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El sinistre va provocar ferides greus a sis persones de dues famílies de Granollers i Mataró

Una veïna de Granollers mor 
en un xoc frontal a la Roca
La Roca / Granollers

EL 9 NOU

Una dona de 47 anys i veïna 
de Granollers, va morir aques  
diumenge a la matinada en 
una topada frontal on s’hi 
van veure implicats tres vehi-
cles. Segons ha pogut saber 
EL 9 NOU, la víctima mortal 
és Josefa Gómez Rubio que 
circulava en sentit Mataró 
amb el seu marit i dos fills. A 
banda de la persona morta, 
també van patir ferides greus 
sis persones més. Una d’elles 
és una nena de quatre anys 

veïna de Mataró que va ser 
traslladada en estat crític a 
l’Hospital de la Vall d’He-
bron de Barcelona. Una altra 
va patir lesions lleus i una 
altra en va sortir il·lesa.

El sinistre es va produir cap 
a 1/4 de 3 de la matinada al 
quilòmetre 12 de la carretera 
B-40, el tram de connexió 
entre l’autopista de Mataró 
i la carretera de Granollers a 
la Roca. En aquest punt, on 
hi ha un revolt, ja hi ha hagut 
altres xocs frontals amb 
víctimes mortals. Un Opel 
Vectra, que circulava sentit 

Granollers, i un Toyota, que 
ho feia sentit Mataró, van 
topar frontalment per causes 
que els Mossos investiguen. 
Un tercer turisme, que anava 
darrera del Toyota, no va 
poder evitar la topada i tam-
bé es va veure implicat en 
l’accident. La seva conducto-
ra, però, en va sortir il·lesa. 
Dins de l’Opel viatjava una 
parella de Granollers amb 
dos fills menors d’edat. La 
dona, que anava al seient 
de l’acompanyant, va morir 
al mateix lloc del sinistre a 
causa de la gravetat de les 

ferides. L’home i un dels fills 
van patir ferides greus i van 
ser traslladats a l’Hospital 
Parc Taulí de Sabadell. No es 
tem per la seva vida. L’altre 
menor va patir ferides lleus. 
Al Toyota, hi viatjava una 
família de Mataró. La nena 
de quatre anys seguia aquest 
diumenge en estat crític. Els 
altres membres de la família 
van patir lesions greus i van 
ser traslladats a l’Hospital de 
la capital del Maresme però 
no es tem per la seva vida.

En el rescat de les víctimes, 
hi van intervenir vuit dota-

El Casino de Granollers 
inicia les obres d’ampliació

La trentena de bidons es van abandonar prop del riu Tenes

Localitzen un abocament de 
productes tòxics a Lliçà d’Amunt

cions dels Bombers que van 
estar treballant al lloc del xoc 
fins a les 5 de la matinada. 
També s’hi van desplaçar 
diverses dotacions dels Mos-
sos d’Esquadra i efectius 
del Servei d’Emergències 
Mèdiques que van atendre 
els ferits.

Josefa Gómez Rubio és 
la quarta víctima mortal a 
la comarca en accidents de 
trànsit en vies interurbanes 
des de gener. El darrer acci-
dent mortal es va produir 
l’1 d’abril quan un ciutadà 
romanès va ser atropellat a 
l’AP-7 a Llinars quan intenta-
va creuar la carretera. A més 
d’aquestes quatre persones, 
un nen de 5 anys també va 
morir atropellat en un acci-
dent dins del nucli urbà de 
l’Ametlla. L’11 de maig, una 
motorista de 24 anys i de 
Granollers va morir en un 
altre accident a l’autopista de 
Mataró, a Argentona.

Els bidons amb els productes localitzats a prop del Tenes, a Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El Grup d’Ornitologia del 
Tenes (GOT) ha denunciat 
l’abocament d’una trentena 
de bidons amb productes 
tòxics a uns deu metres de la 
llera del riu Tenes, en terme 
de Lliçà d’Amunt. Membres 
del GOT van localitzar els 
bidons aquest diumenge i ho 
van comunicar a la Policia 
Local del municipi. La tro-
bada es va fer al costat del 
camí paral·lel al riu a l’alçada 
de Can Feu, prop de la depu-
radora de Santa Eulàlia i al 
límit amb el terme d’aquest 
municipi.

Els bidons eren de diver-
ses mides, la majoria, però, 
amb capacitat per a més de 
100 litres. Alguns conteni-
en encara diversos litres de 

productes tòxics com olis 
essencials, segons les etique-
tes dels bidons. Membres 
del GOT han explicat a EL 9 

NOU, que només un s’havia 
vessat i que les etiquetes 
contenien referències a l’an-
tiga empresa Kesmar, situada 

a Granollers, que es dedicava 
a la fabricació de colònies 
i que va tancar el gener de 
2004. Amb tot, les naus de 
l’empresa, situades al carrer 
Ramon Llull, es van ender-
rocar a finals de l’any passat. 
“Els van haver de portar amb 
un camió”, explica Lluís Gas-
cón, president del GOT. “No 
havíem trobat res així. Algun 
cop havíem trobat algun pot 
de pintura o restes de runa 
però no això”, afirma. 

Aquest és el segon aboca-
ment de productes tòxics que 
s’ha detectat en els darrers 
mesos a la llera de rius de 
la conca del Besòs. El passat 
4 de febrer, la Policia Local 
de Granollers va detectar 
un abocament de diversos 
bidons amb productes tòxics 
a l’alçada del gual de Palou. 
Part del contingut dels 
bidons, va caure sobre la 
llera però no va tenir conse-
qüències greus per la fauna, 
la flora o el curs de l’aigua. 
Amb tot, la Policia Local va 
imputar dos delictes contra 
el Medi Ambient a dues 
empreses de Montmeló a qui 
es responsabilitza dels fets.
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El nou edifici tindrà la façana al carrer Girona

Granollers

EL 9 NOU

Aquest dilluns començarà 
l’enderroc de l’ala dreta 
de l’edifici del Casino de 
Granollers, la que dóna a 
la banda del carrer Girona. 
Aquest pas marca l’inici de 
les obres d’ampliació de 
les instal·lacions d’aquesta 
entitat. L’enderroc es farà de 
forma manual per no afectar 
l’edifici històric. Les obres, 

que fa l’empresa Abolafio, 
tenen un pressupost d’una 
460.000 euros i està previst 
que puguin estar acabades a 
final d’any.

El projecte que es tira 
endavant preveu la cons-
trucció d’un nou edifici a la 
banda del carrer Girona amb 
planta baixa i un primer pis. 
L’actuació permetrà ampliar 
l’espai disponible amb la 
creació de noves sales poliva-
lents per a les activitats del 

Casino. “És una obra molt 
important de la qual fa anys 
que se’n parla i que havíem 
de fer”, afirma el president 
de l’entitat, Joan Garriga, 
que indica que més endavant 
es vol actuar a la sala noble 
per tal de millorar-la.

Les obres obligaran a resi-
tuar algunes de les activitats 
que es fan al Casino en altres 
espais. També s’ha col·locat 
una caseta al pati per a les 
oficines de l’entitat.

Cremen 400 
metres quadrats 
de matolls en un 
foc a Sant Celoni
Sant Celoni

Un incendi va cremar 400 
metres quadrats de matolls 
aquest dissabte cap a les 6 de 
la tarda a Sant Celoni. El foc 
va afectar una zona propera 
al carrer Lluís Companys i 
al torrent del Virgili, segons 
han explicat fonts dels Bom-
bers. Una sola dotació dels 
Bombers va treballar per 
apagar les flames durant 
una hora i mitja. D’altra 
banda, un altre incendi va 
cremar una superfície de 350 
metres quadrats de matolls 
de ribera a la urbanització 
Can Miret, a Sant Antoni de 
Vilamajor. El foc va afectar 
una zona propera al parc del 
Torrent, segons els Bombers. 
En aquest cas, l’incendi va 
començar cap a 1/4 de 9 
del vespre. Tres dotacions 
dels Bombers van treballar 
durant unes dues hores com 
a màxim per apagar les fla-
mes.


