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Des de 2006, tres motoristes han perdut la vida en accidents a la Drecera

Un motorista de 30 anys 
veí Sant Celoni mor en un 
xoc frontal a Palautordera
Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU/L.C.

Un motorista de 30 anys i veí de 
Sant Celoni va morir divendres 
passat al vespre en un xoc frontal 
contra un turisme que es va pro-
duir a la Drecera, la carretera que 
uneix el nucli urbà de Santa Maria 
de Palautordera amb els barris del 
Virgili i del Temple i amb el nucli 
de Sant Celoni. Segons ha pogut 
saber EL 9 NOU, la víctima és 
Xavier Canet Camús, que treballa-
va de lampista en una empresa del 
poble, on havia viscut tota la vida. 
El seu pare és un dels propietaris 
de la cafeteria El Trèvol, que és for-
ça coneguda al poble.

Els fets van passar poc després de 
les 9 del vespre a l’alçada de l’anti-
ga hípica de Can Batalla. Per causes 
que la Policia Local està inves-
tigant, el turisme, que anava en 

direcció a Palautordera, i la moto, 
que circulava sentit Sant Celoni, 
van topar frontalment. Canet va 
patir greus ferides a causa de l’im-
pacte i pràcticament va morir a l’ac-
te. Els efectius del Servei d’Emer-
gències Mèdiques que es van 
desplaçar fins al lloc de l’accident 
no van poder fer res per salvar-li la 
vida. La conductora del turisme va 
patir ferides lleus i va ser traslla-
dada a l’Hospital de Sant Celoni. 
L’accident va obligar a tallar la car-
retera durant una estona fins que 
es va poder obrir un pas alternatiu. 
Tot i això, es van generar algunes 
retencions. A banda dels sanitaris i 
la Policia Local, també es van des-
plaçar fins al punt de la topada tres 
dotacions dels Bombers i efectius 
dels Mossos d’Esquadra.

Xavier Canet és la quarta persona 
que mor des de principi d’any en 
accidents de trànsit a la comarca. 

Hi ha hagut dos accidents mortals 
més. El primer va ser el 26 de gener 
al polígon Congost de Granollers 
i hi va morir un motorista de 40 
anys veí de la ciutat. L’altra topada 
mortal va ser el 20 de febrer, també 
a Palautordera, però a la carretera 
C-35. Un xoc lateral entre dos turis-
mes va provocar la mort de dos avis 
de 79 anys veïns de Badalona (el 
Barcelonès).

TRES MORTS DES DE 2006

L’últim accident mortal a la Drece-
ra es va produir el febrer de 2008. 
També hi va morir un motorista veí 
de Sant Celoni de 36 anys que va 
perdre el control de la motocicleta 
que conduïa i va topar contra un 
pal telèfonic. L’octubre de 2006 va 
morir un altre motorista en aquesta 
via urbana quan va ser envestit per 
un camió.

Els Mossos obren 
27 actes per 
consum de droga 
en un control al 
polígon de l’Eibisi

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos han obert 27 actes per 
tinença o consum de substàncies 
estupefaents en un dispositiu 
especial que es va fer a l’entorn de 
la discoteca Eibisí, a Montornès, 
aquest dissabte a la nit. El control, 
on també van participar efectius de 
la Policia Local de Montornès, va 
permetre identificar 170 persones. 
Els agents també van obrir tres 
actes per tinença d’armes regla-
mentàries i van confiscar de forma 
temporal tres objectes perillosos 
com bats de beisbol o barres de fer-
ro. Dels Mossos, hi van participar 
efectius de seguretat ciutadana 
de la comissaria de Granollers i de 
l’Àrea Regional de Recursos Ope-
ratius.

El dispositiu també va incloure 
controls d’alcoholèmia i de drogues 
als accessos a aquesta zona que van 
fer agents de trànsit dels Mossos. 
Van permetre localitzar 12 positius 
administratius per consum d’alco-
hol i tres positius per consum de 
drogues. Els Mossos, en coordina-
ció amb les policies locals, fan con-
trols de forma periòdica a les zones 
d’oci de la comarca per prevenir el 
consum de drogues i detectar con-
ductors beguts.

Estalvi EnErgètic

Molt sovint critiquem les butxaques fora-
dades de les administracions públiques. 
Molt sovint critiquem els qui gestionen 
perquè gasten massa. Molt sovint ens 
fixem amb determinades irregularitats i 
acusem la classe política de ser tots iguals: 
corruptes. No és així. Aviat entrarem en 
un nou procés electoral: primer eleccions 
municipals i qui sap si a la tardor eleccions 
generals. Tornarem a escollir en funció de 
posicionaments ideològics però també de 
la capacitat gestora en moments de crisi. 
I és, en els ajuntaments, on es pot veure 
de més a prop l’esforç d’ajustar despeses. 
Hi ha molts alcaldes que des de fa mesos 
han començat a prendre mesures. Hi ha 
casos i situacions diverses. Una la va expli-
car dimecres l’alcalde Mayoral. Es tracta 
de l’estalvi energètic que permetrà que el 
2011 els granollerins paguin 150.000 euros 
menys. En els darrers anys, s’han deixat de 
pagar 220.000 euros. A Granollers, hi ha 
uns 10.600 punts de llum. L’estalvi s’ha fet 
apagant un quart d’hora abans els fanals o 
encenent-los més tard i trobant en zones 
poc habitades un tipus d’il·luminació ade-
quat. Bombetes de llum sostenibles és un 
altre mesura d’estalvi. Això a Granollers, 
però també a altres municipis la prohibi-
ció de circular a més de 30 quilometres per 
hora al centre urbà o convertir en zones de 
vianants carrers que abans hi circulaven 
cotxes són altres mesures d’estalvi ener-
gètic. La política de proximitat entén més 
que cap altra les inquietuds de la ciutada-
nia. Treballa a peu de carrer, té aquests 
avantatges. Molts ajuntaments –d’un color 
i d’un altre– fa temps que fan estalvi ener-
gètic. Fa temps que saben que estem en 
crisi.

22 dE Maig

Ho podem llegir en cada edició d’aquest 
periòdic, els partits ja tenen la maquinària 
en marxa pel 22 de maig. La majoria ja han 
designat els seus candidats. Ara cal esperar 
la confecció definitiva de les llistes. Qui 
serà el segon. Qui no repetirà. Hi haurà o 
no un fitxatge estrella. Continuïtat o reno-
vació. Són incògnites que s’aniran desve-
lant. Llavors haurem d’estar atents als pro-
grames electorals. A la lletra menuda i a les 
propostes que han de marcar la diferència 
entre una i altra opció. Serà el moment de 
valorar per poder decidir en conseqüència. 
Mentrestant, ja es van dibuixant les grans 
batalles electorals a la comarca. A part de 
Granollers i Mollet on es jugaran les majori-
es absolutes del PSC, Sant Celoni, les Fran-
queses, la Garriga són per una raó o altra 
on hi haurà els focus informatiu. Una altra 
cosa són les sorpreses de la nit electoral. La 
Roca, Cardedeu, Parets, Caldes també tin-
dran un punt d’interès. El que sí que és cert 
és que el compte enrere ja ha començat. 22 
de maig: queden quatre dies.

victòria dEtErMinant

Tot i els maldecaps financers el Fraikin 
Granollers és a un pas de fer la millor cam-
panya esportiva dels últims anys. La victò-
ria davant el Valladolid en un final de par-
tit èpic posa distància al quart i apropa els 
granollerins a Europa. Ho tenim a tocar. 
Gran victòria!

MADRID-CARDEDEU
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Una imatge de Castellterçol cobert per una fina capa de neu aquest dijous al matí

La neu agafa a les parts més 
altes del Moianès i del Montseny
Catellterçol

J.C./EL 9 NOU

La nevada d’aquest dijous va 
enfarinar les zones més altes de 
la comarca i va agafar en alguns 
municipis del Moianès com 
Castellterçol i Sant Quirze Safaja i 
dels massís del Montseny. En con-
cret, segons les dades del Servei 
Meteorològic de Catalunya, es van 
registrar tres centímetres de neu a 
Sant Quirze i un a Castellterçol tot 
i que en alguns punts la quantitat 
de neu acumulada va ser superior. 

En tots dos pobles, la neu va que-
dar a les teulades, arbres i camps de 
conreu. Cap al migdia, la nevada va 
parar i la neu es va començar a fon-
dre amb rapidesa perquè les tem-

peratures no eren excessivament 
baixes. També es van veure flocs de 
neu a Sant Feliu de Codines però la 
neu gairebé no va arribar a agafar.

A les carreteres, la pluja va provo-
car un parell d’accidents a la C-17 
als revolts de Tagamanent. Cap 
a 3/4 de 8 del matí van xocar dos 
cotxes a l’alçada del quilòmetre 39 
en sentit Vic. Mitja hora més tard, 
un altre cotxe es va accidentar en 
aquest mateix punt però en sentit 
Barcelona. El conductor va patir 
ferides lleus.

A primera hora del matí d’aquest 
dijous, feien falta cadenes per 
accedir al poble de Montseny des 
del vessant de la comarca d’Osona. 
L’accés des del Vallès Oriental, 
però, era transitable.

Pep Vilar


