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El maquinista del tren accidentat,
en estat molt greu
Un tren topa amb un arbre i descarrila entre la Garriga i el Figaró, provocant greus
ferides a la cama del maquinista, ingressat a l'Hospital de Granollers
Galeria de fotos del tren accidentat a La Garriga

Estat en que ha quedat el comboi després de l'accident. Foto: Jordi Borràs

Un tren que feia el trajecte entre l'Hospitalet i Vic descarrilava poc abans del migdia en un punt
comprès entre la Garriga i el Figaró-Montmany, després que el comboi hagués passat per
damunt d'un arbre que havia caigut a la via a causa de la forta ventada.
Com a conseqüència de l'impacte, el maquinista ha resultat ferit de gravetat i ha estat traslladat
pels serveis sanitaris a l'Hospital de Granollers, on continua ingressat i "estable dins de la
gravetat", segons ha afirmat l'Hospital de Granollers a NacióGranollers. La gravetat de les ferides
podrien provocar que el conductor perdés la cama, tal com anunciava aquest dimarts el
conseller Ramon Espadaler. Cap altra persona ha resultat ferida.
Els fets van tenir lloc al nord del pont de Can Palau, al terme municipal de la Garriga, poc abans
d'arribar al Figaró-Montmany, i a causa de l'incident la circulació de trens entre L'Hospitalet i Vic ha
quedat suspesa fins aquest migdia.
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L'arbre ha malmès l'interior del tren Foto: Jordi Borràs

Estat en què ha quedat el comboi després de l'accident prop de La Garriga. Foto: Jordi Borràs
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D'altra banda, un tren ha topat als volts de les 11 del matí amb un arbre que havia caigut a la via
en el tram entre Vic i Balenyà (foto del final).
L'estat de la circulació de trens, en directe

Així ha quedat el tren #rod3 tots estem bé pic.twitter.com/d9wDIW8G0t
? Laura Rodriguez (@lrodrin) December 9, 2014
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