
La matinada de dilluns van cremar un cotxe i un contenidor en dos incendis diferents

Parets pateix una dotzena de focs a 
cotxes i contenidors en dos mesos

El vehicle cremat en l’incendi d’aquest dilluns en una foto penjada a Twitter

Parets del Vallès

F.P.

Un incendi va cremar com-
pletament un turisme que hi 
havia aparcat al carrer Alfons 
XIII, al barri de l’Eixample 
de Parets, aquest dilluns cap 
a les 5 de la matinada. És 
el tercer incendi en menys 
d’un mes que crema vehicles 
estacionats al carrer. Segons 
les dades dels Bombers, en 
els darrers dos mesos hi ha 
hagut una dotzena d’incen-
dis, principalment de conte-
nidors de brossa. 

Tot i això, la matinada del 
14 de març ja van cremar 
quatre cotxes –dos totalment 
i dos parcialment– en dos 
incendis diferents al carrer 
Alfons XIII –el mateix que 
aquest dilluns– i al carrer 
Aragó, que està situat al 
nucli històric. Hi va haver 
un tercer incendi aquella nit 
que va afectar un contenidor 
al carrer Sant Jordi també a 
l’Eixample i paral·lel a Alfons 
XIII. Aquest el va poder apa-

gar la mateixa Policia Local.
En el darrer foc d’aquest 

dilluns, el cotxe que va cre-
mar al carrer Alfons XIII era 
un Peugeot 205 amb matrí-
cula de Lleida. Va quedar 
totalment calcinat. Un veí 

de la zona va trucar al servei 
d’emergències 112, que va 
mobilitzar Bombers, Policia 
Local i Mossos. La policia va 
agafar declaració a testimo-
nis dels fets. La mateixa nit 
va cremar un contenidor a 
l’avinguda Espanya, un punt 
força proper.

Els Mossos d’Esquadra i 
la Policia Local investiguen 
aquest darrer incendi i no es 
descarta que hi pugui haver 
relació amb els dos focs de la 

nit del 14 de març. La policia, 
però, tampoc confirma que 
estiguin relacionats, han 
explicat fonts municipals.

DES DEL 16 DE FEBRER

Segons les dades dels Bom-
bers, el primer foc es va pro-
duir el 16 de febrer al carrer 
Anselm Clavé i va cremar un 
contenidor. Dos dies després, 
va cremar una pila de llenya 
al carrer Mola. Al març, a 
banda dels focs del dia 14, 
hi va haver quatre incendis 
de contenidors en poques 
hores la matinada del dia 29. 
Es van localitzar a l’avinguda 
Prat de la Riba, al carrer Sant 
Joan, a la cruïlla d’Alfons 
XIII i Onze de Setembre 
i a l’avinguda Casanovas. 
Segons han confirmat fonts 
dels Mossos a EL 9 NOU, 
aquests quatre incendis esta-
rien vinculats amb protestes 
o accions lligades a la vaga 
general que hi havia aquell 
dijous.

Finalment, la matinada de 
diumenge passat hi va haver 
també un foc en un conteni-
dor situat davant del número 
49 del carrer Sant Miquel. La 
majoria dels incendis s’han 
produït de matinada. Durant 
el mes de gener, no hi va 
haver cap incendi de con-
tenidors, segons les dades 
facilitades pels Bombers a EL 
9 NOU.

Els quatre incendis 
de la matinada 
del 29 de març es 
vinculen a accions 
de la vaga general

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos van detenir un 
veí de Mollet de 27 anys 
d’edat acusat del robatori de 
340 quilos de cable de coure 
de dues masies d’Agullana 
(l’Alt Empordà) el dissabte 
31 de març. Arafang C. va ser 
detingut amb Ebrima M., de 
30 anys i veí de Blanes (la 
Selva), quan circulaven per 
la N-II a l’altura de Pontós 
(l’Alt Empordà) amb una 

furgoneta carregada amb el 
material robat. Estan acusats 
d’un robatori amb força. 

La policia havia muntat un 
dispositiu després de desco-
brir els robatoris i de saber 
que els lladres podrien haver 
fugit amb una furgoneta de 
color blanc. El cable estava 
amagat a l’interior en quatre 
sacs de tela de grans dimen-
sions. Per accedir a les masi-
es assaltades, el veí de Mollet 
i el de Blanes haurien forçat 
les portes o les finestres.

Granollers/la Garriga

EL 9 NOU

Un veí de Granollers de 39 
anys va patir ferides mentre 
feia escalada a la zona del 
Grau dels Masets, a Siurana 
(el Priorat) aquest dissabte 
passat. Els fets van passar 
cap a les 2 del migdia. El ferit 
va patir una fractura oberta 
al turmell esquerre i va ser 
evacuat a l’Hospital Sant 
Joan de Reus (el Baix Camp). 
Els Bombers van mobilitzar 
un helicòpter amb efectius 

especialitzats en rescats de 
muntanya i tres dotacions 
terrestres. També s’hi va des-
plaçar una ambulància.

D’altra banda, els Bombers 
van buscar el mateix dissabte 
un home de 38 anys i veí de 
la Garriga que es va perdre 
mentre feia la ruta circular 
a Oix (la Garrotxa). El veí de 
la Garriga va alertar els Bom-
bers cap a 2/4 d’1 del migdia 
i va ser localitzar cap a les 
3 de la tarda sa i estalvi. No 
va haver de rebre cap mena 
d’assistència mèdica.

1r Cicle de Conferències
Amics d’El Xiprer:

Comprendre i lluitar contra la crisi
Granollers, abril, maig i juny de 2012

Programa

19 d’abril

“Causes i responsables de la crisi”, a càrrec del
Sr. Francesc Bellavista, economista.

22 de maig

“Alternatives i solucions: la banca ètica”, a càrrec del
Sr. Joan Melé, fundador i director de Triodos Bank.

19 de juny

“Conseqüències de la crisi: la pobresa a casa 
nostra”, a càrrec de la Sra. Mercè Relats, assistent 

social de Càritas de Granollers.

Les xerrades del cicle “Comprendre i lluitar contra la crisi” 
es faran a la Sala Tarafa de Granollers, al carrer Corro, 
número 47, a les 8 del vespre. No cal inscripció prèvia i 
l’entrada serà lliure amb aforament limitat a 150 places.

Per a més informació visiteu
 www.amicsdelxiprer.cat

Divendres, 13 d’abril de 2012
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Rescaten un veí de Granollers 
ferit fent escalada al Priorat

Detingut un veí de Mollet per 
robar 340 quilos de coure

Salven un veí de 
Granollers ferit  
en una caiguda a 
Sant Celoni
Sant Celoni

Els Bombers van rescatar 
dilluns un home de 44 anys 
i veí de Granollers que va 
patir ferides en una cama en 
caure en un camí situat prop 
de la Tordera, a Sant Celoni. 
Els fets van passar en un lloc 
de difícil accés. El ferit pre-
sentava una fractura de tíbia 
i peroné i no podia caminar. 
Els efectius dels Bombers el 
van transportar en una llite-
ra fins al punt on s’esperava 
l’ambulància.

Els Mossos 
recuperen a 
Centelles un cotxe 
robat a Mollet
Mollet del Vallès

Els Mossos van recuperar 
aquest dilluns a Centelles 
(Osona) un vehicle que havia 
estat robat entre els dies 6 
i 7 a Mollet. Una patrulla 
que anava a fer un control 
rutinari va veure el vehicle 
a l’entrada de Centelles per 
la C-17, a l’altura del quilò-
metre 44. En veure que no hi 
havia ningú, van fer gestions 
i van comprovar que el vehi-
cle havia estat robat. No s’ha 
fet cap detenció.


