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La policia havia muntat un dispositiu especial després de dos robatoris al polígon

Dos detinguts acusats de robar 
metalls en naus de Llerona
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La furgoneta amb el material robat que s’acumulava a l’interior

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

La Policia Local de les Fran-
queses va detenir dijous 
a la tarda dues persones 
acusades del robatori de 
metalls i eines en empreses 
del polígon industrial Pla de 
Llerona. La detenció es va 
fer després d’una persecució 
amb els vehicles policials i 
a peu que va acabar al car-
rer Andorra d’aquesta zona 
industrial. L’actuació va 
permetre recuperar diverses 
peces de camions, ferros i 
altres elements metàl·lics 
dels quals ara s’investiga la 
procedència. També la fur-
goneta on anaven, que havia 
estat robada prèviament.

La Policia Local havia 
muntat un dispositiu de 
vigilància especial al polígon 
després que en les darreres 
setmanes hi hagués hagut un 
parell de robatoris en empre-
ses. Els lladres hi accedien 
fent un  forat a les parets i 
s’emportaven eines i coure i 
altres materials metàl·lics. A 
banda, la policia també havia 
detectat la presència de vehi-
cles i persones sospitoses a 
prop d’algunes empreses. 
Tot plegat va fer decidir la 
Policia Local a augmentar la 
vigilància que es va fer tant 
amb vehicles amb distintius 
policials com amb cotxes sen-

se identificar.
Segons han informat fonts 

municipals, cap a 2/4 de 5 
de la tarda, una patrulla de 
la Policia Local va localitzar 
una furgoneta que circulava 
pel polígon i que es va poder 
comprovar que constava com 
a robada. A l’interior, hi ana-
ven dues persones. La patru-
lla va posar en alerta dues 

dotacions més de la Policia 
Local que van intentar que la 
furgoneta s’aturés alertant 
el conductor amb els senyals 
lluminosos. Aquest, però, 
no va fer cas dels indicatius 
policials i els policies van 
haver d’esquivar la furgo-
neta per evitar una topada. 
Les patrulles van iniciar una 
persecució pels carrers del 

polígon que es va acabar al 
carrer Andorra. Allà, una 
patrulla va poder travessar 
el cotxe enmig del carrer 
i va obligar la furgoneta a 
aturar-se. Els dos homes van 
intentar fugir. El que viatjava 

al seient del copilot va poder 
ser detingut allà mateix. El 
conductor, en canvi, va sal-
tar cap a l’interior dels patis 
d’una empresa per intentar 
fugir. De seguida, es va inici-
ar una recerca on van partici-
par també efectius dels Mos-
sos d’Esquadra. Finalment, 
va poder ser detingut en uns 
camps propers al polígon.

La Policia Local de les 
Franqueses imputa als dos 
detinguts un delicte de roba-
tori de vehicle a motor i un 
delicte de robatori amb força 
en empresa. A banda, també 
se’ls acusa d’un delicte con-
tra la seguretat del trànsit i 
d’amenaces i de resistència 
als agents de l’autoritat per 
negar-se a fer cas de les indi-
cacions que els ordenaven 
que s’aturessin. 

L’accident va ser a la carretera de Badalona, prop del carrer Escoles

Un veí de Sant Fost mor d’un infart 
conduint i topa contra un mur

El lloc de l’accident a la carretera de Badalona, a Sant Fost

Sant Fost de C.

EL 9 NOU

Un veí de Sant Fost de 56 
anys va morir aquest dijous 
a la tarda en patir un infart 
mentre conduïa per la carre-
tera de Badalona del mateix 
municipi. El tot terreny on 
anava –circulava en direcció 
a Mollet– va envair el sentit 
contrari, va emportar-se dos 
arbres i un banc i va anar a 
topar contra el mur del jar-
dí d’una casa a l’altura del 
número 10, molt a prop del 
carrer Escoles. En l’impacte, 
va trencar uns 5,5 metres de 
la tanca d’obra de l’habitatge. 
Els fets van passar cap a les 
4 de la tarda i no hi va haver 
cap altra persona afectada 
perquè en el moment que va 
perdre el control del cotxe 

no passava cap altre vehicle 
en sentit Badalona ni tampoc 
hi havia cap persona per la 
vorera. 

La víctima és Juan Rufián, 

que feia més de 10 anys que 
vivia al poble i que esta-
va vinculat al grup polític 
Independents Units per 
Sant Fost. “Era una persona 

molt treballadora i molt 
maca”, assegura l’alcaldessa 
Montserrat Sanmartí, com-
panya de partit de la víctima.

Juan Rufián va ser atès en 
un primer moment per un 
metge de l’ambulatori de 
Sant Fost, que està a uns 200 
metres del lloc de l’accident 
i va ser el primer a arribar. El 
metge va fer-li el massatge 
cardíac però no el va poder 
reanimar. Poc després, van 
arribar les ambulàncies, que 
tampoc van poder fer res per 
salvar-li la vida. També es va 
mobilitzar un helicòpter que 
va aterrar a la masia de Car-
rencà, a Martorelles. Final-
ment, la comitiva judicial va 
autoritzar l’aixecament del 
cadàver cap a 2/4 de 6 de la 
tarda. El sinistre va mobilit-
zar diverses dotacions dels 
Bombers, de la Policia Local, 
dels Mossos i del grup de 
Protecció Civil de Sant Fost. 
Va obligar a tallar la carrete-
ra de Badalona durant unes 
dues hores. Durant aquest 
temps, el trànsit es va desvi-
ar per l’avinguda Catalunya i 
la BV-5001.

Roben en un 
bar de la plaça 
Can Mònic a les 
Franqueses
Les Franqueses del Vallès

La Policia Local de les Fran-
queses ha obert diligències 
pel robatori que va patir el 
bar Arca 2, situat a la plaça 
Can Mònic, a tocar del límit 
amb Granollers. La Policia 
Local va rebre una trucada 
que els alertava de l’assalt i 
es van desplaçar fins al lloc 
dels fets. En arribar, van veu-
re com fugien dues persones 
que no van poder detenir. 
Es dóna la circumstància 
que una hora i mitja abans 
la mateixa Policia Local va 
aturar els dos homes a la 
carretera de Ribes, prop de 
l’ajuntament. Els agents van 
identificar-los i van compro-
var que tenien nombrosos 
antecedents per robatori. No 
els van poder detenir perquè, 
en l’escorcoll, no els van tro-
bar cap objecte robat. Tot i 
això, els policies es van man-
tenir alerta.

Nova prova a les 
sirenes de risc químic 
a l’àrea de Granollers 
i Sant Celoni
Granollers/Sant Celoni

La Direcció General de 
Protecció Civil farà aquest 
divendres una nova prova 
de so a les sirenes de risc 
químic que hi ha a l’àrea 
de Granollers i a la de 
Sant Celoni. Al sector de 
Granollers, l’activació de les 
sirenes es farà a les 11.20 
del matí. El senyal de fi 
d’alerta sonarà 10 minuts 
més tard. Aquesta zona 
inclou les sirenes col·locades 
a Granollers i Montornès, 
que també donen cobertura 
a Canovelles i Montmeló. 
A Sant Celoni, les sirenes 
d’aquest municipi i les de 
Gualba sonaran a les 12.20. 
El senyal de fi d’alerta s’acti-
varà a les 12.30.

La Llagosta alerta 
els veïns d’un 
simulacre d’accident 
a l’empresa Valentine
La Llagosta

L’Ajuntament de la Llagosta 
ha alertat els veïns del muni-
cipi del simulacre que es 
farà aquest dimarts al matí 
a l’empresa Valentine, situ-
ada en terme municipal de 
Montcada i Reixac (el Vallès 
Occidental) però a tocar 
d’una part del nucli urbà 
de la Llagosta. El simulacre 
d’emergència es farà a 2/4 
d’11 del matí i hi participa-
ran efectius dels Bombers, 
dels Mossos, de la Policia 
Local i del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques.

La policia va 
recuperar una 
furgoneta robada 
amb metalls i 
altres materials


