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    PUBLICITAT Serveis

Sant Celoni

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra bus-
quen al conductor que va 
atropellar i va provocar la 
mort d’un veí de Sant Celoni 
de 30 anys, que va ser loca-
litzat mort per un ciclista 
aquest diumenge a primera 
hora del matí al voral de la 
carretera C-35 prop de l’em-
presa Inacsa, al mateix terme 
municipal de Sant Celoni. 
Ferit E.B. ja era mort quan es 
va trobar el cos.

La policia està buscant 
indicis a partir de restes de 
vehicles recollides al lloc de 
l’atropellament o imatges de 
càmeres de seguretat prope-
res a la carretera per mirar de 
trobar el conductor, segons 
han explicat fonts policials 

a EL 9 NOU. Amb tot, els 
Mossos estan pendents que 
l’autòpsia feta al cos de la 
víctima confirmi que la causa 
de la mort va ser l’atropella-
ment. De moment, aquesta 
és la hipòtesi més probable 

per les ferides que presenta-
va la víctima. En aquest cas, 
l’autor de l’atropellament 
podria ser acusat d’un delicte 
d’homicidi imprudent o bé 
d’un delicte d’omissió del 
deure de socors. 

Al punt on es va trobar el 
cos, tampoc es va trobar cap 
vehicle –bicicleta o moto– 
que hagués pogut conduir 
la víctima en el moment de 
tenir l’accident. Les ferides 
tampoc serien compatibles 
amb les derivades d’un acci-
dent de motocicleta. Segons 
ha pogut saber EL 9 NOU, 
Ferit E.B. tenia diversos 
antecedents policials per 
actuacions relacionades amb 
el tràfic de substàncies estu-
pefaents.

La policia catalana va rebre 
un avís cap a les 10 del matí: 
un ciclista que circulava a 
l’altura del quilòmetre 61 de 
la C-35 va veure al voral el 
cos d’una persona sense vida. 
En arribar, els agents van 
comprovar que la persona ja 
era morta –es creu que havia 

mort algunes hores abans 
però menys de 24– i van 
alertar a la comitiva judicial 
que una estona més tard va 
autoritzar l’aixecament del 
cadàver. A banda de la inves-
tigació dels Mossos de tràn-
sit, també es van desplaçar 
fins a aquest punt de la C-35 
efectius de la policia científi-
ca del mateix cos policial.

SENSE RETENCIONS

La troballa del cos no va pro-
vocar problemes de trànsit 
a la C-35. Fins al punt de 
l’accident, s’hi van traslladar 
sis dotacions dels Mossos 
d’Esquadra i dues ambulànci-
es del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), que no van 
poder fer res perquè el veí de 
Sant Celoni ja era mort.

Els Mossos busquen el conductor 
que va atropellar mortalment un 
veí de Sant Celoni a la C-35

Un ciclista va localitzar el cos de Ferit E.B., de 30 anys, al voral de la carretera diumenge al matí

L’autòpsia ha de 
certificar que 
l’atropellament va 
ser la causa de la 
mort de l’home

Detinguts 

dos joves de 

Granollers 

acusats de robar 

dos ordinadors

Granollers

EL 9 NOU

La policia de Granollers ha 
detingut dos joves de 18 i 
22 anys veïns de la ciutat 
acusats del robatori de dos 
ordinadors portàtils sostrets 
del local d’una entitat del 
barri Ponent i d’un centre de 
formació per a adults situat 
al barri de Granollers Nord. 

Una patrulla de la Policia 
Local va sospitar dilluns 
dels dos detinguts i, en 
escorcollar-los, va veure que 
portaven al damunt dos ordi-
nadors portàtils dels quals no 
en van poder acreditar la pro-
pietat. Per això, la policia va 
retenir els aparells a l’espera 
que ho poguessin fer. Més 
tard, es van rebre denúncies 
per denunciar el robatori 
d’aquells dos ordinadors i 
es va iniciar una recerca per 
detenir els joves, que tenien 
nombrosos antecedents..

C. Corró, 187

cantonada c. Ramon Berenguer

Tel. 93 849 52 84

08400 Granollers

JORNADA DE
PORTES OBERTES
Dissabtes 16 i 23 de març de 10 a 13h

Aquest any ampliem l’horari escolar fins a les 19h!

Autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Vine a conèixer la primera escola del teu fill/a.
Et sorprendrà!


