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Quatre ferits en un 
foc en una màquina 
d’una empresa de 
Montornès
Montornès del Vallès

Quatre treballadors de 
l’empresa Pronatur Ener-
gy 2011 de Montornès van 
patir una intoxicació lleu en 
l’incendi que es va produir 
aquest dijous al matí a les 
instal·lacions de l’empresa i 
que va cremar una màquina 
trituradora de plàstic. Dos 
dels ferits van ser traslla-
dats a l’Hospital General de 
Granollers i els altres dos van 
rebre l’alta allà mateix. Sis 
dotacions dels Bombers van 
apagar les flames.

Un veí de Barcelona 
ferit greu en un 
accident de parapent 
a Sant Quirze
Sant Quirze Safaja

Un home de 31 anys i veí de 
Barcelona va patir ferides 
greus diumenge a la tarda 
en un accident de parapent a 
la zona del Mirador del Fle-
quer, a Sant Quirze. Un heli-
còpter del SEM va traslladar 
el ferit a l’Hospital de Sant 
Pau, a Barcelona.
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Sanitaris i membres de la Creu Roja atenent un dels ferits sota l’atenta mirada dels estudiants de l’EMT

Estudiants d’emergències sanitàries veuen com actuen Bombers i SEM

Simulacre per a estudiants

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Un grup d’estudiants del 
cicle formatiu d’emergències 
sanitàries de l’Escola Muni-
cipal del Treball (EMT), de 

Granollers, va presenciar 
aquest dimecres a la tarda un 
simulacre d’accident de tràn-
sit amb víctimes múltiples –
entre les quals un mort– que 
va muntar la Policia Local 
de les Franqueses. També hi 

Continua sense 
localitzar-se el veí 
de Sant Celoni 
desaparegut a Calella
Sant Celoni

Sergi Subirà, el veí de Sant 
Celoni que va desaparèixer 
dijous de la setmana passa-
da a la platja de Calella (el 
Maresme), on havia anat a 
entrenar-se per a un triatló, 
continua sense aparèixer. La 
recerca expressa es va aturar 
diumenge tot i que les patru-
lles dels Mossos continuen 
fent recerca en el patrullatge 
ordinari que fan per la zona.

El veí de Granollers 
electrocutat dijous 
passat a la Garriga 
continua en estat greu
La Garriga

Miguel L.G., de 41 anys i 
veí de Granollers, continua 
ingressat en estat greu a 
l’Hospital de la Vall d’He-
bron de Barcelona per les 
ferides que va patir dijous 
de la setmana passada quan 
estava manipulant el cable-
jat de coure de l’estructura 
d’una torre d’alta tensió de la 
Garriga. La policia li imputa 
un intent de robatori.

van participar els Bombers, 
sanitaris, Creu Roja i grups 
de Protecció Civil. És una 
experiència pionera.

Vegeu galeria d’imatges a 
EL9NOU.CAT

Horari caps de setmana

Obrim a les 12h

Visita guiada: 12.30 i 16.30h 

Sessions de vol: 13 i 17h

Tel. 93 866 26 48

www.cimdaligues.com

Vol lliure de rapinyaires

SANT FELIU DE CODINES
VALLÈS ORIENTAL

CUINA CASOLANA

MENÚ DIARI

CARTA

C. Major, 63 - Sant Celoni  - Tel. 93 867 04 07 / 93 867 40 42

Ens trobareu a la MOSTRA GASTRONÒMICA de 

la FIRA DE L’ASCENSIÓ

La neteja que estava buscant

Deixi de preocupar-se per la neteja de 

la seva empresa

Una imatge val més que mil paraules

Costa menys mantenir que renovar

Ens caracteritza la nostra dedicació i 

compromís

• Estem a la seva disposició

• Manteniment a oficines i escales

• Neteges a fons de particulars i fi d’obra

• Neteja de vidres

• Neteja de pàrquings, abrillantament del terra

• La nostra millor garantia: el nostre personal 

qualificat.
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MÉS DE 20 ANYS ENS AVALEN  I DE GRAN QUALITAT HUMANA


