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Rescaten un veí de 
79 anys de Montseny 
per una caiguda a la 
muntanya
Fogars de Montclús

Un helicòpter i dos vehicles 
dels Bombers van participar 
diumenge al migdia en el 
rescat d’un home de 79 anys 
i veí de Montseny que va 
caure per un marge d’uns 
quatre metres al camí de 
Serrallonga, a Fogars. L’home 
va patir un traumatisme lleu 
per un cop al cap. Va ser atès 
per un metge dels Bombers, 
que es va desplaçar a la zona 
en helicòpter. Després, va ser 
traslladat en ambulància a 
l’Hospital de Granollers.

Foc en un habitatge 
de la Garriga amb 
dues persones 
intoxicades pel fum
La Garriga

Un incendi va cremar la cam-
pana extractora i va afectar 
mobles de la cuina d’una 
planta baixa situada al núme-
ro 6 de la carretera de Vic, de 
la Garriga, dissabte al vespre. 
La Policia Local va apagar el 
foc amb extintors i els Bom-
bers van fer una revisió per 
assegurar-se que no revifaria 
i per ventilar la cuina, plena 
de fum. Dues persones van 
patir una intoxicació lleu pel 
fum però no va caldre traslla-
dar-les a cap centre sanitari.

La vigilància a les 
tres torres de guaita 
dels Bombers s’acaba 
aquest divendres
Sant Celoni

Els Bombers donaran per 
acabada la temporada de 
vigilància des de les torres 
de guaita del Farell, a Caldes; 
de Puiggraciós, a Figaró, i 
del turó Gros, a Sant Celoni, 
aquest divendres. La Diputa-
ció també tanca el dispositiu 
de vigilància als parcs de la 
Serralada Litoral i de Marina 
aquest dimecres.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Un jove d’entre 16 i 25 anys 
va morir aquest divendres a 
la nit en caure i topar contra 
la paret del túnel de Can Jep, 
que uneix la zona esportiva 
de Corró d’Avall amb el barri 
Bellavista per sota de les vies 
del tren de la línia de França. 
La víctima anava indocumen-
tada i, aquest diumenge a la 
tarda, encara no havia pogut 
ser identificada. Ni la Policia 
Local ni els Mossos havien 
rebut cap denúncia per des-
aparició que es pogués rela-
cionar amb el jove mort, que 
podria ser originari d’algun 
país africà o sud-americà pel 
color de la pell.

La Policia Local de les 
Franqueses va rebre poc 
abans de les 10 de la nit una 

trucada d’un conductor que 
els alertava que havia tro-
bat un ciclista accidentat a 
l’entrada del túnel de Can 
Jep, per la banda que ve de 
Bellavista. La policia creu 
que venia del carrer Girona, 
del barri Bellavista, o del 
camí antic de Cardedeu. Per 
causes que es desconeixen 
i que la Policia Local està 
investigant, el ciclista va per-
dre el control de la bicicleta. 
El jove va rebre un fort cop al 
cap en topar contra la paret 
del túnel, un pas molt estret 
regulat per semàfors. Ni els 
efectius de la Policia Local 
ni els sanitaris del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, 
que van arribar poc després, 
van poder fer res per salvar 
la vida del noi, que va morir 
allà mateix.

La investigació haurà de 
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El túnel sota la via del tren de la línia de França és un pas molt estret d’un únic sentit de circulació amb pas altern regulat amb semàfors

La víctima és un jove d’uns 20 anys, que anava indocumentat i no ha pogut ser identificat

Un ciclista mor en topar amb la paret 
del túnel de Can Jep a Corró d’Avall

determinar què va provocar 
l’accident, del qual fins ara 
no s’han trobat testimonis. 
Tampoc se sap exactament si 
va passar gaire estona entre 
l’hora de l’accident i l’avís a 
la Policia Local.

L’accés al túnel de Can Jep 
per la banda de Bellavista es 
fa a través d’un revolt molt 
tancat que arriba després 
d’un tram de força baixada 
en què no hi ha cap ressalt 
al paviment per evitar que 
els vehicles vagin de pressa. 
El pas està regulat per un 
semàfor visible des de força 
distància perquè recentment 
s’han retirat les canyes que 
en dificultaven la visibilitat. 
Amb tot, no hi havia hagut 
cap accident mortal en 
aquest punt. Només petites 
topades, sobretot a l’hivern 
quan el paviment es glaça.

La policia demana 
col·laboració 
ciutadana

Les Franqueses

La Policia Local de les 
Franqueses demana col-
laboració ciutadana a totes 
aquelles persones que 
puguin aportar dades per 
identificar el jove mort en 
l’accident de divendres. 
També a possibles testi-
monis dels fets. Es pot 
trucar al telèfon 93 846 
75 75. El de divendres, és 
el desè accident mortal 
al Vallès Oriental des de 
l’inici d’any. L’últim va ser 
a l’agost a l’AP-7 a Mollet, 
on va morir un jove de 27 
anys i veí de la ciutat. Qua-
tre dels deu sinistres han 
estat en vies urbanes.


