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Les notícies de l'any 2016 més
impactants a NacióBaixMontseny.info
Moment per recordar les notícies que ens han acompanyat durant aquest any
passat

El vídeo d'un persecució a l'AP7 el més llegit de l'any a NacióBaixMontseny | MdE

Un vídeo d'una persecució dels Mossos d'Esquadra per l'AP7, un grup de professores i estudiants
atrapades a l'aeroport de Munic per culpa d'una vaga de controladors aeris a França i l'obrador
que només fa productes sense gluten i lactosa a Llinars del Vallès han estat les tres notícies més
han impactat als lectors de NacióBaixMontseny.info. A banda d'aquestes notícies, però, n'hi ha
moltes altres. La llista que publiquem són les més destacades.
VÍDEO: Els Mossos d'Esquadra intercepten un vehicle a l'AP7 a Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8033/video/mossos/esquadra/intercepten/vehicle
/ap7/sant/celoni)

Estudiants de Santa Maria de Palautordera atrapats a l'aeroport de Munic
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7329/estudiants/santa/maria/palautordera/atrapa
ts/aeroport/munic)

Neix a Llinars del Vallès un obrador que només fa productes sense gluten ni lactosa
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7666/neix/llinars/valles/obrador/nom/fa/producte
s/sense/gluten/ni/lactosa)

Creixen les mostres de suport al conserge de Sant Celoni denunciat per presumptes abusos
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(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7426/creixen/mostres/suport/al/conserge/sant/ce
loni/denunciat/presumptes/abusos)

Quatre ferits, tres de bala a Llinars del Vallès
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8483/quatre/ferits/tres/bala/llinars/valles)

Un «objecte no identificat» sorprèn els visitants del pantà de Santa Fe
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8116/objecte/no/identificat/sorpren/visitants/pant
a/santa/fe)

Un ferit greu en un atropellament a la C-35 a Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7516/ferit/greu/atropellament/c-35/sant/celoni)

VÍDEO Un tornado causa petites destrosses a Llinars del Vallès
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8259/video/tornado/causa/petites/destrosses/llin
ars/valles)

Mor un treballador de Sant Antoni de Vilamajor en un jardí de Girona
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8288/mor/treballador/sant/antoni/vilamajor/jardi/g
irona)

Mor l'Asier, pocs dies després de veure's amb el mosso de Gualba que camina per ell
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7588/mor/asier/pocs/dies/despr/veure/amb/moss
o/gualba/camina/ell)

Albert Palacio va caminar de Roma a Santiago per reecaptar fons per a la investigació d'un càncer infantil
Foto: NBM
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Una persona atropellada pel tren a Llinars del Vallès
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8347/persona/atropellada/tren/llinars/valles)

Mor el conductor d'un cotxe en xocar amb un camió a la C-35, a Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8492/mor/conductor/cotxe/xocar/amb/camio/c35/sant/celoni)

Almenys sis cotxes involucrats en un accident múltiple a la C35 a Llinars
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7962/almenys/sis/vehicles/involucrats/accident/
multiple/c35/llinars)

CARTA «L'Altrium: Un engany des del primer dia que es va construir»
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7360/carta/altrium/engany/des/primer/dia/es/va/c
onstruir)

Cinc ferits lleus en un accident de trànsit a Santa Maria de Palautordera
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7601/cinc/ferits/lleus/accident/transit/santa/maria
/palautordera)

Llibertat amb càrrecs pel conserge d'una escola de Sant Celoni per presumptes abusos sexuals
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7422/llibertat/amb/carrecs/conserge/escola/sant/
celoni/presumptes/abusos/sexuals)

Una víctima mortal en un accident a Riells i Viabrea
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8115&passaact=e4905537bb7797cfb96140569a
44f556&renovaportada=1)

El CH Sant Esteve frega la proesa davant el líder BM Granollers (32-33)
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8587&passaact=079e590f9700b636d5cb1757c7
88575f&renovaportada=1)

Mestres i personal del Pallerola repliquen els pares que van denunciar suposats abusos
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8205&passaact=8e0dc3c1dff7a64fd8c99d9d6bd
43244&renovaportada=1)

Els pares que van denunciar abusos en una escola de Sant Celoni volen reobrir el cas
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8167&passaact=e99be5992aa7b621bc7439899
1517b72&renovaportada=1)

El conductor d'un vehicle il·lès després de topar amb una manada de vaques a Palau
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8548&passaact=1cf969e1456811f9a762f40e2d0
259a6&renovaportada=1)

Arxivada la denúncia per presumptes abusos contra el conserge de l'escola de Sant Celoni
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(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7877&passaact=4be3aeebad930d1ff692ddfac26
be5bf&renovaportada=1)

Detingut un jove de Sant Celoni per anar begut amb un cotxe robat i patir un accident
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7933&passaact=febc0cd398845c906d63cf4a919
dce03&renovaportada=1)

Els bombers enregistren en un vídeo les tasques d'extinció del foc de Llinars
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/6999&passaact=93944ca42b3424e0be3f8c27dc
9cb5e2&renovaportada=1)

Els bombers van enregistrar l'extinció de l'incendi en un vídeo Foto: Bombers de la Generalitat

Tres detinguts a Palau quan intentaven robar en una casa del Virgili
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7145&passaact=a2c1eb2cdb7982395d806fe399
30d903&renovaportada=1)

El Turó de l'Home recuperarà el seu estat natural original
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7294&passaact=386a62222f22e2e5cb29dd5d4a
a6542a&renovaportada=1)

Improvisen una manifestació de suport al conserge del Josep Pallerola de Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7463&passaact=2ad12a4b6889f62e42b1bf982b
450abf&renovaportada=1)
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Un conductor a Sant Celoni se salta un pas de vianants, destrossa un cotxet i es fuga
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8132&passaact=8162b9db2f1ae5de1657a9bf36
7942e0&renovaportada=1)

VÍDEO La càmera de l'Institut de Sant Celoni enregistra el robatori d'una bicicleta
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8293&passaact=c99e0285f0b10c5530ebaebdad
4101c2&renovaportada=1)

VÍDEO El Montseny nevat, a vista de dron
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7165&passaact=3a64f62f2a2d0e9c68bac51c88
84cb69&renovaportada=1)

Dos cotxes xoquen a la C-35 a l'entrada del polígon Molí de les Planes de Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8415&passaact=adcf789575e74a0f0c999ee51d
c3b35b&renovaportada=1)

Onze quilòmetres de cua a l'AP7 per un accident a Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8185&passaact=b0f9d8685ebba46ec8d8e88c94
56a3e0&renovaportada=1)

La Policia Local de Palautordera deté un home amb una pistola de 7,65 mm
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7153&passaact=e929ed289f990491317252363f
8ede7b&renovaportada=1)

Detingut un grup de lladres per robar en 22 domicilis del Baix Montseny
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7758&passaact=8823e8ae022507d53e2dccb9e
81cd4ef&renovaportada=1)

FOTOS La neu cau al Montseny per primer cop aquesta tardor
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8565&passaact=20f98d036b4634835cc24468b3
8273bf&renovaportada=1)

Una família de Vallgorguina demana ajuda per localitzar el causant d'un accident
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8428&passaact=035b3c3ddd6ff1a56aea266b41
430ecc&renovaportada=1)

Operació de Mossos i Guàrdia Civil a Palau contra el tràfic de drogues
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7230&passaact=4cbd52e983c4c09f62d83fde5e
117cd7&renovaportada=1)

La C-35 tallada a Llinars del Vallès per un accident múltiple1
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7277&passaact=c34ec8440da0079a5c800012a
57e8093&renovaportada=1)

https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8606/noticies/any/2016/mes/impactants/naciobaixmontsenyinfo
Pàgina 5 de 8

Un cotxe s'estavella contra la tanca de la via del tren a Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7864&passaact=f1b211ef1311b8a1404df06b4ea
84d52&renovaportada=1)

Dijous negre amb quatre morts, un a Sant Celoni, a la vigília del pont de la Puríssima
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8494&passaact=ed2d1a428218c2761c65e2dd1
2707375&renovaportada=1)

Fortes mesures de seguretat en el Munay Festival de Breda de l'1 al 4 de setembre
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7977&passaact=664e048fde7b79e3b6440e6985
56d625&renovaportada=1)

Localitzat a Sant Celoni el niu de la vespa velutina
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8455&passaact=b92c768d528d32e7092ab2da6
248245f&renovaportada=1)

El niu de la vespa velutina a la llera del Pertegàs Foto: Anura Montseny

La policia local desmenteix la versió del fill de l'afectada a la carretera Campins
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8135&passaact=c70cde7f3e01aaa5739dba0497
90dc05&renovaportada=1)
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Desmantellat un grup que cometia robatoris a Sant Antoni de Vilamajor
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7853&passaact=435dbd2d24e368de559594fd27
538b93&renovaportada=1)

Un accident a Llinars del Vallès ha provocat retencions a l'AP7 aquest matí
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8527&passaact=6ffb24291fc49f279d5f00a015a4
b31e&renovaportada=1)

La policia local d'Arbúcies enxampa un conductor amb el carnet retirat
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7062&passaact=7c564fbb196434692d85658f62
d3faa4&renovaportada=1)

Setze cases forçades i robades a la urbanització Canadà Parc en una setmana
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7532&passaact=5dff8bb5dc81f314e132841ffaca
c29c&renovaportada=1)

Onada de robatoris a la urbanització Canadà Parc de Vallgorguina. Foto: @EduardAlfaro

Una empresària de Sant Celoni es manifesta per cobrar una factura
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8120&passaact=308b42c45d3306a5928b34c33
c0f8453&renovaportada=1)

Ampli ressò a Itàlia de la retirada de l'entrenador del CP Artístic Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7497&passaact=9033d51084a91112fd9a77b2b3
802829&renovaportada=1)
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La policia local i mossos de Sant Celoni detenen tres presumptes lladres en un domicili
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8278&passaact=5e5eff960514d29403b9cbc384
6bb6e5&renovaportada=1)

Prop de 200 persones encerclen la base militar de Sesolles al cim del Montseny
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8247&passaact=f514237c8a3621c57735a2ba49
233bdf&renovaportada=1)

El Suprem confirma 30 anys de presó pel mestre de Montseny per abusar de sis nenes
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7318&passaact=e2b912e3589ded95a65ea86fa4
9d0f8e&renovaportada=1)

Dos ferits en un xoc frontal a la C35 a Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8424&passaact=8b63472cb04bfd931f330f33305
f25db&renovaportada=1)

Promocionen el musical Mary Poppins amb un flashmob a Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/8060&passaact=d29f89462412a9e5edeb8a625a
197663&renovaportada=1)

Les urgències pediàtriques de l'Hospital de Sant Celoni arriben al Síndic de Greuges
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7091&passaact=b0cd281fa820a1a5f2d828c4a7
51ff2f&renovaportada=1)

La nevada més important de l'hivern podria arribar al Montseny al març
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7307&passaact=7991e681d91d2a8beff079a631
686520&renovaportada=1)

Trenquen els vidres i roben a l'interior de quatre cotxes a Sant Celoni
(http://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/7741&passaact=1b80e0ff4aeec27b4d51bd6915
b2b3f2&renovaportada=1)
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