Nota de premsa
Terrassa, 6 de març de 2019

Persona ferida per una mossegada de gos dins d’un
tren
L’animal anava sense lligar i sense morrió, en contra del que diu el reglament
Una dotació de la Policia Municipal de Terrassa va accedir ahir a la tarda a l’estació
del Nord, alertada per una trucada del 112 que informava que una persona havia
estat mossegada dins d’un tren de rodalies. Els fets van tenir lloc a les 17.30 h.
La patrulla desplaçada a l’estació va trobar-hi una persona que presentava dues
ferides obertes en una cama, fetes per un gos. Els agents van identificar el
propietari, que portava l’animal sense corretja ni morrió, contràriament al que
especifica el reglament de viatgers de Rodalies, li van lliurar una citació judicial que
tenia pendent i van redactar Acta d’Animals Domèstics. Una ambulància va traslladar
la persona ferida a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa després d’una primera
atenció.
Motorista ferit en un accident de circulació
A les 18.15 h de la tarda d’ahir es va produir una col·lisió entre una motocicleta i un
turisme a la rotonda de l’avinguda de Santa Eulàlia amb el carrer de Colom. La
motocicleta circulava per la rotonda i un turisme que es va incorporar a aquesta la va
colpejar pel lateral, sembla que perquè el conductor estava enlluernat pel sol en
aquell moment. Encara que la motocicleta no va arribar a caure, el conductor va
resultar ferit pel cop. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital
Universitari de MútuaTerrassa.
Atropellament a la carretera de Montcada amb ferit lleu
Ahir dimarts, minuts després de les 20.30 h, es va produir un atropellament a la
carretera de Montcada, davant de les dependències de la Policia Municipal. Un
ciutadà que en va ser testimoni va avisar els agents.
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L’accident es va produir quan una mare i el seu fill creuaven la carretera amb un
patinet elèctric pel pas de vianants semaforitzat. Sembla que el conductor d’un
turisme aturat al semàfor no els va veure creuar, va iniciar la marxa i els va colpejar
lateralment. Una ambulància es va desplaçar al lloc dels fets però no va fer cap
trasllat a centre sanitari perquè les ferides eren de caràcter molt lleu.
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