
Col·labora:

Consell Comarcal
El Vallès Oriental

Organitza:

Ens plau convidar-vos a la gala de lliurament del premi 
Vallesà de l’any 2010 que organitza el diari EL 9 NOU.

L’acte se celebrarà el dia 4 de maig de 2011, a les 9 h del 
vespre a l’Espai Can Rius de Caldes de Montbui.

En el decurs de l’acte es lliurarà el Premi Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de cooperació inter-
nacional pel desenvolupament humà.

Agrairíem que con�rmeu la vostra assistència trucant al 902 239 553 
abans del 29 d’abril ja que l’aforament és limitat.

Estilisme: Esther de Vega, en col·laboració amb Ris o Llis i Lluís Sitges

Divendres, 29 d’abril de 2011
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Ferit greu un 
home de 84 anys 
en un foc en un 
pis de Mollet
Mollet del Vallès

Un home de 84 anys i de 
Mollet va patir ferides greus 
en un incendi a casa seva la 
matinada de dimarts. El foc 
va començar cap a les 5 de 
la matinada i va cremar el 
matalàs d’una habitació del 
primer pis del número 13 
del carrer Cristóbal Colon, 
al barri de Plana Lledó. L’es-
calfor i el fum van afectar la 
resta de l’habitació. José A.G. 
va ser traslladat en estat greu 
a l’Hospital Moisés Broggi, 
de Sant Joan Despí (el Baix 
Llobregat), on va ser tractat a 
la cambra hiperbàrica.

Un incendi afecta 
dos cotxes en un 
aparcament de 
Sant Celoni
Sant Celoni

Un incendi va cremar el 
motor d’un turisme aparcat 
al soterrani d’un edifici del 
número 34 del carrer Sant 
Josep, a Sant Celoni. Els fets 
van passar cap a 2/4 de 3 de 
la matinada de dimarts. Les 
flames van afectar un altre 
turisme aparcat al costat. 
El foc, localitzat al primer 
soterrani, va generar una 
gran quantitat de fum. No hi 
va haver cap persona ferida 
ni es va haver de desallotjar 
cap veí. Cinc dotacions dels 
Bombers van poder apagar 
les flames en uns 30 minuts.

Bretolada als jardins 
de la marededéu de 
la parròquia de Sant 
Vicenç de Mollet
Mollet del Vallès

Uns desconeguts van pro-
vocar danys als jardins de 
la marededéu, situats dins 
de la parròquia de Sant 
Vicenç, de Mollet. Els fets, 
que s’han donat a conèixer 
aquesta setmana, van passar 
el dilluns 18 d’abril. Uns des-
coneguts van accedir a l’inte-
rior d’aquest espai i van fer 
diverses pintades. També van 
tombar diverses taules per 
posar els ciris i van aixafar 
les flors que hi havia. Solida-
ritat Catalana de Mollet ha 
denunciat aquest nou acte 
d’incivisme, que consideren 
inadmissible. G
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Els Mossos d’Esquadra encara no han pogut identificar la víctima, que té entre 35 i 40 anys

Troben un home mort amb un fort 
cop al cap en un bosc de Cardedeu
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El cos va aparèixer en aquesta zona boscosa del camí de Can Sabater

Cardedeu

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra inves-
tiguen la mort d’un home 
d’entre 35 i 40 anys que va 
aparèixer mort amb impor-
tants ferides al cap en una 
zona boscosa de Cardedeu 
aquest dimecres al vespre. 
El cadàver es va localitzar al 
bosc d’en Rovellat, a tocar 
d’un camp de blat i del 
camí de l’antic abocador de 
Cardedeu, situat més amunt 
del pi gros i de la formigone-
ra Deumal. 

Els Mossos d’Esquadra 
de l’Àrea Territorial d’In-
vestigació encara no han 
pogut identificar la víctima, 
que no portava cap mena 
de document quan va ser 
localitzada. Es creu que feia 
poques hores –un dia a tot 
estirar– que havia mort, 
segurament per les ferides 

que presentava al cap. Tot i 
això, serà l’autòpsia la que 
haurà de determinar la causa 
exacta de la mort de l’home. 
També el moment aproximat 
en què es va produir. Segons 

ha pogut saber EL 9 NOU, la 
víctima és una persona d’ori-
gen sud-americà i ha quedat 
descartat que sigui veí de 
Cardedeu. Per ara, totes les 
hipòtesis apunten a un homi-

cidi. Els Mossos, però, no han 
fet cap detenció relacionada 
amb aquests fets.

Un ciclista veí de Llinars va 
veure el cadàver cap a 2/4 de 

8 del vespre quan passava en 
bicicleta per aquest sender 
que uneix Cardedeu amb 
Marata i va donar l’alerta 
a la Policia Local, que es va 
desplaçar fins aquest punt, 
va acordonar tota la zona i 
va donar l’alerta als Mossos 
d’Esquadra després de certi-
ficar que l’home estava mort. 
Fins al lloc dels fets, també 
s’hi van desplaçar efectius de 

la Policia Local de les Fran-
queses perquè el punt on es 
va trobar el cos està a uns 
500 metres del límit entre els 
dos municipis.

Efectius de la policia cata-
lana van estar recollint mos-
tres al lloc on es va trobar el 
cadàver fins ben entrada la 
nit. També es va haver d’es-
perar que el Jutjat d’Instruc-
ció número 4 de Granollers, 
que és el que estava de 
guàrdia aquest dimecres i 
és el que s’ha fet càrrec del 
cas, ordenés l’aixecament del 
cadàver. La policia científica 
va tornar a la zona dijous al 
matí per seguir recollint pro-
ves i buscar la possible arma 
que s’hauria fet servir.

El bosc on va aparèixer el 
cadàver és a prop del camí de 
Can Sabater de Marata, que 
és força freqüentat per veïns 
de Cardedeu que van a cami-
nar o en bicicleta per aquesta 
zona.

Aquest és el primer homi-
cidi d’aquest any al Vallès 
Oriental. El darrer crim es va 
produir el desembre a Santa 
Maria de Palautordera quan, 
presumptament, un home 
de 35 anys va matar la seva 
companya a la casa on vivien 
a Moixerigues. Va ingressar a 
presó a l’espera de judici. 

El cadàver, el 
va localitzar un 
ciclista de Llinars 
que passava pel 
camí de Marata


