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?Mor el professor jubilat Josep
Vicent Rodríguez Sambonet en
estavellar-se amb un ultralleuger al
camp d'aviació de Moià
El conegut com a Sambo tenia 74 anys i va ser professor de dibuix i director de
l'Institut Antoni Cumella

Els Mossos estan investigant l'incident al mateix camp d'aviació | Mossos d'Esquadra

El pilot d'un ultralleuger ha mort aquest diumenge al matí en estavellar-se al camp d'aviació del
Prat de la Plana de Moià. Es tracta de l'artista, activista i professor jubilat Josep Vicent Rodríguez
Sambonet, més conegut com a Sambo, de 74 anys i veí de Canovelles i que va ser professor de
dibuix i director de l'Institut Antoni Cumella de Granollers. El propi centre l'ha recordat a les
xarxes socials.
Des de l&#39;Institut Antoni Cumella volem donar el condol a la família d&#39;en Josep
Rodríguez Sambonet, Sambo, catedràtic de dibuix i director (1986-1987 i 1998-2002). Enviem una
forta abraçada a la Maria i als seus fills Efraïm i Gemma, i desitgem que segueixis pintant i volant.
pic.twitter.com/nSazw9GXFd&mdash; INSAntoniCumella (@INSACumella) July 25, 2022
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, han rebut l'avís de l'accident sobre les 09.57 hores i
la víctima és l'únic ocupant que hi havia a la nau. La Unitat Tècnica de Seguretat Aèria del cos
s'ha fet càrrec de les investigacions.
Després de rebre l'avís, dues dotacions dels Bombers han accedit al lloc del sinistre i han muntat
una línia d'aigua i escuma per evitar ignicions per una fuita de combustible. Un cop es doni
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l'ordre de retirar la màquina, una dotació dels Bombers supervisarà que no se'n derivin riscos pel
vessament de combustible.
L'accident ha mobilitzat dotacions dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local de Moià, dels
Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha proporcionat un
helicòpter medicalitzat.
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