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POLÍTICA I SOCIETAT 16 NOU9EL

Rescaten una 
dona que va caure 
a les vies del tren 
a Granollers
Granollers

Els Bombers van haver de 
rescatar una dona que va 
caure a les vies del tren des 
d’una alçada d’uns quatre 
metres prop del passeig de 
la Muntanya, a Granollers. 
Els fets van passar dimecres 
al migdia a l’aparcament de 
sorra que hi ha entre aquest 
carrer i les vies del tren. Els 
serveis sanitaris van atendre 
la víctima, de 36 anys i veïna 
del barri Ponent, al mateix 
lloc del succés i després va 
ser traslladada a l’hospital. 
Presentava diverses contu-
sions provocades per l’im-
pacte. Segons ha pogut saber 
EL 9 NOU, la policia apunta 
la possibilitat que la dóna es 
llencés de forma voluntària 
per cridar l’atenció per un 
presumpte maltractament de 
la seva exparella al fill que 
tenen en comú. 

Entren a robar per 
tercer cop en un 
mes al camp de 
futbol de Bigues
Bigues i Riells

Uns desconeguts van entrar 
a robar al camp de futbol de 
Bigues el cap de setmana pas-
sat. La junta del club denun-
cia que és la tercera vegada 
que tenen aquest problema 
en l’últim mes i mig, malgrat 
que aquesta vegada no van 
poder accedir a l’interior de 
les oficines i del bar. Tot i 
això, els assaltants van des-
trossar les papereres de l’ex-
terior del recinte. M.C.

Rescaten un 
operari atrapat en 
la cistella d’una 
grua a la Llagosta
La Llagosta

Els Bombers van rescatar 
aquest dimecres un operari 
que havia quedat atrapat dalt 
d’una cistella d’un camió 
grua a nou metres d’alçada. 
Els fets es van passar a la 
cantonada del passeig Pintor 
Sert i del carrer Estació quan 
es va espatllar el sistema 
que fa pujar i baixar la grua. 
Una dotació dels Bombers va 
baixar l’home que no va patir 
cap mena de ferida.

Crema un matalàs 
en un pis de Mollet
Mollet del Vallès

Un incendi va cremar aquest 
dimecres a la tarda un mata-
làs en un pis del carrer Ferro-
carril, al barri de Plana Lledó 
de Mollet. La resta del pis va 
quedar afectada pel foc. No 
hi va haver ferits ni desallot-
jats, segons els Bombers.

Els Mossos donen consells als empresaris 
per prevenir robatoris en naus industrials

Parets del Vallès

Els Mossos van fer dimecres una xerrada als empresaris de 
l’Associació d’Industrials del Baix Vallès per tal de donar-los 
consells de seguretat per prevenir robatoris en indústries. 
Els Mossos van destacar la necessitat d’adoptar mesures i van 
explicar els dispositius per evitar els robatoris. “La seguretat 
és responsabilitat de tothom”, diu Albert Martín, sotscap de la 
Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà.
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Vilanova del Vallès

EL 9 NOU

Uns desconeguts es van 
emportar la matinada de 
dilluns una maleta amb 
material radioactiu de baixa 
intensitat d’unes casetes 
de les obres del tren d’alta 
velocitat que hi ha entre la 
carretera de Valldoriolf i 
la carretera del Masnou, a 
Vilanova. L’aparell es va loca-
litzar dos dies després en un 
aparcament del municipi de 
Premià de Dalt (el Maresme). 
Els Mossos creuen que els lla-
dres no tenien com a objectiu 
robar el material radioactiu.

L’Audiència absol 
els acusats de 
matar un veí de 
Sant Celoni per 
falta de proves

Sant Celoni/Cardedeu

EL 9 NOU

L’Audiència de Barcelona 
ha absolt per falta de proves 
tres joves acusats d’assassi-
nar-ne un altre i haver-ho 
intentat amb dos més en 
un polígon industrial de 
Cardedeu l’any 2005. La 
Fiscalia havia demanat per a 
cada acusat 41 anys de presó 
per un assassinat amb traïdo-
ria, dos intents d’homicidi, 
tinença il·lícita d’armes i 
tràfic de drogues. Sí que s’ha 
condemnat dos dels proces-
sats per tràfic de drogues: 
Hamzariani E. A. i Hristo 
V.H. a cinc anys i Manuel 
Camilo S. B. a nou mesos per 
conspiració per cometre un 
delicte contra la salut públi-
ca. Aquest últim era l’acusat 
per Fiscalia de ser l’autor 
dels trets.

La sentència apunta ara 
que no es pot provar l’autoria 
material dels trets, ni que fos 
un dels processats i tampoc 
que portessin armes de foc. 
Tampoc considera provat que 
els acusats s’haguessin posat 
d’acord per endur-se els 30 
quilos d’haixix que suposa-
dament volien comprar el 
dia dels fets. El text remarca 
que alguns testimonis “no 
han sabut o no han volgut 
dir res” del que havia pas-
sat i considera les hipòtesis 
sobre els fets del 9 d’abril de 
2005 “possibles i, fins i tot, 
versemblants”. Amb tot, són 
insuficients per desvirtuar 
la presumpció d’innocència 
dels processats. 
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L’aparacament de l’Eroski de Riera Seca és el que nota més l’afluència de vehicles, sobretot el dia del mercat setmanal

Les 900 places no seran, de moment, exclusives per als clients 

Mollet mantindrà l’accés lliure 
a l’aparcament de Riera Seca

Mollet del Vallès

M.G.B.

Les prop de 900 places 
d’aparcament gratuïtes a la 
zona de Riera Seca, a Mollet, 
no corren perill d’esdevenir, 
per ara, exclusivament per a 
clients. La desaparició del pla 
de les Pruneres com a espai 
d’aparcament gratuït, a pocs 
metres de la zona comercial 
de Riera Seca, va fer saltar 
algunes alarmes, però tant 
els botiguers com l’Ajunta-
ment asseguren que l’espai 
no es tancarà. 

El regidor de Planificació 
Urbanística, Josep Garzón 
(PSC) va afirmar en el ple de 
dilluns que els botiguers “no 
tenen la intenció de tancar 
l’accés”. Josep Bertolín, de la 
comunitat de propietaris de 
la zona, ha apuntat que entre 

els comerciants no es con-
templa col·locar cap tanca. 
Amb tot, Bertolín puntualit-
za que l’espai s’omple cada 
dia més de cotxes i camions, 
“sobretot els dimarts”, quan 
hi ha mercat setmanal. L’únic 
comerç que nota més l’aflu-
ència de vehicles és l’hiper-
mercat Eroski, que abans 
d’obrir al matí ja té bona part 
de l’aparcament ocupat. 

Ajuntament i propietaris 
es reuniran de nou divendres 
vinent, el mateix dia que s’ha 
convocat una manifestació 
contra el projecte del pla de 
les Pruneres.

TENS DEBAT AL PLE

Durant el ple, ICV-EUiA va 
presentar una moció d’ur-
gència que instava al govern 
(PSC i CiU) a “redefinir” el 

projecte del Pla de les Pru-
neres, tenint en compte les 
diferents visions que hi ha. 
La moció demanava un debat 
“social i polític” per consen-
suar zones d’aparcament 
gratuïtes, i convocar la Taula 
de la mobilitat. Per Noemí 
Fernàndez (ICV-EUiA), el 
tancament del pla de les Pru-
neres “ha creat un ambient 
de descontent i preocupació 
entre veïns i comerciants per 
la manca d’aparcament”. ERC 
i PP hi van donar suport. 

Feliu Guillaumes (CiU) 
va rebutjar la moció perquè 
s’havia entrat el mateix dia 
del ple. L’alcalde, Josep Mon-
ràs, va llegir actes de plens 
de l’any 2002 en què els regi-
dors d’ICV, Josep Torrecillas 
i Jesús M. Carrasco accepta-
ven l’avantprojecte d’aparca-
ment soterrat.

Roben una maleta amb 
material radioactiu a Vilanova 
i la recuperen dos dies després 
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La maleta conté aquests aparells


