalla i una arma contundent, motiu pel qual han fet una segona denúncia i han
intervingut les armes.
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