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Sant Antoni 
aprova la 
creació de 
la junta de 
seguretat local

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

L’Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor ha aprovat la 
creació de la Junta Local 
de Seguretat. El consistori 
considera que la constitució 
d’aquest organisme suposarà 
la creació d’un instrument 
que ajudarà a garantir la 
necessària coordinació i 
col·laboració entre tots els 
agents que tenen responsabi-
litat en l’àmbit de la segure-
tat com la Policia Local i els 
Mossos. 

La Junta Local de Seguretat 
estarà composta per l’alcal-
dessa de Sant Antoni, el dele-
gat del govern de Barcelona, 
que poden delegar la seva 
representació, el regidor de 
Seguretat Ciutadana, el cap 
de l’Àrea Bàsica Policial dels 
Mossos a Granollers i el cap 
de la Policia Local. La Junta 
ha de reunir-se amb caràcter 
trimestral amb una reunió 
plenària anual. En aques-
ta sessió hi han d’assistir 
convidats els vocals no per-
manents, a més de diverses 
persones i entitats, amb la 
finalitat de conèixer el pla 
de seguretat local i debatre 
la situació de seguretat al 
municipi. Sant Antoni té 
Policia Local des del 2008.

Desallotgen el 
Mercadona de la 
Garriga per un petit 
foc en una nevera
La Garriga

Un incendi va cremar aquest 
dimecres al matí cable elèc-
tric i plàstic d’una nevera del 
supermercat Mercadona de 
la Garriga. El foc el van poder 
apagar els mateixos treba-
lladors abans de l’arribada 
dels Bombers. Tot i això, 
es va fer sortir els clients a 
l’exterior per seguretat. Pos-
teriorment, els Bombers van 
revisar que l’incendi estigués 
completament apagat.

Els Bombers 
rescaten un home 
atrapat a la Tordera 
amb el cotxe
Sant Celoni

Els Bombers van rescatar 
aquest dimecres al matí un 
home de l’interior del seu 
vehicle que es va quedar 
embarrancat quan intentava 
creuar la Tordera. El mateix 
home va alertar els serveis 
d’emergència.

La moto va impactar amb un turisme que feia el gir a l’esquerra per entrar al nucli urbà

Un motorista mor en una topada al 
tram urbà de la C-35 a Sant Celoni
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La motocicleta que conduïa el jove de Badalona que va morir en l’accident d’aquest dimecres a Sant Celoni

Sant Celoni

EL 9 NOU

Un motorista de 29 anys i veí 
de Badalona (el Barcelonès) 
va morir aquest dimecres al 
matí després de topar con-
tra un turisme a l’altura del 
quilòmetre 59 de la carretera 
C-35, a Sant Celoni. L’acci-
dent es va produir cap a 3/4 
de 9 del matí en el tram que 
la carretera travessa el nucli 
urbà del poble just a l’en-
trada de la porta de Llevant, 
molt a prop del parc de Bom-
bers. El turisme circulava en 
sentit Girona i s’havia aturat 
per fer el gir a l’esquerra 
i entrar cap a Sant Celoni. 
En el moment de girar, la 
motocicleta, que anava en 
sentit Barcelona, va impactar 
contra el lateral del turisme. 
Els Mossos investiguen les 
causes exactes del sinistre. 

José G.R. va morir en el 
mateix punt de l’accident 
sense que els serveis sanita-
ris d’emergència poguessin 
fer res per salvar-li la vida. 
La conductora del turisme 
va patir ferides lleus, segons 
han informat fonts del Ser-
vei Català del Trànsit.

L’accident va obligar a 
tallar la carretera en sentit 
Granollers durant gairebé 
una hora. Mentre va durar el 
tall, el trànsit es va desviar 
per l’interior de la població. 
Fins al punt de la topada, es 
van traslladar quatre dotaci-
ons dels Mossos d’Esquadra, 
una dotació dels Bombers i 
dues ambulàncies del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM). També es va mobilit-
zar l’helicòpter medicalitzat.

El darrer accident mortal 
en aquest tram de la C-35 
es va produir el febrer de 
2009. També hi va morir 

L’Ajuntament insisteix que 
cal una millora dels accessos

un motorista, veí de Santa 
Eulàlia, que va topar contra 
un turisme. A banda del xoc 
mortal de dimecres, segons 
les dades del Servei Català 

del Trànsit, des de gener de 
2010 i fins ara hi ha hagut 
sis accidents amb set ferits 
greus a la C-35 a Sant Celoni. 
D’aquests, quatre s’han pro-

duït entre els quilòmetres 
57 i 59. L’abril de 2008 hi va 
haver una altra topada mor-
tal a la C-35 a Sant Celoni 
però va ser a la Batllòria.

Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni tornarà a 
reclamar una actuació urgent per millorar la 
seguretat del tram més urbà de la C-35 en una 
trobada que responsables municipals tindran 
dimecres que ve amb la Direcció General de 
Carreteres. En la reunió, que ja estava previs-
ta abans de l’accident d’aquest dimecres, l’al-
calde Joan Castaño (PSC) tornarà a reclamar 
la construcció de rotondes en els dos punts 
més crítics: l’accés de la porta de Llevant –el 
de l’accident– i les connexions amb els vials 
paral·lels que hi ha uns centenars de metres 

més al sud. Ja hi ha projectades dues rotondes  
–una a la porta de Llevant i l’altra a l’altura 
del carrer Josep Tarradellas– a diferent nivell 
però l’actuació encara no té assignació pres-
supostària. L’Ajuntament demana que s’inclo-
guin al pressupost de l’any que ve. “Cal actuar 
amb urgència”, assegura Castaño, que recorda 
que la cruïlla on hi va haver l’accident dime-
cres és “un punt crític amb molta densitat de 
trànsit”. Una altra solució menys costosa pas-
saria per fer les rotondes a un mateix nivell, 
com la que ja hi ha a Gualba. “Ja representa 
una millora de la seguretat”, diu l’alcalde.

La mesura es demana pel tram de tres carrils a tocar de la Roca

Nova petició de les Franqueses 
per posar separadors a la ronda

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El ple de l’Ajuntament de les 
Franqueses ha reiterat a la 
Generalitat la petició perquè 
instal·li separadors de for-
migó en el tram de la ronda 
de Granollers que va entre 
els enllaços de la carretera 
de Cardedeu i la de la Roca. 
La petició, que es va aprovar 

per unanimitat a partir d’una 
proposta del Grup Munici-
pal de Convergència per les 
Franqueses, ja s’ha traslladat 
al Departament de Territori 
i Sostenibilitat per carta. “De 
moment, no tenim resposta”, 
explica l’alcalde Francesc 
Colomé (CiU). “Ens reafir-
mem que és un punt molt 
perillós i que s’han de pren-
dre les mesures oportunes”, 

assegura.
La Generalitat té pendent 

el desdoblament de la C-352 
en aquest tram d’uns dos 
quilòmetres amb la construc-
ció d’un quart carril. Aquest 
permetria la instal·lació de 
separadors de formigó per 
separar els dos sentits de 
circulació. En aquest punt, hi 
ha hagut diversos accidents 
mortals per xocs frontals.

Fuita d’àcid 
clorhídric en un 
camió al polígon 
Llevant de Parets
Parets del Vallès

Una petita fuita en un camió 
que transportava àcid clorhí-
dric va obligar a activar el Pla 
d’Emergències per transport 
de carreteres aquest dime-
cres al matí. Els fets, que no 
van provocar ferits ni cap 
afectació sobre l’entorn, van 
passar al polígon Llevant. 
Segons les dades de Protec-
ció Civil, es van fuitar 10 
litres d’àcid dels 10.000 que 
transportava la cisterna. La 
companyia se’n va fer càrrec.


