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El vehicle del detingut damunt de la plaça de Can Borràs, on hi ha la policia

Cardedeu

EL 9 NOU

La Policia Local de Cardedeu 
ha detingut un home de 34 
anys i veí de Barcelona acu-
sat d’intentar atropellar tres 
joves del poble que també 
havia perseguit quan ana-
ven en cotxe. Segons han 
informat fonts municipals 
aquesta setmana, els fets van 
passar dijous passat a la nit 
a prop de les instal·lacions 
de la comissaria del mateix 
cos policial. Després de ser 
detingut, el veí de Barcelona 
va ser sotmès a proves mèdi-
ques i traslladat a un centre 
psiquiàtric.

Els tres joves anaven en 
cotxe i van veure com un 
altre conductor els va comen-
çar a perseguir sense que 
se sàpiguen els motius que 
van provocar la seva actitud. 
Els nois van arribar fins a 

la plaça Can Borràs, on hi 
ha la policia, i van deixar el 
cotxe mal aparcat a les places 
reservades cap a 2/4 de 12 de 
la nit. Van sortir del vehicle 
i es van dirigir corrent a les 

dependències de la Policia 
Local. Demanaven ajuda 
perquè asseguraven que un 
home els intentava matar 
atropellant-los amb el cotxe. 
De fet, el conductor es va 

enfilar damunt de la plaça. 
Els agents van obrir la porta i 
van sortir a l’exterior a veure 
què passava. Va ser aleshores 

quan van detectar un turis-
me Renault Clio circulant 
per l’interior de la plaça. El 
cotxe, fins i tot, va arribar a 
les escales del porxo de les 
dependències policials. Final-
ment, els policies van poder 
detenir el veí de Barcelona a 
la mateixa plaça, segons han 
informat fonts de la Policia 
Local. Les càmeres exteriors 
de seguretat van poder cap-
tar tota l’escena.

Tot i el risc que van patir, 
els nois van sortir-ne il·lesos.

Granollers

EL 9 NOU

El consell dels infants de 
Granollers, format per repre-
sentants dels alumnes de 
cinquè i sisè de Primària, ha 
demanat a l’alcalde Josep 
Mayoral la protecció dels 
espais naturals de la ciutat i 
la conservació dels usos dels 
diferents paisatges de la ciu-

tat: urbà, periurbà, industrial 
i fluvial. També van demanar  
que es tingui en compte la 
neteja de la ciutat i “les pla-
ces i els carrers es facin més 
amables i bonics”, van dir en 
el consell d’aquesta setmana 
amb l’alcalde.

A Mollet, el consell dels 
infants va demanar a l’alcal-
de Josep Monràs accions per 
afavorir l’estalvi energètic.

Detingut un veí de Barcelona 
per intentar atropellar tres 
joves a Cardedeu

Els nois van buscar refugi a la comissaria de la Policia Local del poble

Els nois anaven 

en cotxe i l’acusat 

els va començar a 

empaitar 

El consell dels infants de 
Granollers demana protecció 
dels espais naturals

Un ciclista veí 

de Vallromanes 

ferit greu en una 

topada a la C-35 

a Sant Celoni

Sant Celoni

EL 9 NOU

Un ciclista de 76 anys i veí 
de Vallromanes va patir 
ferides greus aquest dijous 
al matí en topar amb una 
furgoneta a la carretera C-35, 
al tram urbà de Sant Celoni. 
El ciclista va impactar contra 
un vehicle que estava a punt 
d’incorporar-se a la C-35 des 
del polígon. Els fets van pas-
sar poc abans d’1/4 de 10 del 
matí prop de la Michellin, 
en un tram on ja hi ha hagut 
altres accidents greus i on 
l’Ajuntament demana que 
s’apliquin millores per la 
perillositat dels accessos.

El veí de Vallromanes va 
ser traslladat en helicòpter a 
l’Hospital Parc Taulí. Aquest 
dijous a la tarda continuava 
ingressat al centre sanitari, 
on li estaven fent proves 
diagnòstiques per determi-
nar l’abast de les ferides. Fins 
al lloc de l’accident, s’hi van 
desplaçar dues dotacions del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, Mossos i altres serveis 
d’emergència. L’accident no 
va provocar retencions a la 
C-35.

Crema totalment 
un vehicle que 
circulava a l’AP-7 
a Sant Celoni
Sant Celoni

Un turisme BMW va cremar 
completament aquest dilluns 
al vespre a l’AP-7 a l’altura 
de Sant Celoni. Els foc va 
començar cap a 3/4 de 8 del 
vespre i va obligar a tallar la 
circulació durant uns minuts 
en sentit Barcelona. No hi va 
haver ferits, segons els Bom-
bers.Els membres del consell dels infants de Granollers amb l’alcalde Mayoral


