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La matinada de dissabte la policia va detenir un jove de 21 anys per tràfic de cocaïna i haixix

Canovelles proposa tancar un bar on 
se sospita que es consumeix droga
Canovelles

F.P.

La junta local de seguretat 
de Canovelles va aprovar 
aquest dijous a la tarda l’inici 
d’un expedient sancionador 
contra un bar situat a l’en-
torn del parc de la Quitxalla 
a l’interior del qual la Policia 
Local sospita que es permet 
el consum de droga. A partir 
d’ara, s’obrirà un procedi-

Granollers

EL 9 NOU

Un foc presumptament pro-
vocat en un dispensador de 
paper per eixugar les mans 
situat en un lavabo de noies 
de l’Escola Municipal del 
Treball va obligar a desallot-
jar aquest institut aquest 
dilluns a la tarda. Segons han 

confirmat fonts policials, 
els Bombers van concloure 
que l’origen del foc no era 
fortuït. Per tant, que s’havia 
provocat expressament. 

Els fets van passar dilluns 
cap a 1/4 de 5 de la tarda, poc 
després d’una pausa entre 
classes. El fum va obligar 
a desallotjar unes 450 per-
sones del centre. Es va fer 

sense incidents –feia pocs 
dies que s’havia fet un simu-
lacre d’emergència– i no hi 
va haver cap persona ferida. 
Els Bombers van donar el foc 
per extingit cap a 3/4 de 5 
de la tarda i poc després els 
alumnes van poder tornar al 
centre.

De fet, l’incendi només 
va afectar el dispensador de 

protagonitza “un petit grup 
de gent –unes 10 persones– 
que es mou entre el barri 
Congost i la Barriada Nova 
i que sempre són els matei-
xos”. Quan se’ls enxampa, és 
amb poca quantitat de droga 
al damunt. Això els permet 
dir que és per a consum pro-
pi. Si se’ls deté tornen al car-
rer al cap de poc temps.

La junta local de seguretat 
va aprovar el pla d’actuació 
conjunta de Mossos i Policia 
Local per aquest any 2012. 
El dispositiu inclou controls 
periòdics per prevenir el 
consum i la venda de droga 
a la via pública. Aquests dis-
positius fan especial incidèn-
cia a l’entorn del parc de la 
Quitxalla i als carrers situats 
entre la Barriada Nova i el 
barri Congost de Granollers.

ment per demostrar la possi-
ble infracció. Si es confirma, 
el propietari del local s’ex-
posa a una sanció econòmica 
i, també, al tancament de 
l’establiment per un perío-
de concret de temps que es 
pot allargar durant diversos 
mesos. La Policia Local de 
Canovelles seguirà un pro-
cediment similar al que ja 
ha fet servir Granollers en 
diverses ocasions per tancar 

bars on es consumia droga, 
hi havia baralles o s’ocasio-
naven molèsties als veïns.

Des de fa uns mesos, la 
policia de Canovelles ha 
intensificat la presència 
a l’entorn del parc de la 
Quitxalla i del carrer del 
Sol després de detectar un 
increment del consum i petit 
tràfic de droga a la zona. El 
dispositiu va permetre dete-
nir la matinada de dissabte 

passat un jove de 21 anys 
i veí de Canovelles acusat 
d’un delicte contra la salut 
pública. Se li van trobar cinc 
embolcalls amb cocaïna i cinc 
més amb haixix. També es va 
poder recuperar 165 euros en 
metàl·lic que el jove portava 
a sobre. Els controls es fan 
amb policia de paisà i agents 
uniformats. El cap de la 
Policia Local, Josep Balmes, 
explica que el petit tràfic el 

Desallotgen l’EMT de Granollers 
per un foc provocat en un lavabo

Una noia de Gualba, 
ferida lleu en una 
topada entre dos 
turismes a Sant Celoni
Sant Celoni

Una noia de 19 anys i veïna 
de Gualba va patir ferides 
lleus en una topada entre un 
turisme i un tot terreny que 
es va produir aquest dime-
cres poc després de les 9 del 
matí. L’accident va passar al 
quilòmetre 56 de la C-35, en 
el tram de la travessia urba-
na. La noia va ser traslladada 
a l’Hospital de Sant Celoni. 
La conductora del tot ter-
reny, que és de Sant Celoni, 
en va sortir il·lesa.

Roben a deu trasters de dos 
blocs del centre de Granollers
Granollers

EL 9 NOU

Uns desconeguts van assaltar 
deu trasters de dos edificis 
del centre de Granollers la 
matinada de dissabte passat. 
Segons han confirmat fonts 
dels Mossos d’Esquadra a EL 
9 NOU, els robatoris es van 
produir en un bloc del carrer 
Francesc Tarafa i en un altre 

del carrer Girona, situats a 
pocs metres l’un de l’altre. 
Els fets es van produir la 
mateixa nit i no es van desco-
brir fins l’endemà al matí. 

Els lladres van entrar a l’in-
terior dels garatges dels dos 
edificis i, després, van fer 
malbé els panys dels trasters 
per poder accedir a l’interior. 
En concret, van robar a sis 
trasters de l’edifici de l’antic 

Baulenas, al carrer Tarafa, 
i de quatre més del carrer 
Girona. Es van emportar 
alguns objectes de l’interior 
però de valor poc significa-
tiu, segons han explicat fonts 
policials. 

Els Mossos d’Esquadra de 
la comissaria de Granollers 
han obert una investiga-
ció per tal de localitzar els 
autors d’aquests fets.

La recollida 
de paper 
i cartró va 
caure un 19% 
a la comarca

Granollers

EL 9 NOU

La recollida selectiva de 
paper i cartró va caure un 
19% al conjunt del Vallès 
Oriental durant l’any passat. 
En concret, es van recollir 
8.775 tones d’aquests mate-
rials, unes 2.000 menys que 
l’any anterior. La davallada 
s’atribueix a la crisi econò-
mica però també a l’efecte 
dels recollidors de cartró 
que actuen, especialment, a 
Granollers i a d’altres poblaci-
ons de la conurbació. El con-
junt de la recollida selectiva 
a la comarca baixa un 10% 
i se situa en 20.916 tones. A 
banda del cartró, també es va 
recollir menys vidre, un 3% 
menys. En canvi, la recollida 
d’envasos lleugers –conteni-
dor groc– va augmentar un 
1%. La generació per càpita 
de la recollida selectiva s’ha 
reduït en cinc quilos per habi-
tant i any, de 60 a 55.

En total, la generació de 
residus domèstics al Vallès 
Oriental va caure un 3,4% i 
es va situar en 185.653 tones. 
A la vegada, la població va 
créixer un 1%. Amb aquestes 
dades, que es van presentar 
aquest dimecres al migdia, 
ja s’ha superat l’objectiu 
de reducció de la generació 
de residus en un 10% que 
s’havia fixat per a l’any 2012. 
En concret, la caiguda al 
Vallès Oriental ja és del 12%. 
Aquest fet es pot atribuir a 
la gestió i a les campanyes 
de difusió del Consorci per 
a la Gestió de Residus del 
Vallès Oriental però també 
hi repercuteix la crisi econò-
mica general. 

paper d’un lavabo de la terce-
ra planta, segons han explicat 
fonts dels Bombers. No hi va 
haver flama però sí que es va 
generar una gran quantitat 
de fum que es va escampar 
per la zona propera. Els Bom-
bers van haver d’apagar el 
foc i ventilar les zones afec-
tades pel fum.

Fins a l’EMT s’hi van des-
plaçar cinc dotacions dels 
Bombers. També hi van anar 
efectius de la Policia Local 
i del Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques. Els fets van 
generar força expectació a 
l’exterior.

UPLF de les 
Franqueses vol 
que la regidora 
surti del govern
Les Franqueses del Vallès

L’estabilitat en el si del par-
tit Unión de Pueblos de les 
Franqueses (UPLF) ha durat 
pocs mesos. Aquest diven-
dres, es reunirà l’assemblea 
de militants per decidir, pro-
bablement, que la seva regi-
dora, Vanesa García, contra 
el seu criteri propi, surti del 
govern que presideix l’alcal-
de Francesc Colomé. La regi-
dora forma part del govern 
pentapartit de les Franque-
ses i en l’anterior legislatura 
va ser la que juntament amb 
una altra regidora del PSC 
van abandonar el govern del 
socialista Esteve Ribalta i el 
van deixar en minoria. 

Un camió ploma 
encalla sota el pont 
de la C-17 a la 
sortida de la Garriga
La Garriga

Un camió ploma va encallar 
aquest dijous cap a les 5 de la 
tarda sota el pont de la C-17 
a l’enllaç sud de la Garriga. 
Tres dotacions dels Bombers 
es van traslladar fins aquest 
punt per assistir el vehicle.


