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Una persona resulta ferida en un accident de
circulació a la B40
Dos turismes col·lisionen a la cruïlla de la B40 amb la carretera de Matadepera
Una persona va resultar ferida aquest dijous a les 21.45 hores en un accident a la
cruïlla de la B40 amb la carretera de Matadepera. Dos vehicles circulaven per la via
en sentit oest quan a l’alçada de la cruïlla amb la carretera de Matadepera un d’ells
va intentar fer un canvi de carril sense adonar-se de la presència de l’altre turisme a
la via i el va colpejar desplaçant la seva trajectòria fins a col·lidir amb un semàfor.
Els Mossos d’Esquadra van avisar els agents municipals que, en personar-se al lloc
dels fets, van comprovar que un dels conductors es queixava de dolor i van demanar
una ambulància. La unitat del SEM va traslladar el ferit a l’Hospital Mútua de
Terrassa. D’altra banda, el pal del semàfor contra el qual va col·lisionar un dels
vehicles va quedar danyat, amb el cablejat a la vista, i els agents van barrar el lloc
amb cinta després de realitzar la corresponent inspecció ocular i informe tècnic
d’accident.

Un motorista ferit en un accident a Ca n’Anglada
Un motorista va caure ahir a les 20 hores quan circulava per l’avinguda de
Barcelona, al barri de Ca n’Anglada. La Policia Municipal va rebre avís de l’accident
per part del 112 i es va activar una ambulància. En arribar, els agents van comprovar
que una motocicleta havia relliscat a l’intentar girar cap al carrer de Mare de Déu
dels Socors per una taca de líquid lliscant a l’asfalt i el seu conductor havia caigut al
terra, patint lesions de diversa consideració. L’ambulància va atendre el ferit i el va
traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van llençar sepiolita al lloc i es va
avisar a Bombers per col·laborar en les tasques de neteja de la via, ja que es
tractava d’una taca bastant llarga.
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