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Els Bombers van desallotjar una vintena de veïns del carrer Joaquim Sagnier

Uns lladres de coure provoquen 
una fuita de gas a Sant Celoni
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L’entrada del carrer Joaquim Sagnier, on van passar els fets, des de la carretera Vella

Sant Celoni

EL 9 NOU

Un robatori en la canalitza-
ció de la xarxa de Gas Natu-
ral d’un edifici del carrer 
Joaquim Sagnier, de Sant 
Celoni, va provocar una fuita 
que va obligar a desallotjar la 
matinada d’aquest dimecres 
a vuit famílies dels números 
1 i 2 d’aquest carrer. Segons 
han confirmat fonts dels 
Mossos d’Esquadra a EL 
9 NOU, els lladres es van 
emportar un tros de 45 centí-
metres de canonada de coure 
que hi havia entre l’escomesa 
i el comptador. La policia 
catalana investiga els fets, 
que van passar cap a les 4 de 
la matinada.

La Policia Local va rebre 
una trucada que els alertava 
que se sentia olor de gas. En 
total, es van desallotjar 18 
persones, que van haver d’es-
tar fora de casa fins gairebé 
2/4 de 6 de la matinada. Hi 
van poder tornar després que 
operaris de la companyia Gas 
Natural tallessin el submi-
nistrament de gas a l’edifici i 
que els Bombers ventilessin 
tots els pisos per assegurar 
que no hi havia acumulaci-
ons de gas a l’interior. També 
es van fer mesures del nivell 
de gas. Fins al lloc dels fets, 
s’hi van desplaçar tres dotaci-
ons dels Bombers dels parcs 
de Sant Celoni, Granollers i 

Cerdanyola i tres dotacions 
dels Mossos, a banda de la 
Policia Local i dels sanitaris. 

No hi va haver cap persona 
ferida.

Segons han explicat fonts 
de Gas Natural, aquesta 

mena de robatoris provo-
quen “una situació incòmoda 
per al client perquè fins que 
no hi ha la reparació de la 
instal·lació, es queda sense 
servei”. “No es tracta d’una 
situació de risc perquè el que 
provoca és una fuita exteri-
or, i com que el gas és menys 
dens que l’aire, aquest ten-
deix a esvair-se. A més, el gas 
natural no és tòxic”, afegei-
xen,

Aquesta no és la primera 
vegada que es produeixen 

fuites de gas derivades de 
robatoris de canalitzacions 
de gas. A Canovelles, per 
exemple, se n’havien donat 
en diversos immobles. Gene-
ralment, però, es produeix en 
pisos tancats i, per tant, en 
canonades per on no circula 
el gas. Tot i això, sempre hi 
pot haver restes de gas que 
poden representar un perill 
tant per a les persones que 
ho manipulen com per a 
les persones que viuen en 
aquests immobles.

Els lladres es van 
emportar un tros 
de tub de coure de 
45 centímetres

Un empleat de 
Sagalés queda 
ferit en caure 
a una fossa per 
reparar vehicles

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Un treballador de l’empresa 
de transports Sagalés, de 
47 anys i veí de Mollet, va 
quedar ferit aquest dilluns al 
migdia en caure a una fossa 
d’uns dos metres de fondària 
que es fa servir per reparar 
els autocars de la companyia. 

Els fets van passar a les 
instal·lacions que Sagalés té 
al polígon Can Magarola, a 
Mollet. L’home va caure d’es-
quena per causes que encara 
es desconeixen i va patir 
danys a dues vèrtebres. En el 
rescat hi van intervenir tres 
dotacions dels Bombers de la 
Generalitat i els serveis sani-
taris van traslladar-lo, en un 
primer moment, a l’Hospital 
de Mollet. 

Aquest dijous, l’home 
continuava ingressat en una 
habitació de planta de l’Hos-
pital General de Catalunya i 
la seva evolució era favorable 
segons han confirmat a EL 9 
NOU fonts de l’empresa. 

D’altra banda, aquest dime-
cres un veí de Montornès de 
46 anys va patir una fractura 
de tíbia i peroné quan va 
ser atropellat per un vehicle 
industrial en una empresa 
situada al carrer Jordi Camp, 
a Granollers. Va ser traslla-
dat a l’Hospital General de 
Granollers.

Dos intoxicats 
lleus pel fum 
en un incendi a 
Mollet
Mollet del Vallès

Dues persones van haver 
de ser ateses a l’Hospital de 
Mollet per una intoxicació 
lleu a conseqüència del fum 
derivat d’un incendi que es 
va produir aquest dijous al 
matí en un pis del número 
22 del carrer Sant Ramon, al 
barri de l’Estació de França. 
L’avís als bombers es va 
produir a 3/4 de 8 del matí i 
el foc només va cremar una 
habitació, però el fum va 
afectar la resta de l’habitat-
ge. Els Bombers de la Genera-
litat van desplaçar dos vehi-
cles de comandament i tres 
vehicles d’aigua i van poder 
apagar les flames en pocs 
minuts. Després van ventilar 
el pis. A les 8 del matí el foc 
ja es donava per extingit. Els 
dos ferits són les dues perso-
nes que vivien a l’habitatge, 
situat a la quarta planta del 
bloc on es va declarar l’in-
cendi.

Caldes de Montbui

Dàmaris Moreno

El projecte per fer unes 
noves entrades i sortides a 
les urbanitzacions els Sau-
lons i la Font dels Enamorats 
de Caldes des de la carretera 
C-59 està seguint el ritme 
previst i estarà enllestit al 
maig. Ho van confirmar 
aquest dijous al matí l’alcal-
de, Jordi Solé, i el regidor 
d’Urbanisme, Vicenç Perso-
nat, en una visita a les obres. 
“Tot va conforme a allò que 
estava previst i es manté el 
calendari”, assegurava Solé a 
peu d’obra. 

Després de tres mesos 
d’obres, ara s’estan adequant 
els carrils d’accés a les dues 
urbanitzacions. El següent 
pas serà desviar el trànsit de 

forma provisional per aques-
tes vies per poder treballar 
en el centre de la calçada, on 
s’habilitaran els girs a l’es-
querra sense haver d’inter-
rompre la circulació d’aques-
ta carretera que uneix Caldes 
amb Sant Feliu de Codines. 

“El motiu bàsic és millorar 
la seguretat d’aquest tram en 
els dos sentits. El primer és 
la incorporació dels vehicles, 
que fins ara tenia moltes 
mancances, i el segon, facili-
tar el creuament de la via a 
peu”, explicava l’alcalde. Per 
això, s’instal·larà un semàfor 
intermitent que es posarà 
en vermell per als vehicles 
quan els vianants premin el 
botó. Això permetrà que els 
vianants que vulguin passar 
d’una urbanització a l’altra, o 
bé arribar fins a les parades 

L’alcalde Jordi Solé durant la visita a les obres d’aquest dijous al migdia

d’autobús, ho puguin fer 
minimitzant el risc. De fet, 
els veïns de les dues urba-
nitzacions feia anys que rei-
vindicaven aquestes millores 
ja que els accessos actuals 
tenen poca visibilitat, no dis-
posen de carrils d’acceleració 
i els vehicles s’han d’aturar 
al mig de la carretera per fer 
el gir a l’esquerra. A més, 

habitualment, es formen 
llargues cues de vehicles que 
esperen per poder accedir a 
la carretera

L’obra està finançada pel 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat i pel mateix 
Ajuntament. El cost inicial és 
de 767.200 euros, dels quals 
l’Ajuntament n’assumeix 
215.000.

El nou accés a la Font dels 
Enamorats i els Saulons, de 
Caldes, estarà enllestit al maig


