Nota de premsa
Terrassa, 2 d’agost de 2019

Conductor implicat en un accident de trànsit dona
positiu en cocaïna al drogotest
La col·lisió es va produir contra un vehicle estacionat
La Policia Municipal de Terrassa va denunciar ahir un conductor que va donar positiu
al drogotest després d’un accident de trànsit. Els fets van tenir lloc al carrer del
Pintor Torras a les 10.17 h d’ahir dijous. A aquesta hora, un particular va comunicar
telefònicament la Policia Municipal que un vehicle havia col·lisionat amb un altre
d’estacionat i que seguidament havia marxat del lloc.
Diverses patrulles van buscar infructuosament el conductor fugit per la zona, després
que diversos testimonis van facilitar la descripció del vehicle i dels desperfectes
produïts per la topada. A les 10.58 h, una persona va comunicar telefònicament a la
policia que el vehicle havia tornat al lloc dels fets.
Una patrulla va tornar al lloc, trobant el vehicle enmig de la calçada. Els agents van
fer al conductor les proves d’alcoholèmia, amb resultat negatiu, i el drogotest, que va
donar positiu en cocaïna. La fdotació policial va cursar les denuncies administratives
corresponents a les infraccions comeses.
Tres accidents de trànsit amb ferits lleus
A les 6:07 h d’ahir dijous, el servei 112 va comunicar a la Policia Municipal que a la
cruïlla dels carrers Infant Martí i Faraday s’havia produït un accident de trànsit, amb
dues motocicletes implicades. La patrulla desplaçada al lloc dels fets va comprovar
que l’accident s’havia produït en no respectar un dels motoristes la preferència de
pas de l’altre, i que un dels conductors presentava lesions lleus. El personal d’una
ambulància el va atendre in situ i posteriorment el va traslladar a l’Hospital
Universitari de MútuaTerrassa.
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A les 18.20 h el servei 112 va comunicar a la Policia Municipal un accident de trànsit
amb dos turismes implicats a la cruïlla dels carrers Wilson i Duquessa de la Victòria.
Igual que en el cas anterior, l’accident es va produir en no respectar un dels
conductors la preferència de pas de l’altre. Una ambulància va traslladar a l’Hospital
Universitari de MútuaTerrassa un dels conductors, que presentava lesions
aparentment lleus.
Finalment, a les 21.32 h, un particular va comunicar a la Policia Municipal un tercer
accident de trànsit a la plaça de la Dona Treballadora, en el que s’havien vist
implicats un turisme i una motocicleta. El conductor de la motocicleta va ser
traslladat a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa per una ambulància, amb
lesions en principi lleus.
Petit incendi en el clavegueram a l’entrada de Urgències de MútuaTerrassa
A les 20.16 h d’ahir dijous, el servei 112 informava la Policia Municipal que de la tapa
del clavegueram situada davant l’accés al servei d’Urgències de l’Hospital
Universitari de MútuaTerrassa sortia fum. Al lloc es va desplaçar una patrulla i també
es va donar avís a Bombers, encara que no va haver d’intervenir, perquè el personal
de seguretat de MútuaTerrassa ja havia sufocat el foc.
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