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S’esfondra una casa antiga a l’avinguda de Jaume I
sense provocar ferits
Aquest dimarts al vespre, s’esfondrava part de la teulada d’un habitatge
centenari de l’avinguda de Jaume I. L’incident no ha provocat ferits, ja
que en el moment dels fets no hi havia ningú dins l’habitatge. Tècnics
municipals s’hi han desplaçat per valorar els danys, mentre que s’ha tallat
la circulació de vehicles a la zona.
Els fets es van produir entre 2/4 i les 8 del vespre d’ahir, quan va cedir una part
de la teulada d’un habitatge centenari situat a Jaume I, en el tram entre els
carrers de Batlle Tura i Castelao. En el moment dels fets no hi havia cap
persona dins l’habitatge i, per tant, no s’ha produït cap ferit. Els residents han
pogut passar la nit a casa de familiars.
En un primer moment, es van desplaçar al lloc dels fets diferents dotacions dels
Bombers de la Generalitat i de la Policia Municipal, així com l’arquitecte i un
tècnic municipal per fer una valoració dels fets. Els Bombers van prohibir
l’accés a l’habitatge per perill de més esfondraments, motiu pel qual no es va
poder fer cap valoració.
Aquest matí, l’arquitecte i tècnics municipals hi han tornat per fer un informe
dels danys i els seus efectes. De moment, i de manera provisional, s’ha tallat la
circulació de vehicles a l’av. Jaume I, entre la rotonda d’Enric Morera i el carrer
del Batlle Tura. L’Ajuntament de Mollet està instal·lant la senyalització
d’itineraris alternatius que afectaran també al bus urbà.
Els itineraris alternatius dels vehicles i del transport públic són:
 En sentit Barcelona: Antoni Gaudí, Enric Morera, Granollers, Via Ronda,
Batlle Tura, Jaume I, Burgos
 En sentit Granollers: Burgos, Rafael Casanova, Via Ronda, Granollers,
Enric Morera, Antoni Gaudí
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