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Tres ferits en dos accidents a la GI550 entre Arbúcies i Sant Hilari
Sacalm
El primer accident va ser un xoc entre una moto i un cotxe i en el segon un cotxe
amb un camió

Accident en el km 2 de la GI-550 entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm | Bombers Arbúcies

Primers accidents de l'any 2019 a la carretera GI-550 entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm aquest
dijousi gairebé en el mateix punt quilomètric. Per una banda, a un quart de tres de la tarda hi va
haver un xoc entre una moto i un turisme en el quilòmetre 2 d'aquesta carretera del qual en va
resultar ferit el motorista i que va haver de ser traslladat a l'Hospital de Vic. A banda dels serveis
d'emergència, mossos d'esquadra, policia local i també hi van ser-hi dues dotacions dels
Bombers de la Generalitat.
Unes hores més tard, a un quart i cinc de nou del vespre un el quilòmetre quatre hi va haver un
segon accident amb un xoc lateral entre un camió i un turisme. Elconductor del camió va resultar
il·lès però els dos ocupants del turisme van haver de ser excarcerats pels Bombers i traslladats al
Trueta de Girona. En aquest cas s'hi van traslladar tres dotacions de bombers, serveis
d'emergència i Mossos d'Esquadra.
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En els dos accidents la primera intervenció va ser dels Bombers Voluntaris d'Arbúcies que van
haver de deixar les seves respectives feines per poder atendre el servei ja que ahir el parc
d'Hostalric estava tancat i els més propers venien de Santa Coloma de Farners -precisament un
dels parcs tancats avui- i Lloret de Mar, tal com hn explicat els propis Bombers Voluntaris
d'Arbúcies.
Els Bombers d'Arbúcies, també ahir, van haver de fer un tercer servei a Sant Hilari Sacalm per
apagar el foc d'una xemeneia que es va encendre al carrer Lleida d'aquesta població.

Sort que hem pogut deixar les nostres feines i el que feiem per així poder sortir perquè el parc d'
#Hostalric (https://twitter.com/hashtag/Hostalric?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) estava tancat i
els bombers més propers venien de #SantaColomaFarners
(https://twitter.com/hashtag/SantaColomaFarners?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i #Lloret
(https://twitter.com/hashtag/Lloret?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Avui un dels parcs tancats
és #SantaColomaFarners
(https://twitter.com/hashtag/SantaColomaFarners?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#MancaUnBonModel
(https://twitter.com/hashtag/MancaUnBonModel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#BombersEnLluita (https://twitter.com/hashtag/BombersEnLluita?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Bombers Arbúcies (@BombersArbucies) 4 de gener de 2019
(https://twitter.com/BombersArbucies/status/1081112401276211200?ref_src=twsrc%5Etfw)
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