
Divendres, 2 de setembre de 2011

POLÍTICA I SOCIETAT 14 NOU9EL

El foc es va originar a l’habitació d’un pis per un descuit 

Evacuen una seixantena de veïns 
per un incendi a Bellavista
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Una imatge de l’edifici  del carrer Aragó de Bellavista durant l’actuació dels Bombers, aquest dimarts

Les Franqueses del Vallès

L.C.

Els Bombers de la Generali-
tat van evacuar una seixan-
tena de veïns del barri de 
Bellavista de les Franqueses 
aquest dimarts al migdia, a 
causa d’un incendi al tercer 
pis del carrer Aragó, 34. El 
foc va provocar tres víctimes 
lleus per inhalació de fum 
que van ser ateses al mateix 
lloc dels fets.

Els bombers van rebre 
l’avís d’un dels veïns de 
l’edifici quan faltaven cinc 

minuts per 2/4 de 2 del mig-
dia i van donar l’incendi per 
extingit mitja hora més tard, 
aproximadament. L’incendi 
es va originar en una de les 
habitacions d’un habitatge 
del tercer pis que dóna en un 
patí interior. La Policia creu 
que l’incendi es va produir 
per un descuit d’una de les 
inquilines. 

Al lloc dels fets s’hi van 
desplaçar fins a sis dotaci-
ons de bombers dels parcs 
de Granollers, Cerdanyola, 
Mollet del Vallès i Sabadell. 
També hi van acudir dues 

dotacions de la Policia 
Local de Les Franqueses i 
una ambulància del Servei 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM). Segons han informat 
fonts de la Policia Local, els 
habitants del pis on es va 
originar l’incendi van haver 
de ser reubicats en cases 
d’amics o familiars perquè 
el foc va afectar alguns dels 
serveis bàsics de l’habitatge 
com l’aigua, la llum i el gas. 
La resta d’ocupants de l’edi-
fici van poder tornar als seus 
habitatges al voltant de les 4 
de la tarda. 

S’enfonsa part del sostre 
de la casa Blanxart de 
Granollers

Granollers

Diumenge al matí, la meitat 
del sostre de la casa Blanxart 
i Estapé de Granollers, situ-
ada al carrer Josep Torres i 
Bages amb cantonada al car-
rer Joan Prim, va cedir, cosa 
que va afectar la planta supe-
rior de l’edifici, en el qual 
no hi havia ningú. La causa 
de l’enfonsament va ser el 
mal estat d’una de les bigues 
de fusta del sostre. Al lloc 
dels fets s’hi van desplaçar 
fins a 5 dotacions de bom-
bers i diversos efectius de 
la Policia Local. Els tècnics 
municipals i bombers van fer 
una inspecció a l’edifici i van 
comprovar que l’estructura 
estava en bon estat. La casa 
Blanxart i Estapé va ser cons-
truïda l’any 1904 per Jeroni 
Martorell sobre un antic edi-
fici. La casa és d’estil moder-
nista.

Un home 
apunyala la 
seva dona a 
Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt
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Un home de 67 anys va apu-
nyalar amb una arma blanca 
la seva parella, de 37 anys, 
al domicili que compartien a 
Lliçà d’Amunt, a la matinada 
d’aquest dissabte. La dona 
va patir importants ferides, 
principalment a la zona del 
tòrax, fruit de les dues apu-
nyalades que va rebre de 
l’agressor.

La víctima va ser traslla-
dada a l’Hospital General de 
Granollers i, posteriorment, 
a un altre centre sanitari de 
Barcelona, on va ser operada. 
Segons han informat fonts 
de la Policia Local de Lliçà 
d’Amunt, l’operació va anar 
bé i no perilla la vida de la 
víctima. Els Mossos d’Esqua-
dra van detenir la mateixa 
nit l’agressor, al qual s’acusa 
d’un delicte de violència 
domèstica.

Segons el Departament 
d’Interior de la Generalitat, 
des de començament d’any 
hi ha hagut 1.542 detencions 
arran dels casos de violència 
masclista en l’àmbit de la 
parella. Les víctimes ateses 
han estat 3.148, de les quals 
3.109 han denunciat l’agres-
sor.

Un accident amb 
un ferit greu i 
dos de lleus a 
Castellterçol
Castellterçol

Una persona va resultar ferida 
greu i dues lleus en un acci-
dent a la C-59 a Castellterçol 
en què van veure implicats 
tres vehicles. Els fets van 
passar al voltant de les 8 del 
vespre a causa d’una petita 
col·lisió lateral entre dos dels 
vehicles. Els ferits van ser 
traslladats a l’Hospital de 
Granollers. 

Atropellen una 
dona a la carretera 
Vella, a Sant 
Celoni
Sant Celoni

Una senyora gran va ser atro-
pellada a la carretera Vella 
de Sant Celoni quan creuava 
un pas zebra i va patir una 
fractura oberta a la cama. 
Els fets van passar dimecres 
al migdia quan un cotxe que 
s’incorporava del carrer Dr. 
Fleming li va donar un petit 
cop amb la roda que la va fer 
caure. La carretera va estar 
tallada al trànsit poc més de 
10 minuts. 

Mor una veïna 
de Sant Fost en 
un accident a la 
Cerdanya
Sant Fost de C.

Yolanda G.L., de 50 anys 
i veïna de Sant Fost de 
Campsentelles va morir 
aquest dissabte al migdia en 
un accident de trànsit quan 
viatjava amb un home de 
46 anys i veí de Barcelona 
en una motocicleta. Els fets 
van passar poc després de 
les 2 del migdia quan, per 
causes que es desconeixen, 
la motocicleta i un vehicle 
van xocar frontalment a la N-
260 a Fontanals de Cerdanya 
(Cerdanya). A causa del xoc, 
les dues persones que ocupa-
ven el vehicle de dues rodes 
van morir.

Al lloc dels fets s’hi van 
desplaçar tres patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, una 
dotació de bombers, dues 
ambulàncies i un helicòpter 
medicalitzat del SEM.

Un motorista ferit de 
gravetat en un xoc 
frontal amb un cotxe 
a Sant Celoni
Sant Celoni

Un motorista va patir ferides 
greus en xocar frontalment 
contra un tot terreny de la 
marca Land Rover aquest dis-
sabte a la tarda, a la carretera 
de Sant Celoni a Campins, la 
BV-5114 al quilòmetre 1,5. 
Al lloc s’hi van desplaçar una 
patrulla de Mossos d’Esqua-
dra, una de Policia Local, un 
helicòpter i dues ambulànci-
es del Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM). El motoris-
ta va necessitar ser evacuat 
amb helicòpter a l’Hospital 
de la Vall d’Hebron.


