Nota de premsa
Terrassa, 28 d’agost de 2018

Un camió de gran tonatge s’encalla al camí de les
Carbonelles i impedeix la circulació a la via
El camió es va quedar encallat en un post de telefonia i es va haver de tallar el
trànsit al camí durant més de 14 hores
Un camió que circulava ahir pel camí de Les Carbonelles es va quedar encallat en
un post de formigó de telefonia instal·lat a la via. Un ciutadà va alertar la Policia
Municipal, que en personar-se al lloc, va comprovar que es tractava d’un tràiler amb
remolc que no podia sortir del lloc on s’havia ficat en maniobrar. L’incident va
provocar el tall de la circulació a la via, que no es va poder reobrir fins que es va
reparar el post amb cablejat, ja que presentava perill de caure si es retirava el camió.
En no presentar-se la companyia responsable de la infraestructura, es va donar avís
a Bombers, que van treballar durant més de tres hores per retirar l’element malmès
amb seguretat i permetre, així, que el tràiler pogués sortir. El trànsit es va reobrir a la
via al voltant de les 19.25 hores.
Una motorista ferida en un accident al carrer de Tàrrega
La Policia Municipal va ser alertada ahir pel servei d’emergències 112, al voltant de
les 20.16 hores, d’un accident de trànsit a la cruïlla del carrer de Tàrrega amb el
carrer d’Ibáñez de Aldecoa. La col·lisió es va produir entre un turisme i una
motocicleta quan el conductor del cotxe no va respectar un senyal de cediu el pas al
carrer d’Ibáñez d’Aldecoa. El vehicle va envestir la motocicleta i la conductora va
haver de ser traslladada a l’Hospital de Terrassa per ser atesa de ferides lleus.
Un conductor sancionat per circular sense permís, a gran velocitat i sense
llums per Ca n’Anglada
Una patrulla de la Policia Municipal va detectar un cotxe circulant a gran velocitat i
sense llums pels carrers del barri de Ca n’Anglada, a les 3.30 d’avui dimarts. En
avisar a totes les unitats, una d’elles el va interceptar i aturar al carrer de Sant
Cosme. El seu conductor circulava, a més, amb un permís de conduir sense
validesa, així que va ser denunciat per diversos delictes contra la seguretat del
trànsit.
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