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Un ciclista d’Aiguafreda
de 22 anys mor en caure
a la riera de l’Avencó

El xoc amb una pedra li hauria fet perdre el control i precipitar-se des del pont de Picamena
Aiguafreda / Tagamanent
EL 9 NOU

Un jove de 22 anys i veí
d’Aiguafreda va morir
dimarts al vespre en caure
amb la bicicleta a l’interior de la riera de l’Avencó,
prop del pont de Picamena,
al límit entre els municipis
d’Aiguafreda, Tagamanent
i el Brull (Osona). El cos del
noi va ser localitzat cap a les
3 de la matinada de dimecres per efectius de la unitat
subaquàtica dels Bombers al

fons del gorg que hi ha just
en aquest punt. Segons els
primers indicis, es creu que
la víctima hauria topat amb
una pedra quan baixava pel
camí que arriba fins a la font
d’en Vinyes.
Se’l buscava des de dimarts
al vespre quan els seus tutors
legals van alertar als vigilants municipals que havia
sortit amb bicicleta per fer
esport i no havia arribat a
casa a les 9, com feia habitualment per sopar. En un
primer moment, el vigilant

municipal va recórrer la pista
forestal de la vall d’Avencó
fins a la Casanova de Sant
Miquel, situada una mica
més a munt del punt de l’accident. No el va trobar. Cap a
les 11 de la nit, es va passar
l’avís a Mossos i Bombers.
Cinc patrulles de la policia
catalana i fins a nou dotacions dels Bombers van iniciar
una recerca més intensa per
la zona. Passada la mitjanit,
des del pont de Picamena i
gràcies a l’ajuda de llanternes, es va poder localitzar la

bicicleta a la llera de la riera.
A partir d’aquest moment,
la recerca es va centrar en
aquest punt, resseguint els
marges per si el noi hagués
pogut quedar ferit o hagués
estat arrossegat per l’aigua,
que baixava amb un cabal
força destacable per les
pluges dels darrers dies. En
no trobar cap indici, es van
mobilitzar els efectius del
Grup d’Actuacions Especials
(GRAE), que van inspeccionar el fons del gorg i van
trobar el cos. Els mateixos

Els promotors defensen
Professionals forestals, favorables
la ILP del Montseny com un al tractament contra la papallona
procés més obert i transparent del suro a boscos del Montnegre
Fogars de Montclús
EL 9 NOU

La Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny
(CSM), Depana, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife
defensen el procediment de
la iniciativa legislativa popular (ILP) per dotar d’una llei
específica de protecció al
Parc Natural del Montseny

com un procediment “molt
més transparent, participatiu, obert i democràtic” que
“la profusió” d’un decret.
Recorden que des de 2016
reclamen a la Generalitat un
nou decret de protecció i que
la falta de concreció els ha
empès a promoure la ILP. És
la resposta a la posició contrària a la ILP d’entitats de
propietaris del massís.

Sant Celoni
EL 9 NOU

El Consorci Forestal de
Catalunya i associacions de
suport als propietaris forestals com les del Montnegre
i el Corredor i el Montseny
i l’Institut Català del Suro
donen suport als tractaments
biològics escampats amb
mitjans aeris que la Genera-

Si tens entre 8 i 14 anys, fes-nos arribar els teus
escrits per explicar què fas aquests dies a casa.

litat està fent al Montnegre
per lluitar contra la plaga de
la papallona del suro, que
provoca danys a les alzines
i a les sureres i provoca una
pèrdua de la qualitat del suro
que produeixen. “Malgrat
una postura inicial molt
prudent i escèptica davant
de la necessitat d’un control
biològic, hem arribat a la
conclusió que, amb la prudència necessària, és una
eina necessària per a l’atenuació de la població d’aquesta
plaga”, sostenen.
La setmana passada, entitats ecologistes i institucions
com el Museu de Ciències
Naturals de Granollers es van
mostrar contràries a aquestes intervencions.

Teniu temps d’enviar-los a:
marqueting@vic.el9nou.com fins al 25-5-20.
Penseu a posar-nos el vostre nom, cognoms
i la població.

SISÈ ACCIDENT
MORTAL DE 2020
Des d’inici d’any, hi ha hagut
al Vallès Oriental sis accidents de trànsit mortals,
en què han perdut la vida
sis persones. El d’aquest
dimarts entre Aiguafreda i
Tagamanent és el primer en
què hi ha implicat un ciclista.
Dels sis sinistres, tres –inclòs
aquest últim– han estat en
vies urbanes; els altres dos
van ser al passeig Fluvial de
Parets, dijous de la setmana
passada al matí, i a l’avinguda Sant Julià, a Granollers.
Els altres tres sinistres han
estat en vies interurbanes.

Montserrat Tura
fa una conferència
sobre el seu avi,
l’alcalde Feliu Tura
Mollet del Vallès

L’exalcaldessa de Mollet i
esconsellera de la Generalitat, Montserrat Tura, farà
aquest divendres una videoconferència sobre el seu avi,
Feliu Tura, que va ser alcalde
de Mollet en el període de la
Segona República i un líder
rabassaire destacat. La conferència, l’organitza el grup
Ara Mollet ERC i es farà a
les 6 de la tarda mitjançant
l’aplicació Zoom sota el títol
“Feliu Tura, responsable de
les cooperatives rabassaires,
alcalde republicà de Mollet
i malson pels franquistes”.
Després de la xerrada, hi
haurà un torn de paraules
introduït pel portaveu municipal d’Ara Mollet ERC, Oriol
López, i la presidenta local,
Meritxell Humbert.

El Sot d’en Barriques
de Parets tindrà una tanca
perimetral de 2,2 metres
Parets del Vallès

En farem una selecció i els publicarem a
del 29-5-20.

bombers van fer el rescat i
van pujar el cadàver fins al
camí. A la zona, també s’hi
va desplaçar una ambulància
del Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) i personal
de suport psicològic que van
acompanyar un dels tutors
legals del noi, que també es
va desplaçar a la zona.
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El parc del Sot d’en Barriques
tindrà una tanca perimetral
de 2,2 metres d’alçada feta
amb pilars de perfil tubular
de 2 centímetres de diàmetre i una separació de 10
centímetres entre ells. És el
que preveu el projecte que
l’Ajuntament ha encarregat a
l’equip Vora Arquitectura, el
mateix que va fer el disseny

original del parc.
La tanca envoltarà el parc
per l’avinguda Catalunya i
els carrers Mercè Rodoreda i
Montserrat Roig. En el límit
amb parcel·les de titularitat
privada s’augmentarà l’alçada de la tanca existent per
incrementar la seguretat.
El projecte té un cost de
135.000 euros més IVA i les
obres es faran entre finals
d’aquest any i principis del
següent.

