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Un ferit greu en un 
xoc entre un camió 
i un autobús sense 
passatgers a la C-17
Canovelles

El conductor d’un camió 
va patir ferides greus en 
una topada entre el vehicle 
que conduïa i un autocar 
de l’empresa Gibert, de 
Granollers, que anava sense 
passatgers. L’accident es va 
produir aquest dimecres cap 
a les 5 de la tarda a la C-17 
a l’altura de Canovelles en 
sentit nord. Va ser just en la 
incorporació des de la carre-
tera de Canovelles, prop del 
polígon industrial L’Ametlla 
Park. Hamal B. va ser traslla-
dat a l’Hospital General de 
Granollers. El xofer de l’au-
tocar en va sortir il·lès, tot i 
que va haver de ser rescatat 
pels Bombers perquè no 
podia sortir de l’interior del 
vehicle. L’accident va obligar 
a tallar la carretera uns tres 
quarts d’hora. Després, es va 
mantenir un carril tallat fins 
a les 8 del vespre. Hi va haver 
uns dos quilòmetres de cua 
en direcció Vic.

intoxicat amb el monòxid de 
carboni del tub d’escapament 
del vehicle que portava, que 
estava engegat i llançava el 
fum cap a l’interior del forat 
on estava treballant. Això 
va fer que s’anés acumulant 
dins del reduït espai i hagués 
intoxicat l’operari. Aquest es 
va començar a trobar mala-
ment i va tenir temps de sor-
tir i demanar ajuda a la Gran-
ja Sara. Després de ser atès 
al mateix lloc dels fets per 
metges del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), va 
ser traslladat en ambulància 
a l’Hospital de Sant Celoni. 
Tot i això, el seu estat no era 
greu i l’home va rebre l’alta 
poques hores després, segons 
han confirmat fonts del cen-
tre sanitari.

Els Bombers també van 
desplaçar una dotació fins al 
lloc dels fets. Es van encar-
regar de buidar el monòxid 
de carboni que hi havia a 
l’interior del forat amb uns 
ventiladors. 

Un operari s’intoxica pel fum del 
seu propi vehicle a Sant Celoni
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L’home va anar a demanar ajuda en aquesta granja del carrer Major

Sant Celoni

EL 9 NOU

Un operari de 30 anys va 
patir una intoxicació pel 
monòxid de carboni del seu 
propi vehicle mentre tre-
ballava en un espai d’uns 
tres metres de fondària sota 
una tapa de registre on hi 
ha instal·lacions tècniques 
de Telefònica. Els fets van 
passar prop del número 8 del 
carrer Major de Sant Celoni 
aquest dimarts al matí. 

Segons fonts de la Policia 
Local de Sant Celoni, cap a 
3/4 d’11 del matí l’operari 
va entrar al bar Granja Sara 
per demanar ajuda perquè 
es trobava malament. Allà 
mateix va perdre el coneixe-
ment i va caure a terra. Ales-

hores es va alertar la Policia 
Local, que va activar el servei 

d’emergències sanitàries i 
els Bombers. El ferit s’hauria 

El conseller Puig 
presenta el nou 
cap dels Mossos 
al Vallès en un 
acte a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

El conseller d’Interior, Felip 
Puig, presidirà aquest diven-
dres l’acte de relleu en la 
direcció de la Regió Policial 
Metropolitana Nord que 
agrupa les comarques del 
Vallès Oriental, l’Occiden-
tal i el Maresme i el nord 
del Barcelonès i té la seu a 
Granollers. El comissari Joan 
Figuera, que ja havia estat 
cap de l’ABP de Granollers 
entre el 2004 i el 2005, és 
el nou cap de la regió en 
substitució del comissari 
David Piqué. Com a sotscap 
s’incorpora la intendent 
Alícia Moriana i marxa Joan 
Portals. L’acte es farà a les 11 
del matí a la Sala Tarafa de 
Granollers.

D’altra banda, Puig visi-
tarà abans els ajuntaments 
de Canovelles i Montmeló, 
on signarà amb els alcaldes 
Jose Orive i Antoni Guil 
els convenis per a l’adhesió 
d’aquestes poblacions a la 
xarxa Rescat de radiocomu-
nicacions d’emergències i 
seguretat i per a la cessió 
d’un programari de gestió i 
suport als processos de les 
policies locals. Aprofitant la 
visita a Montmeló, ICV-EUiA 
ha criticat l’actuació de Puig 
a la conselleria d’Interior. A
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Mobilitzen un helicòpter 
per una dona que va 
patir una embòlia mentre 
anava en cotxe a Caldes
Caldes de Montbui

El Sistema d’Emergències 
Mèdiques va mobilitzar un 
helicòpter i una ambulància 
per atendre una dona de 81 
anys que va patir una embò-
lia quan anava en cotxe per la 
C-59 a Caldes dimecres a les 
5 de la tarda. Va passar a la 
cruïlla del Cementiri. L’heli-
còpter va aterrar al costat de 
la C-59. Finalment, la dona 
va ser traslladada en ambu-
lància a la Vall d’Hebron.

Un ferit en una 
topada entre un 
camió i un cotxe a 
l’AP-7 a Sant Celoni
Sant Celoni

Un conductor de 38 anys 
i veí de Cornellà (el Baix 
Llobregat) va patir ferides 
lleus en una topada entre un 
camió i un turisme que es va 
produir a l’AP-7 a l’altura de 
Sant Celoni aquest dimecres 
cap a les 7 de la tarda. L’ho-
me va ser traslladat a l’Hos-
pital de Sant Celoni amb 
diverses contussions al cos 
de pronòstic lleu.


