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David Cañón Marín tenia 28 anys i treballava com a mecànic d’aeronaus

Un veí de Sant Feliu mor en un 
accident d’helicòpter a Algèria
Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

David Cañón Marín, un jove 
de 28 anys i veí de Sant Feliu 
de Codines, va morir aquest 
dimarts al matí quan l’heli-
còpter amb què viatjava es va 
estavellar prop de la ciutat 
de Boumerdes, a Algèria. En 
l’accident, que es va produir 
cap a 2/4 de 8 del matí, també 
va perdre la vida el pilot de 
l’aparell un ciutadà francès 
que vivia a Barcelona. Una 
altra persona de nacionalitat 
espanyola va patir ferides i 
va ser traslladada a l’hospital 
de Thenia després de rebre 
les primeres assistències 
al mateix lloc dels fets. El 
sinistre es va produir a uns 
50 quilòmetres a l’est de la 
capital, Alger. 

El jove era mecànic d’heli-
còpters i treballava per a una 
empresa de Mallorca que 
estava fent feines de neteja 
de línies elèctriques d’alta 
tensió a la província de Tizi 
Ouzou, a partir de l’acord de 
col·laboració amb l’elèctrica 
algeriana Sonelgaz. L’acci-
dent es va produir mentre es 
feia un trasllat i per aquest 
motiu Cañón anava a l’apa-
rell. Quan es feien les tas-
ques de neteja, ell no volava. 

El seu germà i l’alcalde 
Pere Pladevall van viatjar 
l’endemà de l’accident cap a 
Algèria per a la identificació 
–que ja s’ha fet– i la repatria-
ció del cos. L’alcalde va man-
tenir contactes amb el cònsol 
espanyol a la zona per acce-

lerar el màxim els tràmits 
burocràtics, condicionats per 
la celebració del ramadà. En 
el moment de tancar aquesta 
edició, dijous al vespre, la 
família esperava que l’ar-
ribada del cos a l’aeroport 
de Barcelona es fes aquest 
divendres. Està prevista una 
vetlla al tanatori de Sant 
Feliu i que la cerimònia de 
comiat es faci a l’església. 
Podria ser entre dissabte a 
la tarda o diumenge. Dijous 
l’Ajuntament va retirar les 
banderes de la façana del 
consistori en mostra de dol.

Les causes del sinistre 
encara no es coneixen. La 
família espera el retorn del 
germà de la víctima i de l’al-
calde per tenir més dades.

ARRELAT A SANT FELIU

Cañón estava molt arrelat a 
Sant Feliu, on havia viscut 
fins fa pocs anys quan es va 
traslladar a Vilobí d’Onyar 
(la Selva) perquè estava tre-
ballant de mecànic per a una 
empresa d’helicòpters amb 
base a l’aeroport de Girona. 
Havia jugat des de petit al 
Club Hoquei Sant Feliu, tot i 
que va deixar-ho abans d’ar-
ribar al primer equip. Amb 
tot, mantenia la relació amb 
el club i era un dels mem-
bres de l’equip de veterans 
que entrenen plegats de for-
ma periòdica i juguen algun 
partit amistós de tant en 
tant. De fet, estava previst 
que Cañón participés el dia 
18 de setembre en el partit 

Rescaten amb 
helicòpter un veí de 
la Llagosta lesionat 
al Pirineu d’Osca
La Llagosta

Els grups de muntanya de 
la Guàrdia Civil van resca-
tar diumenge un veí de la 
Llagosta de 51 anys que es 
va lesionar en un menisc 
mentre feia una sortida 
pel Pirineu d’Osca. Alfredo 
M.M. va rebre l’assistència 
al refugi del Paso del Sarrio, 
situat al terme municipal de 
Canfranc. Fins a la zona, es 
van desplaçar efectius dels 
Grups de Rescat i Interven-
ció a Muntanya de la Guàrdia 
Civil de Jaca i sanitaris del 
061. El veí de la Llagosta va 
ser traslladat amb helicòpter 
a l’Hospital de Jaca. D’altra 
banda, els Bombers van 
haver de rescatar dissabte 
una dona de 47 anys veïna de 
Blanes que es va lesionar en 
un turmell mentre baixava 
del turó de l’Home.

Cremen part d’un 
camió i d’un turisme 
a l’AP-7 a la Roca i 
Sant Celoni
La Roca del Vallès

Dos incendis van afectar un 
camió i un turisme que cir-
culaven per l’autopista AP-7 
aquest dilluns als municipis 
de la Roca i de Sant Celoni. 
El primer foc es va produir 
cap a 3/4 de 12 del migdia i 
va cremar la cabina d’un trài-
ler que transportava palets 
de fusta. La càrrega, però, 
no es va veure afectada per 
les flames. Els Bombers van 
donar el foc per apagat en 
mitja hora. D’altra banda, 
hores després, un altre incen-
di va afectar un turisme a 
l’alçada de la Roca. Una dota-
ció va treballar per apagar 
les flames durant 15 minuts. 
Cap dels dos incendis va pro-
vocar ferits.

Mor un home per 
causes naturals 
en un restaurant 
de Granollers
Granollers

Un home de 46 anys i veí 
de Granollers va morir 
divendres passat al vespre 
mentre sopava en un restau-
rant xinès del passeig de la 
Muntanya. Segons la Policia 
Local, l’home es va trobar 
malament i va perdre el 
coneixement. La víctima és 
Lluís A.P.. De seguida, es va 
alertar als serveis sanitaris i 
a la policia que van desplaçar 
diverses dotacions fins a la 
zona. Els sanitaris van inten-
tar reanimar l’home però no 
va poder fer res per salvar-li 
la vida i van certificar la seva 
mort al mateix establiment. 
Els Mossos s’han fet càrrec 
de la investigació però tot 
apunta a una mort natural.

Cañón amb la samarreta de l’hoquei

previ a la presentació del 
primer equip. Aquesta enti-
tat preveu fer un minut de 
silenci per recordar  Cañón. 
La seva família també és 
molt coneguda perquè els 
seus pares tenen una botiga 
de queviures a tocar de la 
plaça Josep Umbert i Ventu-
ra. La mort de Cañón ha pro-
vocat una gran consternació 
al poble. Les primeres notíci-
es van arribar el dimarts a la 
tarda tot i que, primer, eren 
molt confuses i no estava 
clar si el jove de Sant Feliu 
estava entre les dues vícti-
mes. La tràgica notícia, però, 
es va acabar confirmant l’en-
demà.


