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Una furgoneta va impactar contra Xavier Novell Auleda, de 34 anys, a la variant

Un ciclista de Palautordera mor
atropellat a la C-35 a Llinars
Llinars / Sant Celoni
EL 9 NOU

Un ciclista de 34 anys veí de
Santa Maria de Palautordera
i fill de Sant Celoni va morir
aquest dimarts al vespre després de ser atropellat per una
furgoneta quan circulava per
la variant de Cardedeu –la
C-35– a l’alçada de Llinars.
Xavier Novell Auleda va ser
traslladat en helicòpter a
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, on va
morir poc després d’ingressar-hi.
L’accident es va produir
cap a 1/4 de 7 de la tarda. El
ciclista circulava pel voral
de la carretera en direcció
a Sant Celoni quan va ser
envestit per una furgoneta
que li va passar per sobre.
El jove, que portava casc, va
quedar sota el vehicle i va
haver de ser rescatat amb
l’ajuda dels serveis d’emer-

La policia de les
Franqueses multa 17
conductors beguts
en 167 controls
Les Franqueses del Vallès

La Policia Local de les Franqueses va sancionar el cap de
setmana passat 17 conductors
per anar beguts. D’aquests,
un va ser sancionat per
negar-se a fer la prova. En
total, la policia va fer bufar
165 conductors en un dispositiu especial que es va fer en
diversos punts del municipi
per la festa major de Corró
d’Avall. També es van immobilitzar sis cotxes i es va
detectar a tres persones que
circulaven amb un carnet que
conduir que no era vàlid.

gència. També s’hi va veure
implicada una segona furgoneta. Tots dos conductors en
van sortir il·lesos.
Xavier Novell vivia al barri
del Virgili, de Palautordera,
i treballava a l’empresa Salicru. Ell era fill de Sant Celoni
on era molt conegut. La seva
família és molt popular al

La víctima anava
pel voral quan el
va atropellar una
furgoneta
poble i està molt vinculada
amb el Centre Excursionista
de Sant Celoni (CESC). Tenia
dues filles bessones de sis
anys que estudien a l’escola
La Tordera. Havia estat vinculat al casal Quico Sabaté.
El ciclista mort era membre del Club Ciclista de Sant
Celoni i habitualment sortia

els dissabtes i diumenges
amb els grups del club.
També estava vinculat amb
el club d’Arenys de Munt
(el Maresme) i competia de
forma habitual en proves de
cicloturisme. Aquest mateix
diumenge havia participat
en una cursa a Pineda de
Mar (el Maresme) on va
quedar tercer de la categoria
de més de 30 anys. Aquest
diumenge havia córrer en
una altra competició al Prat
de Llobregat. Novell tenia
un bloc personal on recollia
les seves experiències en
les diverses competicions i
parlava de temes relacionats
amb la bicicleta i també de
vivències personals. La web
és força popular entre els
ciclistes aficionats i registra un important volum de
visites cada dia. La darrera
entrada –escrita el mateix
dia de l’accident– ha recollit
prop de 200 comentaris de

Un camió impacta contra
un cotxe dels Mossos parat
a l’AP-7 a Montornès
Montornès del Vallès
EL 9 NOU

Un tràiler es va emportar
una patrulla dels Mossos
d’Esquadra de trànsit que
estava aturada en un voral de
l’AP-7 aquest dimecres cap
a les 9 del matí. L’accident
es va produir en terme de
Montornès a l’alçada del quilòmetre 133. El camió no va
veure el vehicle policial, que
va quedar totalment destrossat a causa de l’impacte.

Els agents dels Mossos
havien fet aturar al voral
de l’autopista un vehicle
per un infracció que havia
comès. Quan es va produir
el xoc, els dos policies de la
patrulla eren fora del vehicle
policial, al costat del cotxe
que estaven sancionant per
la banda de l’acompanyant.
Això va fer que no patissin
cap ferida i sortissin il·lesos
de l’accident. El conductor
del vehicle sancionat també
en va sortir il·lès.

condol d’amics, companys
ciclistes i lectors del bloc
que es van anar fent des que
es va conèixer la seva mort
dimarts. El Club Ciclista de
Sant Celoni té previst fer un
homenatge a novell en les
properes setmanes. L’entitat
també es planteja organitzar
una protesta més endavant

Els ciclistes de Sant
Celoni protestaran
per la perillositat
de les carreteres
per denunciar la perillositat
de les carreteres.
L’accident va obligar a
tallar la C-35 una hora. El
trànsit es va desviar per
l’interior de Llinars. A partir
de 2/4 de 8, es va reobrir un
carril. La circulació, però, no
va quedar normalitzada fins
a 3/4 de 10.

Tres ferits en
l’incendi d’una
casa aparellada
de Vilanova
Vilanova del Vallès
EL 9 NOU

Tres persones van resultar
ferides aquest dilluns al
vespre en un incendi que va
afectar el menjador d’una
casa aparellada de Vilanova.
Els fets van passar cap a les 9
del vespre al número 17 del
passatge Joan Coromines,
segons han explicat fonts
dels Bombers.
Judith O.L., de 32 anys,
va patir cremades de segon
grau al 10% del cos i va ser
traslladada a l’Hospital de la
Vall d’Hebron, de Barcelona.
Els altres ferits són una noia
de 23 anys que va patir cremades lleus en un braç i un
home de 37 anys, que presentava una intoxicació lleu pel
fum. Tots dos van ser traslladats a l’Hospital General
de Granollers. Els Bombers
van necessitar només uns 10
minuts per apagar les flames.
El fum va afectar la resta de
l’immoble. Hi van anar quatre dotacions dels Bombers.

Detingut un home
a Parets amb una
desena de paperines
de cocaïna per vendre

Un motorista ferit
greu en caure en
una pista forestal
de Vallgorguina

Parets del Vallès

Vallgorguina

La Policia Local de Parets va
detenir aquest dimarts un
veí de Ripollet de 31 anys
acusat de tràfic de droga.
Portava a sobre una desena
de paperines de droga preparades per ser venudes. La
policia també li va trobar
diners en efectiu presumptament obtingudes del tràfic
de droga. La detenció es va
fer al polígon industrial Llevant, on l’home s’esperava al
cotxe per vendre la droga a
persones que s’hi acostaven
amb altres vehicles.

Un jove motorista de 23 anys
va patir una fractura de tíbia
i peroné en caure en una
pista forestal situada entre
el nucli de Vallgorguina i
Sant Martí de Montnegre.
L’accident es va produir
aquest dilluns a la tarda. El
motorista va ser traslladat en
estat greu a l’Hospital Parc
Taulí, de Sabadell. El jove va
ser rescatat per efectius del
Grup d’Activitats Especials
(GRAE) dels Bombers. El
trasllat a l’hospital es va fer
en helicòpter.
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