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Despengen dos 
operaris atrapats en 
un elevador espatllat 
a l’Ametlla
L’Ametlla del Vallès

Els Bombers van haver de 
rescatar dimarts al migdia 
dos operaris que havien que-
dat atrapats dalt de tot d’una 
cistella elevadora, que s’ha-
via espatllat. Els Bombers 
van desplegar el camió escala 
per arribar fins als dos ope-
raris atrapats i canviar-los de 
cistella. Van poder ser resca-
tats una hora després d’aler-
tar els Bombers. Els operaris 
van sortir-ne il·lesos.

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

Un nen de tres anys va morir 
ofegat en caure en una 
piscina d’una casa de Lliçà 
d’Amunt. Els fets van passar 
en un habitatge del carrer 
Ramon Llull, de la urbanitza-
ció Can Salgot dimarts de la 
setmana passada cap a 3/4 de 

8 del vespre, segons han con-
firmat a EL 9 NOU fonts dels 
Mossos i de la Policia Local. 
La investigació dels Mossos 
ha conclòs que es va tractar 
d’un accident.

La Policia Local va rebre 
l’avís poc després de 3/4 de 8 
del vespre. La primera patru-
lla va arribar al lloc dels fets 
cinc minuts després. Més 

tard, ho van fer els serveis 
sanitaris, que no van poder 
fer res per reanimar el nen, i 
efectius de la policia catalana 
i dels Bombers. Els Mossos 
van obrir una investigació 
que ha conclòs que el nen va 
caure de forma accidental a 
la piscina del jardí. No en va 
poder sortir i, com que no 
sabia nedar, es va ofegar.

Nou incendi 
prop de la zona 
del TAV a Sant 
Celoni
Sant Celoni

Un nou incendi va cremar 
100 metres quadrats de vege-
tació a Sant Celoni aquest 
dimarts al migdia. El foc va 
afectar una zona situada 
entre les pistes d’atletisme i 
la via del tren d’alta veloci-
tat (TAV). Una dotació dels 
Bombers va treballar per apa-
gar les flames durant uns 30 
minuts. La matinada de dis-
sabte ja hi va haver un altre 
incendi en una zona propera 
a la riera del Partegàs, que va 
cremar uns 50 metres qua-
drats en una zona de canyes. 
En tots dos casos, els focs 
han afectat una zona propera 
a les vies del TAV, on es va 
localitzar l’onada d’incen-
dis del mes d’agost que els 
Agents Rurals van confirmar 
que havien estat provocats 
per alguna persona.

Dos veïns de Mollet 
intoxicats lleument 
per un incendi a la 
cuina de casa
Mollet del Vallès

Dos veïns de Mollet van patir 
una intoxicació lleu pel fum 
en l’incendi que va afectar el 
motor del frigorífic de la cui-
na de casa seva. Tots dos van 
ser traslladats a l’Hospital de 
la ciutat. Segons han explicat 
fonts dels Bombers, els fets 
van passar aquest dijous cap 
a la 1 de la matinada en un 
pis d’un edifici del carrer 
Gaudí. El mateix propietari 
del pis va aconseguir apa-
gar el foc. Els Bombers van 
acabar de refredar els punts 
que seguien fumejant i van 
ventilar tot el pis, que havia 
quedat ple de fum. El bloc de 
pisos no es va desallotjar, tot 
i que alguns veïns van sortir 
de casa pel seu propi peu. 
Van poder tornar a casa al 
cap d’una hora.

Un detingut per 
encarar-se amb l’amo 
d’una cafeteria del 
centre de Granollers
Granollers

La Policia Local de 
Granollers va detenir aquest 
dimarts un veí de Canovelles 
de 27 anys per enfrontar-se 
a un responsable d’una cafe-
teria del carrer Sant Josep, 
de Granollers. Aquests van 
alertar la policia en veure 
que l’home estava provocant 
aldarulls dins de l’establi-
ment. El detingut, que també 
es va enfrontar als agents 
de la Policia Local que es 
van desplaçar al lloc dels 
fets, està acusat d’amenaces, 
danys materials i resistència 
als agents de l’autoritat.

Els fets van passar en un habitatge de la urbanització Can Salgot

Un nen de tres anys mor ofegat a 
la piscina de casa a Lliçà d’Amunt


