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235 detenidos en el primer fin de semana con
paseos y deporte

Europa Espanya Espanyol

En toda España hubo 36.681 propuestas de sanción, 871 denuncias fueron en Catalunya donde
se registraron también 6.122 avisos

Una agente en un control en el peaje de la autopista de La Roca del Vallès. /

David Zorrakino / Europa Press

El primer fin de semana de alivio del confinamiento, donde estaba permitido el deporte y los
paseos, se ha saldado con la detención de 235 personas y 36.681 propuestas de sanción . En
Catalunya se han procesado 871 denuncias y se han generado 6.122 avisos.

Según ha informado el Ministerio de Interior los cuerpos de seguridad realizaron el pasado
domingo 116 detenciones y 20.272 proposiciones de sanción, en el que era el segundo día en el
que los ciudadanos sin niños podían salir a la calle. Por cuerpos policiales, el mayor número de
arrestos los ha realizado la Policía Nacional (45), seguida de las policías locales (38), la Guardia
Civil (19), los Mossos (10) y la Ertzaintza (3).

Estos datos, sumados a los del sábado, hacen un total de 235 personas y 36.681 propuestas de
sanción durante todo el fin de semana. Estos números son ligeramente menores a los presentados
durante fin de semana anterior cuando los niños pudieron salir por primera vez y donde se llevaron
a cabo un total de 294 arrestos y 35.476 sanciones.

En cuanto a los totales acumulados desde que se inició el estado de alarma, las detenciones por
incumplir las medidas de la cuarentena ascienden hasta 7.186 y las sanciones superan las
800.000 .

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200504/235-detenidos-primer-fin-semana-paseos-deporte-7949736
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Mor l'exrector de Santa Agnès i La Roca Mn. Albert
Torrens

Europa Espanya Català

Mossen Albert Torrens Pérez prevere de l'Església de Terrassa, ha mort el 6 de maig de 2020 a
l'Hospital Clínic de Barcelona, a l'edat de 86 anys.

Mn. Albert va néixer el dia 27 d'abril de 1934 a Barcelona. Va estudiar al Seminari Conciliar de
Barcelona on va rebre el diaconat el 29 de juny del 1956. El dia 17 de març de 1957 va ser ordenat
prevere a la parròquia de Sant Joan Baptista de Gràcia. L'any 1958 va ser nomenat coadjutor de la
parròquia de Sant Joan Baptista de Matadepera; l'any 1987, vicari de la parròquia de l'Esperit Sant
de Barcelona. I l'any 1989 va ser nomenat rector de la Mare de Déu del Pilar de Barcelona; l'any
1994 rector de Santa Agnès de Malenyanes i el 1997 administrador parroquial de Sant Sadurní de
la Roca del Vallès.

A més va tenir altres càrrecs pastorals, com a capellà del convent de les Carmelites Descalces de
Tiana, professor del Seminari Menor (1960), Consiliari diocesà del moviment infantil d'Acció
Catòlica (1965), capellà de la comunitat i col.legi de la Companyia de Santa Teresa de Jesús
(1965), capellà de la residència "Joaquim Blume" de Barcelona (1971), professor de l'Acadèmia de
Filosofia de l'Arxidiòcesi de Barcelona (1971), Arxipreste de Sant Gervasi (1979), membre del
Consell Presbiteral (1985).

Amb la creació del Bisbat de Terrassa, va ser incorporat al clergat d'aquesta nova diòcesi. L'any
2006 va ser nomenat rector de Sant Esteve del Coll de Llinars del Vallès i capellà del Centre
Penitencial de Quatre Camins (2006). Es jubilà l'any 2010, passant a residir a la Residència de
Sant Josep Oriol a Barcelona.

http://revistadelvalles.es/2020/05/07/mor-lexrector-de-santa-agnes-i-la-roca-mn-albert-torrens/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mor-lexrector-de-santa-agnes-i-la-roca-mn-albert-torrens
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La Roca del Vallès posa fi a la música als balcons
a partir de les nou del vespre

Europa Espanya Català

https://www.rac1.cat/societat/20200508/481019402853/la-roca-del-valles-musica-balcons-vespre-veins-confinament-coronavirus.html


EL TEMA NOU9EL Divendres, 8 de maig de 202012 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

El Consell de la Gent Gran 
del Vallès Oriental reclama 
recursos per a residències  
i l’atenció domiciliària

Granollers

EL 9 NOU

El Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Vallès Orien·
tal reclama a les administra·
cions un pla d’actuació que 
garanteixi recursos perquè 
les residències de gent gran 
i els serveis d’atenció domi·
ciliària puguin oferir serveis 
de cura i atenció de qualitat. 
L’òrgan fa aquesta petició 
davant les dificultats econò·
miques que pateixen aques·
tes institucions arran de la 
pandèmia.

El consell ho ha expressat 
en un comunicat, en què con·
sidera urgent que s’asseguri 
la provisió de material de 
protecció del personal per 

tal de complir amb els pro·
tocols i l’atenció adequada, i 
demana que s’inverteixin els 
recursos necessaris per aten·
dre de manera prioritària la 
gent gran de les residències. 
“És de màxima prioritat un 
replantejament en el model 
d’atenció a les persones 
grans que garanteixi els 
serveis amb valors i amb la 
transformació necessària. 
Si no som capaços de cuidar 
la gent gran, el fracàs com 
a societat serà devastador”, 
consideren. El Consell Con·
sultiu de la Gent Gran és un 
òrgan del Consell Comarcal 
que s’encarrega de garantir 
la participació del col·lectiu 
de la gent gran, a través de 
les entitats i associacions 

Els membres del Consell Consultiu de la Gent Gran, reunits el novembre passat, abans de la pandèmia

amb la finalitat de millorar 
el benestar integral del col·
lectiu.

MÉS rESidènCiES  
‘nEtES’ dE poSitiuS

Els tests realitzats la setmana 
passada a residències de gent 

gran de diversos pobles con·
firmen l’augment de centres 
sense cap cas de Covid·19, 
ni en persones residents ni 
en treballadors. És el cas de 
les tres residències de les 
Franqueses (Palau, l’Auca i 
Residència les Franqueses), 
on tots els resultats van ser 

negatius, igual que a la resi·
dència Maria Auxiliadora 
de Canovelles, totes dues de 
Cardedeu, el Racó i Maranat·
ha, la de Bigues i Riells (Sau·
lons) i l’Agustí Santacruz de 
Sant Feliu. L’altra residèn·
cia d’aquesta població, Els 
Pinets, encara té casos. 
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Municipi Positius Població Taxa

Aiguafreda 12 2.504 47.92
L’Ametlla del Vallès 61 8.462 72.09
Bigues i Riells del Fai 35 9.092 38.5
Caldes de Montbui 175 17.554 99.69
Campins 2 529 37.81
Canovelles 54 16.629 32.47
Cardedeu 60 18.357 32.69
Cànoves i Samalús 12 3.117 38.5
Figaró Montmany 33 1.114 296.23
Fogars de Montclús 3 470 63.83
Les Franqueses del Vallès 76 20.092 37.83
La Garriga 86 16.514 52.08
Granollers 314 61.275 51.24
Gualba 6 1.500 40.00
La Llagosta 68 13.480 50.45
La Roca del Vallès 38 10.650 35.68
Llinars del Vallès 50 9.938 50.31
Lliçà d’Amunt 69 15.256 45.23
Lliçà de Vall 31 6.542 47.39
Martorelles 29 4.801 60.40
Mollet del Vallès 499 51.318 97.24
Montmeló 51 8.755 58.25
Montornès del Vallès 123 16.393 75.03
Montseny 0 342 0
Parets del Vallès 143 19.082 74.94
Sant Antoni de Vilamajor 48 6.135 78.24
Sant Celoni 70 17.904 39.10
Sant Esteve de Palautordera 9 2.820 31.91
Sant Feliu de Codines 59 6.259 94.26
Sant Pere de Vilamajor 16 4.472 35.78
Santa Eulàlia de Ronçana 44 7.288 60.37
Santa Maria de Martorelles 3 893 33.59
Sant Fost de Campsentelles 125 8.737 143.07
Santa Maria de Palautordera 3 9.423 33.59
Tagamanent 0 323 0
Vallgorguina 13 2.891 44.97
Vallromanes 7 2.579 27.14
Vilalba Sasserra 56 716 782.12
Vilanova del Vallès 34 5.432 62.59

Nombre de casos positius al Vallès OrientalMollet registra un 
de cada cinc casos 
diagnosticats de la 
Covid-19 al Vallès
Fins aquest dijous, s’hi recompten 499  
dels 2.517 afectats a tota la comarca

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La ciutat de Mollet concentra 
una cinquena part de tots els 
casos de la Covid·19 que, fins 
aquest dijous, s’han diag·
nosticat al Vallès Oriental. 
Segons les dades que publica 
el Departament de Salut 
per municipis, 499 veïns de 
Mollet han donat positiu. 
A tota la comarca, s’havien 
detectat 2.517 positius. A 
Mollet, la mitjana d’afectació 
per cada 10.000 habitants és 
de 97,24 persones. Una xifra 
que està per sobre de la ràtio 
comarcal amb 62,59 infectats 
(vegeu gràfic adjunt).

Per darrere de Mollet, 
Granollers és la segona ciu·
tat en nombre de casos. Se 
n’han diagnosticat 314 amb 
una mitjana de 51,24 afectats 
per cada 10.000 habitants. 
Superen els 100 casos quatre 
municipis més: Caldes, amb 
175; Parets, amb 143; Sant 
Fost, amb 125, i Montornès, 
amb 123.

Les ràtios d’incidència 
més altes es donen, però, en 
dos municipis petits. Vilalba 
Sasserra suma una mitjana 
de 782 contagiats per cada 

10.000 habitants amb 56 
positius. I, Figaró, una de 
782 amb 33 positius. La clau, 
però, és en la presència de 
residències de gent gran on 
el coronavirus ha impactat 
amb força. Sant Fost també 
té una afectació alta per cada 
10.000 habitants: 143,07 
casos. Caldes es queda molt a 
prop dels 100 amb 99,68 afec·
tats per cada 1.000 habitants.

A la part baixa, hi ha 
Tagamanent i Montseny, tots 
dos pobles sense cap posi·
tiu (vegeu reportatge a la 
pàgina 10 d’aquesta edició). 
També destaca Vallromanes 
amb només set positius i una 
mitjana de 27 casos per cada 
10.000 veïns.

SupErAt EL MiG MiLEr 
dE MortS

El degoteig de morts de 
persones relacionades amb 
el coronavirus d’aquests dar·
rers dies ha fet que aquest 
dijous ja se superés la xifra 
de les 500 defuncions. En 
concret, eren 512. Divendres 
passat, eren 483. En aquest 
cas, el Departament de Salut 
no dona dades detallades per 
municipis.
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Secció: Local
08/05/2020

Espectacular incendi a les obres d'ampliació de la
Roca Village

Europa Espanya Català

Un incendi ha afectat aquest divendres al migdia les obres d'ampliació del centre comercial de la
Roca Village, a la Roca del Vallès, a tocar de la comarca del Maresme. Segons els Bombers de la
Generalitat, el foc ha començat a un quart de tres de la tarda i ha afectat una pila de plàstics i
cables elèctrics, cosa que ha provocat una densa columna de fum visible des del Maresme i a
molts kilòmetres a la rodona.

Fins al lloc s'han desplaçat deu dotacions d'aquest cos que han donat l'incendi per apagat a les
tres de la tarda. Sortosament, cap persona ha resultat ferida i els Bombers han començat a reduir
el nombre d'efectius que hi treballen.

Està cremant la Roca Village, encara no sabem les raons de l'incendi. #RocaVillage
#VallèsOriental #incendi pic.twitter.com/ntMrO2T9m8

Endavant Vallès Oriental (@Endavant_VO) May 8, 2020

La Roca Village és un dels centres comercials amb més afluència i més populars del país, i rep la
visita cada any de milers de maresmencs. Actualment està tancat al públic, en compliment de les
mesures establertes pel confinament per fer front al coronavirus.

https://www.capgros.com/mataro/successos/espectacular-incendi-obres-ampliacio-roca-village_723806_102.html
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Un incendi crema una zona en construcció del
centre comercial La Roca Village

Europa Espanya Català

Els fets s'han produït aquest divendres al migdia Un incendi crema una zona en construcció a La
Roca Village. | Cedida

Un aparatós incendi està cremant una zona en construcció del centre comercial La Roca Village, a
la Roca del Vallès . El foc s'ha originat poc després de dos quarts de tres de la tarda d'aquest
divendres, 8 de maig, i ha cremat amb virulència, generant una important columna de fum que s'ha
pogut veure des de diversos punts d'aquesta zona del Vallès Oriental .

Aquests són alguns dels vídeos del moment que s'han difós a través de les xarxes socials:

Imatges de l'incendi a la Roca del Vallès a l'interior del recinte de la Roca Village
pic.twitter.com/2r8A1XhM1X

Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) May 8, 2020

Més imatges de l'incendi a la Roca del Vallès a l'interior del recinte de la Roca Village a la Zona
nova en obres que estan ampliant. pic.twitter.com/cBN6VO6RFJ

Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) May 8, 2020

La Roca Village en aquests moments. Sembla ser que és a la zona on hi estan fent obres.
pic.twitter.com/PlQdID23W7

Guillem Renau Cruixent (@grenaucruixent) May 8, 2020

L'incendi, en una zona en construcció del centre comercial Segons les primeres informacions
sobre aquest aparatós incendi, el foc a la Roca Village s'hauria originat, per causes que encara es
desconeixen, en una zona en obres del recinte d'aquest centre comercial a la Roca del Vallès . El
foc tindria el seu origen en uns plàstics d'aquestes obres, cosa que explica l'intens fum que ha
sortit de la zona. Afortunadament, no s'ha hagut d'evacuar ningú del lloc de l'incendi, que tampoc
no ha ocasionat ferits.

Un total de vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya s'han desplaçat fins al lloc
dels fets i, passades les tres de la tarda d'aquest divendres, han controlat el foc.

https://tarragonadigital.com/catalunya/incendi-crema-zona-construccio-centre-comercial-roca-village
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Secció: Actualidad / Última Hora
08/05/2020

Cap ferit a l'incendi a la Roca Village, que els
bombers ja han extingit

Europa Espanya Català

Una fumerada gran i negra s'ha alçat aquest matí del complex comercial La Roca Village, a la
Roca del Vallès. El cos de bombers ha confirmat que el foc ja està extingit, sense que s'hi hagin
produït ferits i amb els bombers ja de retirada, segons que ha anunciat el mateix cos. S'hi han
mobilitzat deu dotacions.

#bomberscat hem treballat amb 10 dotacions en un incendi que ha afectat una pila de plàstics i
cables elèctrics en les obres d'ampliació d'un centre comercial a La Roca del Vallès. Foc
EXTINGIT. Cap persona ferida. Comencem a reduir dotació.

- Bombers (@bomberscat) May 8, 2020

La Roca Village en flames Aquest fum negrot fa molt mala pinta pic.twitter.com/zdUXTyGeZF

- Hug Lucchetti (@HugCardedeu) May 8, 2020

https://www.vilaweb.cat/noticies/cap-ferit-a-lincendi-a-la-roca-village-que-els-bombers-ja-han-extingit/
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Secció: Actualidad / Última Hora
08/05/2020

Espectacular incendi al centre comercial la Roca
Village, tancat a causa de la Covid-19

Europa Espanya Català

Deu dotacions de bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció d'un incendi que s'ha
declarat a quarts de tres de la tarda al complex "outlet" La Roca Village, al Vallès Oriental,
exactament a la zona que s'està ampliant. El foc ha quedat extingit passades les 15 hores i els
bombers han reduït la dotació.

#bomberscat hem treballat amb 10 dotacions en un incendi que ha afectat una pila de plàstics i
cables elèctrics en les obres d'ampliació d'un centre comercial a La Roca del Vallès. Foc
EXTINGIT. Cap persona ferida. Comencem a reduir dotació.

Bombers (@bomberscat) May 8, 2020

S'ha declarat un foc en les obres d'ampliació del centre comercial La Roca Village. Hi han treballat
deu dotacions dels bombers i l'incendi ha quedat extingit. Agraïm la tasca de tot el personal
d'emergències que hi ha treballat. pic.twitter.com/0EAlnn2mDn

Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) May 8, 2020

Un altre testimoni de l'incendi a la Roca del Vallès a l'interior del recinte de la Roca Village a la
Zona nova en obres que estan ampliant. pic.twitter.com/jvRoWO4tQh

Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) May 8, 2020

Una dotació del nostre Parc està a un incendi d'indústria a la Roca del Vallès.

Crema una zona d'obres. pic.twitter.com/bJzeQ9aDiy

Bombers Sant Antoni de Vilamajor (@bomberssav) May 8, 2020

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el foc, que ha originat una negra columna de
fum visible des dels voltants de la zona comercial, ha calcinat un carregament de plàstics i cables
elèctrics que s'emmagatzemava a les instal·lacions. Les causes que han originat l'incendi es
desconeixen.

La Roca Village en aquests moments. Sembla ser que és a la zona on hi estan fent obres.
pic.twitter.com/PlQdID23W7

Guillem Renau Cruixent (@grenaucruixent) May 8, 2020

Un últim testimoni a l'inici de l'incendi a la Roca del Vallès a l'interior del recinte de la Roca Village
a la Zona nova en obres que estan ampliant. El foc ja està controlat. pic.twitter.com/ZwJ6pZZ5wx

Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) May 8, 2020

El complex comercial està tancat arran de les mesures acordades en l'estat d'alarma per la
pandèmia de coronavirus. Per tant, no hi ha hagut ferits, ni ha estat necessaria fer cap evacuació.

Tot i la important fumera inicial, ja està controlat l'incendi a la Roca del Vallès, a l'interior del
recinte de la Roca Village a la Zona nova en obres que estan ampliant. Espectacular la labor dels
Bombers. (1/3) pic.twitter.com/nPMigvF77Y

Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) May 8, 2020

https://www.ccma.cat/324/espectacular-incendi-al-centre-comercial-la-roca-village-tancat-a-causa-de-la-covid-19/noticia/3012452/
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Secció: Actualidad / Última Hora
08/05/2020

Los bomberos extinguen un aparatoso incendio en
las obras del centro comercial La Roca Village

Europa Espanya Espanyol

Los Bomberos de la Generalitat han trabajado para extinguir este viernes un incendio en las obras
de ampliación del centro comercial La Roca Village, en La Roca del Vallès(Barcelona).

Los Bomberos ha explicado a Europa Press que el fuego se ha iniciado al arder una pila de
plásticos de las obras, y también ha afectado a cables eléctricos en la zona donde hay trabajos
para ampliar el centro comercial.

Han recibido el aviso a las 14.15 horas y el fuego, que ha causado una humareda oscura muy
visible, ha quedado extinguido a las 15.00.

En total, han atendido la emergencia diez vehículos del cuerpo de bomberos, que partir de las 15
se han retirado al quedar extinguido el fuego.

Por su parte, Protección Civil de la Generalitat ha explicado que el fuego no ha requerido activar
ningún plan de emergencias.

<

https://www.lavanguardia.com/local/valles-oriental/20200508/481020997999/incendio-roca-village-bomberos.html
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Marta Esmarats, en la sessió d’aquest dijous al migdia de la biblioteca La Grua
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Les biblioteques ofereixen 
sessions de contes en directe
Les sessions es fan al perfil @bibliotequesvo d’Instagram

Granollers

EL 9 NOU

Les biblioteques del Vallès 
Oriental, encara tancades al 
públic, continuen l’activitat a 
la xarxa. Des de mitjan abril 
ofereixen sessions de contes 
en directe amb el nom “A les 
dotze, menja’t un conte!”, 
cada dia de dilluns a diven-
dres a les 12 del migdia, al 
perfil d’Instagram de @
bibliotequesvo. Aquestes ses-
sions de narració de contes 
van adreçades a famílies amb 
infants majors de 3 anys.

En aquesta iniciativa, cada 
biblioteca ha programat des 
del 20 d’abril una sessió i ha 
contractat el narrador, de 
manera que s’aconsegueix 
una programació estable de 
narració de contes de quali-
tat. Al mateix temps es dig-
nifica la tasca dels narradors 
professionals. 

Fins ara, ja hi ha hagut 
sessions a càrrec de les bibli-
oteques Ca l’Oliveres de 
Lliçà d’Amunt, Can Casas 
de Llinars, biblioteca Petit 

i Aguilar de Sant Feliu de 
Codines, biblioteca de la 
Roca del Vallès, Can Rajo-
ler de Parets, Contravent 
de Vilanova, biblioteca de 
Montornès, Josep Badia 
de l’Ametlla, Biblioteca 
Casa de Cultura Joan Ruiz i 
Calonja de Santa Eulàlia de 
Ronçana, les biblioteques de 
Granollers, Núria Albó de la 
Garriga i Marc de Vilalba de 
Cardedeu –tot i que aquestes 

dues sessions es van suspen-
dre per problemes tècnics–, 
i La Grua de Montmeló. 
Aquest divendres és el torn 
de la Biblioteca de Caldes de 
Montbui, que ha preparat la 
sessió Més que contes a càrrec 
d’Un Conte al Sac. Altres 
narradors que han participat 
en la iniciativa són Mon Mas, 
Ada Cusidó, Alícia Molina, 
Elena Codó, Marta Esmarats 
o Sherezade Bardagí.

La Sala Municipal 
de Teatre  
de l’Ametlla tanca 
la temporada

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La Sala Municipal de Teatre 
de l’Ametlla ha decidir posar 
a fi a l’actual temporada 
davant la situació d’emer-
gència sanitària. Així, ha 
posposat tota la programació 
prevista aquest segon trimes-
tre fins a la tardor, coincidint 
amb l’inici de la temporada de 
teatre 2020/2021. La regido-
ria de Cultura ha pogut repro-
gramar a l’octubre, novembre 
i desembre de 2020 totes les 
funcions previstes aquestes 
setmanes. Així, Hai la pesca-
dora de somnis, de la compa-
nyia Giramagic, es presentarà 
el 15 de novembre a les 12 del 
migdia; Contes portàtils, de la 
Companyia Professors Subs-
tituïbles, el 29 de novembre 
a les 6 de la tarda; Perduts en 
el temps, de la companyia Toc 
Toc, el 28 d’octubre a les 6 
de la tarda;  De mares a filles, 
de Mosicamix i Puy&co, el 3 
d’octubre  a les 8 del vespre, 
i eMe, de la companyia Carlo 
Mô, el 7 de novembre a les 8 
del vespre. 

Caldes suspèn el 
Festival de Titelles 
Romà Martí
Caldes de Montbui

L’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ha decidit suspen-
dre la 23a edició del Festival 
de Titelles Romà Martí a 
causa de la crisi sanitària 
provocada per la Covid-19. El 
festival s’havia de celebrar el 
cap de setmana del 16 i 17 de 
maig. El Festival de Titelles 
Romà Martí esdevé cada pri-
mavera un punt de trobada i 
d’entreteniment per a tota la 
família. En l’edició anterior 
hi van participar 14 com-
panyies que van actuar en 
diferents escenaris de la vila, 
tant exteriors com interiors. 

Vermut literari 
virtual al Tarambana 
amb Maria Climent
Cardedeu

Els Vermuts Literaris a l’es-
pai cultural i gastronòmic 
Tarambana de Cardedeu 
continuen de forma vir-
tual. Aquest dissabte a les 
12 del migdia és el torn de 
l’escriptora Maria Climent, 
que presentarà el seu llibre, 
Gina. La presentació anirà a 
càrrec de la periodista Clara 
M. Clavell, organitzadora 
dels vermuts. L’acte es podrà 
veure per rtvc.cat i pel canal 
38 de la TDT.

narrativa curta 

1. El premi de narrativa curta EL 9 NOU es 
concedirà al millor relat de temàtica lliure.

2. El premi és obert a autors nascuts o 
residents a les comarques d’Osona, el 
Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental, 
més grans de 18 anys. Cada autor podrà 
participar al concurs amb una sola obra, 
d’autoria individual.

3. Els treballs hauran de ser inèdits i escrits 
en llengua catalana. Les obres no podran 
haver estat premiades anteriorment, ni 
estar pendents de la resolució d’altres 
certàmens.

4. L’extensió no excedirà el nombre mínim 
de 9.500 caràcters i màxim d’11.500 
caràcters, espais inclosos.

5. Els premis seran de 500 euros per al 
guanyador del primer premi, 300 per al 
segon premi i 200 per al tercer premi.

6. Els relats guanyadors dels tres premis i 
una selecció dels altres set millors que 

s’hagin presentat, a criteri del jurat, 
seran publicats per EL 9 NOU d’Osona-
Ripollès i EL 9 NOU del Vallès Oriental
en les seves edicions de divendres, del 
3 de juliol al 4 de setembre d’enguany. 
La participació al premi comporta la 
cessió dels drets de publicació de l’obra al 
convocant. Un cop emès el veredicte del 
jurat, els autors premiats i seleccionats 
hauran d’enviar el seu relat en format 
digital i no podran renunciar a la 
publicació.

7. Les narracions s’hauran d’enviar per 
correu electrònic a <marqueting@vic.
el9nou.com> indicant que és per al Premi 
de Narrativa Curta EL 9 NOU. S’hauran 
d’enviar dos documents diferents. El 
primer serà la narració, a l’encapçalament 
hi ha de constar el títol. En el segon 
document, hi haurà d’haver el títol de 
la narració i les dades personals: nom i 
cognoms, adreça, població i telèfon.

8. El termini d’admissió de treballs acaba el 
dia 5 de juny de 2020.

9. El jurat del premi estarà format per 
persones del món de les lletres de 
reconeguda vàlua en l’àmbit territorial 
del premi.

10. El veredicte del jurat es farà públic 
a través del diari EL 9 NOU i del web 
EL9NOU.CAT el dia 26 de juny de 2020.

11. Els autors dels relats seleccionats es 
comprometen a aparèixer a EL 9 NOU 
amb fotografia i amb el seu nom i 
cognoms, i en cap cas sota pseudònim.

12. Tant el convocant com el jurat del premi 
es reserven el dret de resoldre, segons el 
seu bon criteri, qualsevol cas no previst 
en aquestes bases.

13. La participació en el premi implica 
l’acceptació íntegra de les bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven.
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La Lliga s’acaba per al Fraikin i 
el KH-7, que no aniran a Europa
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Giulia Guarieiro, en un partit contra el Valladolid. Tots dos equips demanaran una invitació per a la Challenge Cup 

Granollers

Toni Canyameras

La Federació Espanyola 
d’Handbol va fer públic 
dimarts que donava per 
finalitzades totes les compe-
ticions que organitza –des de 
Divisió d’Honor fins Primera 
Estatal i les de base–, i ator-
ga validesa a la classificació 
actual per determinar el 
campió i a la de la primera 
volta per decidir l’accés a 
Europa. D’aquesta manera, 
el Fraikin i el KH-7, sisè i 
setè a la conclusió d’aquesta 
primera volta, no jugaran 
competició continental l’any 
que ve. Tot i així, l’ens fede-
ratiu espanyol demanarà a 
la Federació Europea una 
invitació perquè el KH-7 par-
ticipi en la Challenge Cup, 
suspesa aquest any amb les 
de Cuesta a semifinals, on 
les vallesanes s’havien d’en-
frontar al Valladolid, equip 
pel qual també s’ha demanat 
una wild card. El club s’ha 
acollit a aquesta possibilitat, 
entenent que hi ha d’haver 
compensació per la suspensió 
excepcional d’una competició 
que es trobava en una fase 
molt avançada. Per la seva 
part, l’Avannubo La Roca 
femení es mantindrà un any 
més a Divisió d’Honor Plata, 
on el conjunt que ha dirigit 
Ramon Plans ha finalitzat 
antepenúltim, fora de la zona 

vermella, malgrat que la 
Federació ha decretat que no 
hi hagi descensos tot i haver-
hi ascensos. Aquesta cir-
cumstància farà que la Lliga 
Asobal tingui dos equips més 
per sumar-ne 18 i la femeni-
na quatre més per un total de 
16. D’altra banda, KH-7 –fili-
al del Fraikin–, Avannubo 
BM La Roca, Sant Esteve de 
Palautordera i Palautordera-
Salicru continuaran a Pri-
mera Estatal masculina. Tot 
i que en les categories de la 
Federació Espanyola no s’ha 
produït cap ascens vallesà, 
el Sant Martí Adrianenc que 

entrena el granollerí Lorenzo 
Rueda –extècnic del Frai-
kin–, ha pujat a Plata. 

L’entrenador del sènior 
masculí del BM Granollers, 
Antonio Rama, comprèn la 
decisió de la Federació: “La 
suspensió és una llàstima 
perquè estàvem en una bona 
línia però donar per finalit-
zada la Lliga és el més segur 
per a la salut de tots. Entenc 
que en el cas dels clubs de 
l’Asobal no hi ha recursos 
per a un retorn com en el cas 
del futbol”, assegura Rama. 
El capità del Fraikin, Marc 
Garcia, coincideix: “És el 

més encertat perquè, a més 
a més, jugar a porta tancada 
no tenia sentit, l’esport perd 
sense públic”, ressalta. El tèc-
nic del KH-7, Robert Cuesta, 
afirma que “la decisió no és 
cap sorpresa i la valoració de 
la temporada és excel·lent,  
ja que hem anat de menys a 
més a la Lliga i hem brillat a 
Europa”, mentre que la capi-
tana, Kaba Gassama, destaca 
la inviabilitat de concloure 
el curs: “Arrencar després de 
tants dies a casa i jugar de 
cop tants partits era una exi-
gència física i mental que el 
cos no hauria aguantat.” 

Pedro Jiménez, 
nou entrenador 
de l’Avannubo 
La Roca femení

La Roca del Vallès

T.C. 

Pedro Jiménez serà l’entre-
nador de l’Avannubo BM La 
Roca femení la temporada 
que ve. Jiménez, que aques-
ta temporada ha exercit de 
segon tècnic, intercanviarà 
els rols amb Ramon Plans, 
primer entrenador en el curs 
que acaba de concloure i que 
passarà a ser segon. “Cedei-
xo la responsabilitat a en 
Pedro perquè porto també 
el juvenil masculí i ser pri-
mer tècnic a dos equips és 
molt complicat”, argumenta 
Plans, que es va fer càrrec de 
l’equip al febrer substituint 
Israel Damont.

Jiménez, de 43 anys, n’acu-
mula 27 entrenant, 14 d’ells 
a equips de Plata femenina 
com el Gavà i de Primera 
estatal masculina com el 
Sant Quirze. El tècnic de 
Gavà comptarà amb la major 
part del bloc d’aquest any –el 
80% de les jugadores con-
tinuaran–, més els reforços 
de la pivot Maria Rovira, del 
filial, i l’extrem Núria Yeste 
i la lateral Berta Grau, del 
juvenil. “El millor és que el 
Ramon i jo continuarem col-
laborant. L’objectiu és con-
tinuar creixent amb aquest 
equip tan jove. Volem ser la 
sorpresa de la categoria però 
la classificació en si ha de ser 
una conseqüència de la nos-
tra progressió i no una finali-
tat”, assenyala Jiménez. 

Rama continuarà en un Fraikin 
amb “cinc canvis” a l’equip
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La marxa del pivot Adrià Figueras suposa una baixa sensible per al Fraikin

Granollers

T.C.

Acabada la temporada 
2019/2020, el Fraikin 
Granollers confecciona la 
plantilla de l’any vinent. 
Malgrat reconèixer que 
ja hi ha fitxatges tancats, 
el club prefereix guardar 
silenci de moment i l’únic 
que és segur és la continuï-
tat a la banqueta d’Antonio 
Rama amb David Ginesta 
de segon, tots dos amb 
contracte fins al 2021, i les 
baixes dels pivots Adrià 
Figueras, que fitxarà pel 
Nantes francès, i Ivan Popo-
vic, que anirà al Csurgói KK 
hongarès. Sense desvelar 
noms, Rama ha donat pistes 

de la construcció del Fraikin 
2020/2021: “Hi haurà cinc 
canvis i la idea és renovar 
14 jugadors, encara que la 
crisi de la Covid-19 suposarà 
un trasbals per a tothom. 

Intentarem fer un equip 
competitiu per tornar a Euro-
pa, sempre tenint en compte 
que hi ha rivals potents com 
l’Ademar i l’Irun. Haurem 
de veure com als afecta a 

ells aquesta crisi”, explica 
el tècnic. El president del 
club, Josep Pujadas, admet 
que hi haurà canvis “com 
cada any” i que la situació 
econòmica que els deixarà 
la crisi “condicionarà la 
confecció de la plantilla”. La 
suspensió de l’Europeu de 
veterans, la Granollers Cup, 
el torneig de minihandbol 
escolar i el Trofeu Coali-
ment comprometen l’eco-
nomia del BM Granollers, 
ja que representen una part 
important del pressupost. 

El capità del Fraikin, 
Marc García, també afegeix 
que, malgrat les baixes que 
es puguin donar, l’equip ha 
de ser ambiciós: “La nostra 
mentalitat sempre ha de ser 
la mateixa: anar a Europa. 
Cada any marxen jugadors 
importants i ens hem de 
reconstruir. Hem d’intentar 
fer un equip per lluitar per 
a les places europees”, insis-
teix Garcia, que, en principi, 
ha de ser un dels jugadors 
que continuaran. 

El sènior femení 
de l’AEH Les 
Franqueses puja  
a Lliga Catalana

Les Franqueses del Vallès

El sènior femení de l’Asso-
ciació Esportiva Handbol 
Les Franqueses ha ascendit 
a Lliga Catalana després 
que la Federació Catalana, 
que ha donat les lligues que 
organitza per finalitzades, 
dictaminés que els equips 
que pugessin de categoria 
de Primera Catalana fossin 
els tres primers de la classi-
ficació en el moment de la 
suspensió del campionat. El 
conjunt que entrena Jordi 
Ausàs anava tercer a la taula 
quan es van interrompre les 
competicions per la Covid-
19. L’equip, que ascendeix a 
la màxima divisió de l’hand-
bol català, només ha perdut 
tres enfrontaments en tota la 
campanya, i s’erigeix, a més a 
més, en l’única esquadra que 
s’ha mantingut invicte a la 
seva pista. 

La Federació Espanyola dona per finalitzats els campionats i valida les places de la primera volta

Figueras i Popovic són, de moment, les baixes confirmades 
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Secció: Nacional
08/05/2020

La Roca del Vallès posa fi a la música als balcons
a partir de les nou del vespre

Europa Espanya Català

La Roca del Vallès ha decidit posar fi a la música als balcons a partir de les nou del vespre.
L'Ajuntament considera que ara la gent ja pot sortir una estona al carrer i no cal esbargir-se al
balcó amb la música a tot drap. Per això recomana limitar... Anar a la font - RAC1.CAT
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Secció: Sociedad
09/05/2020

La policía de La Roca sancionará a los que se
bañan en el río Mogent

Europa Espanya Espanyol

La Policía Local de la Roca del Vallès está informando al conjunto de vecinos que se acercan al
río Mogent que no está permitido bañarse, después de que se constatara que varias personas van
a menudo desde que se permite salir a pasear unas horas al día. El Ayuntamiento recuerda que se
deben seguir las medidas preventivas para no contraer el coronovarius, y que por este motivo los
parques y juegos infantiles están cerrados, ya que sólo se puede salir a la calle a pasear o hacer
deporte de manera individual o acompañando hasta tres menores, pero en ningún caso por
motivos de ocio o hacerlo en grupo. La Policía Local continuará los próximos días con la campaña
informativa, pero a partir del lunes 11 de mayo se empezarán a levantar actas de propuestas de
sanción.

Además, el consistorio alerta de que la calidad del agua del río Mogent no es adecuada ni para el
baño ni para su consumo, dado que el caudal pasa por varios tratamientos para poder sanearse
pero no los suficientes para que sea apta para la ciudadanía . El concejal de Seguridad
Ciudadana, Daniel Valls, explicó que «lamentamos que haya personas que no sean responsables
y pongan en riesgo su salud y la de los demás. La Policía Local ya ha llevado a cabo actuaciones
para garantizar que nadie más continúe realizando estos hechos. Pedimos a la ciudadanía que
tenga cordura y que evite ponerse en riesgo innecesariamente «.
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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.

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

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

Dilluns, 11 de maig de 202014

Mor l’exrector 
de Santa Agnès 
Albert Torrens  
a 86 anys

La Roca del Vallès

 

EL 9 NOU

Mossèn Albert Torrens, que 
entre 1994 i 2020 va ser rec-
tor de la parròquia de Santa 
Agnès de Malanyanes, a la 
Roca, va morir dimecres 
passat, a 86 anys. Del 1997 
al 2010 també va ser admi-
nistrador parroquial de Sant 
Sadurní de la Roca. “Era molt 
proper, alegre i es dedicava 
amb cos i ànima a construir 
comunitat. Recordarem la 
il·lusió que feia rebre la seva 
trucada pel nostre aniversari 
o quan un matrimoni feia 
anys de casats”, explica la 
regidora delegada de Santa 
Agnès, Raquel Vilardebó.

Torrens va estudiar al Semi-
nari Conciliar de Barcelona, 
va ser ordenat a la parròquia 
de Sant Joan Baptista de Grà-
cia, va ser vicari de la parrò-
quia de l’Esperit Sant i rector 
de la Mare de Déu del Pilar 
de Barcelona abans d’incor-
porar-se a Santa Agnès. L’any 
2006 va ser nomenat rector 
de Sant Esteve del Coll de 
Llinars i capellà de la presó de 
Quatre Camins. 

Trobat mort el veí  
de Palautordera de 40 anys 
desaparegut a finals d’abril

Detinguts pare 
i fill a Mollet 
acusats de 
vendre droga

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos de la comissaria 
de Mollet han desmantellat 
un punt de venda de droga 
que hi havia en un habitatge 
de la zona centre. La policia 
catalana ha detingut dues 
persones, un pare i el seu fill, 
per un presumpte delicte 
contra la salut pública per 
tràfic de drogues. Tres per-
sones més estan investigades 
pels mateixos fets. Un dels 
arrestats ja havia estat detin-
gut anteriorment pel mateix 
tipus de delicte, comès tam-
bé a Mollet.

Les detencions es van fer 
el 25 d’abril passat quan la 
policia va tenir l’autorització 
judicial per escorcollar l’ha-
bitatge al voltant del qual 
es feien les vendes. També 
un altre domicili del barri 
de Santa Rosa, que servia de 
magatzem. La investigació 
va arrencar al març quan 
els Mossos van tenir conei-
xement que es podria estar 
produint una activitat il·legal 
de venda de droga –marihu-
ana, haixix i cocaïna– en un 
domicili. La tasca policial va 
permetre certificar la infor-
mació i confirmar que la ven-
da es feia al portal de l’im-
moble o en zones properes. A 
més, que tenien relació amb 
el segon habitatge de Santa 
Rosa, que feia de magatzem. 
Els Mossos van comissar dro-
ga i diners en efectiu.
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Els bombers van revisar les instal·lacions per assegurar-se que estava totalment apagat

Un incendi afecta les obres 
d’ampliació de La Roca Village
Va generar una gran columna de fum negre visible a quilòmetres

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Un incendi va cremar palets 
de fusta que contenien 
motlles de plàstic per enco-
frar a la zona on es fan les 
obres d’ampliació del centre 
comercial La Roca Village 
aquest divendres cap a 1/4 de 
3 de la tarda. El foc va gene-
rar una gran columna de fum 
negre que va ser visible a for-
ça quilòmetres de distància.

Deu dotacions dels Bom-
bers van poder extingir l’in-
cendi en només 45 minuts. 
No hi va haver cap persona 
ferida entre els treballadors. 

A l’espai comercial, no hi 
havia públic perquè està tan-
cat per la situació d’emergèn-
cia sanitària pel coronavirus.

Segons han informat els 
Bombers, les flames també 
van afectar la instal·lació 
elèctrica, una bastida i marcs 
de fusta de les finestres d’al-
guna de les noves construc-
cions que s’estan aixecant. 
Fonts de La Roca Village, han 
explicitat a EL 9 NOU que 
les instal·lacions del centre 
comercial no han patit cap 
mena de dany. 

Tot i l’espectacularitat de 
la columna de fum, parlen 
d’un “incendi menor” que 

Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

L’home de 40 anys que havia 
desaparegut a finals d’abril a 
Santa Maria de Palautordera 
va ser localitzat mort aquest 
divendres al vespre, segons 
han informat els Mossos 
d’Esquadra.

La policia catalana ha 
indicat que la víctima va ser 
localitzada pel dispositiu 
de recerca que s’havia creat 
quan se’n va denunciar la 
desaparició. El cos es va tro-
bar a prop de casa seva, en 
una zona boscosa. No es van 

detectar signes de violència 
en el cos.

Segons els familiars, que 
van demanar ajuda a través 
de les xarxes per trobar-lo, 
l’home va desaparèixer el 25 
d’abril, tot i que els fets no 
es van denunciar a la policia 
fins al 27 d’abril. En els dar-
rers dies la recerca s’havia 
fet amb mitjans aeris, ter-
restres i una unitat canina. 
En les tasques de recerca hi 
van participar, a més dels 
Mossos, agents de la Policia 
Local de Santa Maria de 
Palautordera i els Bombers 
de la Generalitat.

“s’ha extingit amb rapidesa”. 
En aquest sentit, agraeixen 
la tasca dels Bombers i de la 
resta de serveis d’emergènci-
es que hi van intervenir, com 
la Policia Local de la Roca, 
els Mossos d’Esquadra o 
efectius del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques. L’alcalde, 
Albert Gil, també es va tras-
lladar a la zona afectada per 
l’incendi per interessar-se 
per la situació. 

Les obres d’ampliació de La 
Roca Village, que inclouen la 
construcció d’un aparcament 
soterrat de 28.000 metres 
quadrats al damunt del qual 
s’ampliarà l’oferta comercial 
i de restauració del centre, 
van començar l’any passat. 
Està previst que s’acabin a 
finals d’aquest any. Repre-
senten una inversió de 50 
milions d’euros.
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Després de vuit setmanes 
de la publicació del decret 
d’estat d’alarma, i amb  el 
vistiplau del Congrés dels 
Diputats a una nova pròr-
roga de 15 dies, l’obligat i 
necessari esforç ciutadà per 
confinar-se com a solució per 
frenar la propagació de la 
Covid-19 ha donat resultats 
prou eloqüents. El pic de la 
malaltia ja s’ha superat, la 
xifra diària de defuncions 
disminueix, les UCI dels hos-
pitals de Granollers, Mollet 
i Sant Celoni es van buidant 
de casos de coronavirus i els 
contagis retrocedeixen. Ara 
és l’hora d’obrir una nova 
etapa: la d’un progressiu des-
confinament per retornar a 

una quotidianitat que ja tot-
hom assumeix que serà ben 
diferent. 

Per arribar-hi, però, tran-
sitarem a diferents ritmes, 
circumstància que genera-
rà disfuncions. Dins una 
regió sanitària, com dins 
una comarca, hi conviuen 
realitats molt diferents. La 
incidència del coronavirus al 
Baix Montseny, per exemple, 
amb zones amb molt baixa 
densitat demogràfica, res té 

a veure amb la que s’ha regis-
trat en àrees més urbanes, 
com ara Mollet o Granollers. 
Per això no ha agradat haver 
de continuar a la fase 0, la 
més restrictiva. I és que a les 
regions sanitàries que pas-
sen a la fase 1 –a Catalunya 
només són Tarragona, Terres 
de l’Ebre i Alt Pirineu– ja 
es poden fer desplaçaments 
dins la mateixa regió sanità-
ria, reunions de fins a 10 per-
sones o es poden obrir ter-

rasses de bars i restaurants 
amb la meitat de la capacitat 
autoritzada. 

A l’hora d’aixecar les res-
triccions, no és fàcil trobar 
l’equilibri entre les ganes 
de passar pàgina per mirar 
endavant i la prudència 
d’evitar un rebrot que ens fes 
anar enrere. De totes mane-
res, caldria trobar fórmules 
per ajustar les decisions a 
cada realitat. De la mateixa 
manera que la província no 

és la unitat territorial més 
idònia per regir la desesca-
lada, tampoc ho acaba de 
ser del tot la regió sanitària. 
Les àrees bàsiques de salut 
(ABS), o fins i tot les agru-
pacions d’ABS, en tant que 
unitats més ajustades als fets 
diferencials, presentarien 
menys disfuncions. Però, ara, 
més que jugar a fer mapes, 
el que cal demanar és que els 
missatges siguin clars, que 
amb l’aval tècnic pertinent es 
facin passos endavant i que 
més que mesures coercitives 
es confiï en la responsabilitat  
i la conscienciació de tota la 
ciutadania. Fet i fet, el grau 
de civisme que demostrem 
cadascun de nosaltres serà el 
millor indicador per mesurar 
l’èxit de la desescalada.

Disfuncions territorials 
al desconfinament

La Terra és un paradís per a l’ésser humà,  
però nosaltres no l’hem respectada

Ara la natura està respirant i ha començat a recu-
perar el que li pertany, mentre l’home està en qua-
rantena tancat a casa. Amb tot el que està passant, 
és la Terra la que més hi ha sortit guanyant, però 
per una altra banda s’estan vivint moments molt 
dramàtics. Actualment veiem una natura esplèn-
dida, els animals no se senten amenaçats per l’és-
ser humà i se senten lliures recuperant també els 
seus espais, tant en la terra, en el mar, com en l’ai-
re. Realment és un plaer contemplar-la en aquesta 
llibertat i esplendor, que ja no recordàvem des de 
fa moltes dècades. Amb imatges inèdites que ens 
han impactat i ens han fet una gran enveja, però 
enveja sana. 

Realment els humans ens haurem de replante-
jar molt el nostre paper, perquè som insignificants 
per al planeta i, en canvi, podem ser uns depreda-
dors nats creient-nos els amos. Se’ns presenta un 
virus i gairebé desapareixem, almenys dels carrers. 
Hi haurà molt per aprendre dels canvis que s’acos-
ten si no volem que es puguin repetir més sovint 
aquestes situacions tan extremes. Les estructures 
trontollen, els cants d’una nova crisi econòmica 
estan a l’ordre del dia, la por ronda en les ments. 
És el moment d’una transformació de dalt a baix, 
és a dir total per al nostre sistema econòmic, social, 
polític i també a títol personal, perquè ens trobem 
tots plegats immersos en una crisi d’unes dimensi-
ons indiscutibles i dramàtiques.

Estem submergits en un drama social amb molt 
patiment per les pèrdues humanes, per la situació 
econòmica i per les circumstàncies en què s’han 
trobat moltes persones pel confinament. Davant 
d’aquest panorama tan impressionant, almenys que 
serveixi d’alguna cosa més que no sigui queixar-se 
o maleir la Covid-19, cal buscar la part positiva de 
tota aquesta tragèdia i de tot aquest moviment soli-
dari en què s’està bolcant la societat davant la situ-
ació extrema que s’està vivint. Tothom en parla, de 
la part positiva d’aquesta germanor, però al mateix 
temps es desconfia de l’ésser humà, i diu que quan 
passi tot plegat tornarem a la individualitat més 
egoista. És a dir, al de sempre. Potser ens fa recor-
dar la crisi passada, que va ser molt dura, i que des-

prés d’haver-la superat per a molts va representar 
tornar al mateix, almenys en aparença, i a repetir 
les mateixes errades d’abans. És dir, a la naturalesa 
humana del segle XXI. 

Jo crec, però, que mai tot és igual. Aquesta vega-
da la crisi de la Covid-19 ve precedida de molts 
moviments socials i polítics de gran contundència: 
aquí al nostre país, el qüestionament polític de l’Es-

tat, també a França, a Hong Kong i a molts altres 
països; en l’àmbit social, tot el moviment per salvar 
el planeta i, en l’àmbit personal, moltes vegades 
hem dit: “Així no podem continuar, s’ha de parar.” 
Ara les nostres súpliques han estat escoltades i la 
humanitat ha quedat aturada a la força. Potser per 
a alguns aquesta simplicitat els pot semblar massa 
infantil, però no em direu que el ritme que portà-
vem, amb tant d’estrès i tant voler aconseguir-ho 
tot sense respectar res, no ens porta enlloc.

El més senzill és: com portem el confinament? 
Aquí tindrem la resposta de la nostra vida. Amb 
això no vull passar per sobre del drama personal 
que podem estar vivint. Va més enllà de la situació 
personal de cadascú, sinó que davant d’una situació 
extrema sempre hi haurà moments en què un pot 
descobrir alguna cosa positiva en aquest estat que 
ens trobem.

Pot ser que redescobreixi l’amor –en majúscules– 
que pot sentir per un ésser estimat al saber que 
podria perdre’l, com a una amiga meva que en tenir 
coneixement que havien ingressat la seva germana 
va sentir l’angoixa que la podia perdre, va sentir un 
gran amor per la seva germana, com mai no havia 
sentit. Que meravellós! Així ho explicava i així n’es-
tava, d’agraïda. Això no vol dir que ho estigui pas-
sant bé o malament. Va més enllà del que estigui 
vivint: és la germanor, la solidaritat, l’agraïment... 
l’amor. O potser trobar que amb tanta convivència 
sense opció d’escapolir-se et trobes amb més fric-
cions i amb més desacords que abans, però el resul-
tat és que la relació es va fent més viva que mai. Et 
dius: “Ha valgut la pena!”

També pots recuperar espais més íntims i per-
sonals. Seria com estar més amb tu mateix, enca-
ra que estiguis al mig d’un camp de batalla. Per 
uns moments has recuperat alguna cosa que amb 
el dia a dia has anat perdent; és com haver-te allu-
nyant del teu centre i, de cop, has retornat a casa 
gaudint d’aquest instant amb un pessigolleig que 
et va recorrent tot el cos. També mentre escoltes 
una música captivadora, tot llegint un llibre que et 
toca l’ànima i deixes que les emocions, que els sen-
timents et vagin penetrant a poc a poc. “Oh quina 
meravella!”, puc exclamar en gaudir d’aquesta ple-
nitud tan intensa. És com entrar en un ritual on tot 
recobra un sentit. 

Aquest seria, per a mi, un dels descobriments 
en aquesta quarantena. El dia que li faig el salt, el 
trobo molt a faltar, a més, quan falta poc perquè 
sigui l’hora d’aquest moment tan místic, ja m’emo-
ciono en saber que estaré un temps amb mi mateix. 
La meva troballa personal ha representat un relax 
total i, quan em pregunten com va el meu confina-
ment, puc dir de tot cor: “Em va bé!”

La natura respira quan l’ésser humà es retira
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Els humans hem de replantejar 
molt el nostre paper, perquè 

som insignificants per  
al planeta i, en canvi, podem 

ser uns depredadors nats

Joan Blancher Palau

Professor
@joanblancher
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El CN Caldes jugarà el ‘play-off ’ 
d’ascens a Primera Divisió 

Malgrat ser un equip acabat d’ascendir, el CN Caldes s’ha guanyat l’oportunitat de tornar a pujar de categoria

Caldes de Montbui

Toni Canyameras

No estava convidat a una fes-
ta reservada als equips més 
adinerats però el CN Caldes, 
malgrat la seva condició 
humil d’acabat d’ascendir, 
s’hi va presentar a mitja tem-
porada i finalment s’hi ha 
quedat. L’equip que entrena 
Javi Reyes disputarà el play-
off d’ascens a la Primera 
Divisió femenina del futbol 
sala estatal, realitat que es va 
confirmar la setmana passa-
da amb la resolució de com-
peticions dictaminada per 
la Federació Espanyola, que 
va decidir donar per finalit-
zada la fase regular amb la 
classificació actual i que els 
equips que ocupaven zona de 
privilegi disputessin un play-
off exprés. El CN Caldes dis-
putarà com a quart classificat 
una promoció que només 
juguen els tres primers, però 
les calderines s’han guanyat 
el dret a pujar, ja que el líder, 
el Penya Esplugues, és un 
filial amb el primer equip a 
la màxima categoria estatal i, 
per tant, no pot ascendir. 

El que encara desconeix el 
conjunt de la vila termal és 
quan i on es jugarà aquest 
play-off, que serà amb eli-
minatòries a partit únic. La 
idea de l’estament federa-
tiu espanyol és que tots els 
enfrontaments tinguin lloc 

en una mateixa seu. Les cal-
derines han de superar dues 
eliminatòries, en la primera 
de les quals –seguint el que 
diuen les bases de compe-
tició–, jugarien contra l’Elx 
tot i no haver-hi confirmació 
oficial. En cas de passar, el 
Caldes es jugaria l’ascens 
contra un dels campions dels 
quatre grups de Segona Divi-
sió. L’entrenador del conjunt 
vallesà, Javi Reyes, es mostra 
prudent. “Les noies estan 
molt il·lusiones i la intenció 
del club és jugar aquesta 

promoció, però hem de ser 
previnguts, hem de saber pri-
mer on es farà, quan i sempre 
vigilar que cap jugadora 
pateixi cap contagi. Després 
hem de saber si l’Ajuntament 
ens obrirà les instal·lacions 
per entrenar perquè hem 
de fer una pretemporada de 
20 dies abans de competir. 
Havent acabat de pujar no 
esperàvem lluitar per tornar 
a ascendir però les coses 
ens han sortit molt bé. Tot i 
així, pujar és difícil perquè 
jugarem contra equips amb 

molt més pressupost”, asse-
gura el tècnic de l’equip de la 
vila termal, que va entrar en 
ebullició amb cinc victòries 
seguides entre novembre i 
gener. Qui tampoc s’allunya 
de la prudència és la capita-
na, Natalia Cepeda. “Anirem 
a jugar però primer hem d’es-
perar que passi aquesta crisi. 
Som les primeres sorpreses 
de la temporada que hem fet 
perquè a part de ser un equip 
acabat d’ascendir hi havia 
moltes jugadores noves. La 
clau ha estat la unió”, afirma. 

Mor Agustí 
Torrelles, un  
dels fundadors de 
la Penya Blanc  
i Blava La Roca 

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Agustí Torrelles, un dels fun-
dadors l’any 1975 del club de 
futbol Penya Blanc i Blava 
La Roca, va perdre la vida el 
7 de maig passat a 90 anys a 
causa d’una demència senil 
greu. Torrelles, natural de la 
Roca, havia estat tota la seva 
vida vinculat a l’entitat, on 
sempre va dur a terme tas-
ques de gestió com a membre 
de la junta directiva, en què 
va ocupar càrrecs com el de 
vicepresident. Actualment el 
directiu roquerol militava al 
club com a president honorí-
fic. Només els darrers quatre 
anys va deixar de col·laborar 
amb la Penya per motius de 
salut. L’entitat, que destaca 
la seva disposició per ajudar 
sempre el club, va expressar 
les seves condolences a tra-
vés de les xarxes socials i té 
previst rendir-li algun tipus 
d’homenatge per la seva 
trajectòria a la Penya Blanc-
i-Blava quan la situació del 
coronavirus ho permeti. 

Javi Ruiz renova 
com a tècnic del  
CD La Concordia  
de futbet femení
La Llagosta

Javi Ruiz continuarà la tem-
porada que ve com a entre-
nador del CD La Concordia 
de futbol sala, que milita a la 
Segona Divisió estatal feme-
nina. L’equip llagostenc, que 
ha acabat setè després que 
la Federació Espanyola hagi 
donat per finalitzada la fase 
regular de les lligues, ha con-
firmat la baixa de la portera 
Claudia Oviedo. La intenció 
de La Concordia és renovar 
la major part del bloc de 
jugadores. 

El CN Caldes 
masculí de  
futbol sala acaba 
la Lliga quart
Caldes de Montbui

El sènior masculí del Club 
Natació Caldes de futbol sala 
ha acabat en quarta posició 
al grup 1 de Tercera Divisió 
fora dels llocs de play-off 
d’ascens a Segona B, als quals 
accedeixen els dos primers a 
la taula, després que la set-
mana passada es donessin les 
competicions per finalitza-
des. L’equip de Xavi Passar-
rius ha sumat 34 punts en 19 
jornades. 

Alèxia Putellas i Gemma 
Font, campiones de Lliga 
amb el FC Barcelona 

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Alèxia Putellas i Gemma 
Font s’han proclamat cam-
piones de Lliga amb el FC 
Barcelona després que la 
Federació Espanyola suspen-
gués definitivament la com-
petició la setmana passada 
atorgant el títol al conjunt 
blaugrana. Es tracta de la pri-
mera Lliga que aixeca Font, 
de Tagamanent, que va pas-
sar a formar part del primer 
equip la temporada passada 
després de militar a totes les 
categories del futbol forma-
tiu culé. En el cas d’Alèxia 
Putellas, que va fitxar pel 
Barça el 2012, la molletana 
ha aconseguit la seva quarta 
Lliga amb el FC Barcelona, 
que no vencia en el campio-

nat domèstic des del 2015. 
Les tres últimes campanyes 
l’equip que ara entrena Lluís 
Cortés s’havia vist superat 
per l’Atlético de Madrid, a 
qui treia nou punts a nou jor-
nades del final. La futbolista 
del Baix Vallès ha acabat el 
curs amb 10 gols que l’han 
convertit en la tercera màxi-
ma golejadora de l’esquadra 
blaugrana. 

Putellas, de 26 anys, i Font, 
de 20, queden pendents ara 
de saber de quina manera es 
resoldrà la Champions, on 
s’havien d’enfrontar a quarts 
de final contra l’Atlético de 
Madrid. El Barça també es 
trobava immers en la Copa 
de la Reina, on havia de jugar 
contra el Sevilla a semifinals, 
però el torneig del KO s’ha 
ajornat al curs vinent. 

Pol Espargaró torna a donar mascaretes 
a l’Hospital de Granollers

Granollers Pol Espargaró va fer una donació de mascaretes 
la setmana passada a l’Hospital General de Granollers. Es 
tracta de la segona vegada que el pilot de MotoGP té aquest 
gest de solidaritat amb el centre hospitalari, ja que el gra-
nollerí ja va efectuar una donació de 3.000 mascaretes a 
finals d’abril. El personal sanitari de l’Hospital va agrair a 
Espargaró la seva acció a través de les xarxes socials, on va 
publicar aquesta imatge. El pilot continua preparant-se pel 
Mundial, que podria començar el 19 de juliol a Jerez. 
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L’equip de futbol sala femení lluitarà per primer cop per pujar a la màxima categoria 
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Justícia reprèn les obres del Centre Obert de
Tarragona i les reformes en sis seus judicials

Europa Espanya Català

Els operaris han tornat a treballar sobre el terreny, en les obres del futur Centre Obert de
Tarragona

El Departament de Justícia ha reiniciat la construcció del futur Centre Obert de Tarragona i les
obres de reforma en sis edificis judicials, que van quedar aturades per tal de reduir l'activitat i
limitar el risc de propagació de la COVID-19 en el pitjor moment de la pandèmia. Aquesta setmana
es reprenen les obres on els professionals de la construcció no mantenen cap contacte amb
persones alienes a l'obra, ja sigui per a la rehabilitació o per a la construcció de nous equipaments.

Un nou equipament de 9,5 milions per a Tarragona

Les obres del futur Centre Obert de Tarragona van quedar aturades en la fase de moviment de
terres i fonamentació al solar del carrer Arquebisbe Pont i Gol, entre la comissaria de la Guàrdia
Urbana i la comandància de la Guàrdia Civil. És un equipament amb una inversió de 9,5 milions
d'euros, que havia d'estar acabat l'estiu de l'any que ve. Tindrà una superfície de 6.120 metres
quadrats i una capacitat per a 146 persones en tercer grau penitenciari. Amb la construcció
d'aquesta nova presó, Justícia compleix el compromís adquirit amb l'Ajuntament de Tarragona,
amb qui n'havia pactat tant la inversió com la ubicació.

Obres de rehabilitació als jutjats

Als jutjats, de nou, Justícia posa en marxa els treballs de rehabilitació temporalment suspesos en
sis edificis. Es reprenen les obres de remodelació, reforma i climatització dels jutjats de Sant Feliu
de Llobregat , valorades en un milió d'euros; i les dels jutjats de Rubí , que suposen més de
600.000 euros d'inversió en la seu principal i en altres dependències de la ciutat. També es
reinicien els treballs de reforma i d'eliminació de barreres arquitectòniques a la seu dels Serveis
Territorials a Lleida, on s'invertirà més de mig milió d'euros, i les de l'edifici judicial del Canyeret,
també a la capital de Ponent, per modernitzar el centre de transformació elèctrica d'aquest
equipament. Al Palau de Justícia de Tarragona continuaran les reformes per a la millora de les
instal·lacions de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC). Per últim,
es podran iniciar les obres als jutjats de Tremp, que estaven a punt de començar quan es va iniciar
el confinament.

Nous protocols adaptats per evitar risc de contagi

En totes les obres se seguirà el protocol establert enfront del risc d'exposició al SARS-CoV-2, que
seguiran tant el contractistes com la resta d'empreses que intervinguin per garantir les condicions
de protecció dels treballadors davant de la COVID-19.

Continuïtat en obres bàsiques o d'emergència

Els únics treballs que no s'han vist interromputs són els considerats d'emergència, bàsics o
estratègics per garantir el funcionament dels serveis i els drets humans. Entre ells, la millora de la
videovigilància per enregistrar imatge i so en les cel·les d'aïllament provisional i contenció, i en les
zones d'escorcoll al Centre Penitenciari Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires). A la presó del Baix
Llobregat també han tingut continuïtat els treballs per actualitzar el sistema d'obertura i de
tancaments de portes.

http://justicia.gencat.cat/ca/novetats_del_web/nota-premsa/?id=385767


Al Centre Penitenciari Ponent (Lleida), hi ha obres en marxa per modernitzar els sistemes de
seguretat de tot l'equipament. Hi destaca la substitució dels grups electrògens d'emergència,
alarmes antiincendis, el sistema d'intèrfons i les portes de les cel·les. Després de Brians 1, Ponent
i el Centre Educatiu El Segre també es modernitzarà el sistema de videovigilància, sense cap
alteració del calendari. Justícia tampoc ha interromput la reparació dels ascensors de l'edifici
judicial del Canyeret.

Prop de 9 milions d'inversió a Quatre Camins

Queda pendent per a fases posteriors la represa d'altres actuacions que es mantenen
transitòriament suspeses. És el cas de les obres de millora de les teulades, el sanejament i els
sistemes de seguretat del Centre Penitenciari Quatre Camins (la Roca del Vallès), valorades en
8,7 milions d'euros. Van començar el desembre de 2019 i havien d'estar enllestides en dos anys, a
finals del 2021.

Justícia té actuacions en marxa que sumen més de 20 milions d'euros.
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El doble confinamiento de los presos

Europa Espanya Espanyol

Unos jóvenes se pasan una pelota de fútbol en un patio de la cárcel de Quatre Camins, en La
Roca del Vallès , mientras les graba una de sus educadoras. Todos han firmado una autorización
para que pueda hacerlo. "¿Colgaréis el video en YouTube?", pregunta Aniceto. Cuando le
responden que no, insiste: "Entonces, ¿para qué es?".

El vídeo es para La Vanguardia . Nuestros lectores pueden ver aquí una versión resumida. El 14
de marzo, se registró el primer caso de Covid-19 en una cárcel catalana , la de Brians 2. Dos días
después se interrumpieron las visitas familiares en todos los centros, pero no las comunicaciones
telemáticas. Las llamadas telefónicas convencionales se han disparado. También las
videollamadas. El mes pasado, casi 14.400.

Luis, en el patio (UTE Abril)

Nueve formaciones políticas solicitaron anteayer al Gobierno la excarcelación de los presos en
situación de vulnerabilidad , en especial en casos de personas enfermas, de avanzada edad o que
hayan cumplido las 3/4 partes de la condena. En Catalunya hay 108 presos septuagenarios. Más
del 43%, un total de 47 (17, antes de la pandemia) se han confinado en sus casas.

Otros 16 internos con buena conducta y problemas de salud se hallan en sus domicilios o en pisos
gestionados por entidades sociales. También está en sus casas estos días el 90% de la población
penitenciaria de Catalunya clasificada en tercer grado, es decir,1.655 personas, (antes de la crisis
eran 1.330).

Seis muertes en prisiones

Desde que todo comenzó, se han registrado seis fallecimientos en prisiones españolas: un interno
y una interna de Estremera, y cuatro funcionarios de Alicante, Soria, Cuenca y Teruel. En
Catalunya se han registrado 140 casos positivos : 79 entre funcionarios (32 ya de alta) y 61 entre
internos (51 ya de alta y diez hospitalizados).

Los presos viven un doble confinamiento. Como visitarles es imposible, algunos han hecho llegar a
este diario vídeos con sus reflexiones. Y no son reflexiones de un lugar cualquiera, sino del único
departamento de atención especial de las cárceles catalanas . En el DAE reciben ayuda por su
discapacidad intelectual.

Otro interno del DAE (UTE Abril)

¿Hay presos con discapacidades intelectuales? "Sí", responde Hermini González , de 60 años, la
mitad como trabajador penitenciario, pedagogo y coordinador del DAE de Quatre Camins. "Este no
es el lugar más adecuado para ellos, pero si están aquí es porque un juez los ha declarado
culpables".

A un interno de esta zona, que se creó en el 2013, lo detuvieron porque robó un ciclomotor. Lo
pillaron porque se metió con el vehículo en el metro. Hay distintas discapacidades intelectuales y
del desarrollo: graves, moderadas y leves. No hay reclusos con el primer grado y hubo una vez
uno con el segundo. La mayoría tienen una discapacidad leve o lo que se denomina inteligencia
límite , casi normal . Nunca las cursivas fueron más necesarias.

Víctimas de otros reclusos

Son muy vulnerables y podrían ser víctimas propiciatorias de los otros reclusos (en Quatre
Camins, por ejemplo, hay módulos con 250 plazas). Por eso están en el DAE, con capacidad para
35 personas. En la actualidad hay 18 usuarios y dos presos más del régimen general, que trabajan

https://www.lavanguardia.com/vida/20200513/481126163947/prisiones-covid-19.html


como ordenanzas.

Uno de estos trabajadores es Damián , que aprovecha el tiempo para sacarse la ESO y estudiar
inglés. "Me enteré por la tele. 'Una gripe', pensé al principio, pero cuando vi que iba en serio me
preocupé mucho porque tengo seres queridos en situación de riesgo", dice Damián, que reconoce
que los estudios le van bien para formarse y, sobre todo, "para pensar menos en la calle" .

Un mensaje para las familias: 'Siempre fuertes' (UTE Abril)

Convencer a cualquiera de que no verá a sus familiares durante meses es complicado, sobre todo
si estas visitas son su principal válvula de escape. Y más todavía si se trata del DAE, pero hubo un
argumento irrebatible. "Si los queréis, mejor que no vengan por su propio bien. Eso lo entendimos
todos", explica Raúl , que ha pintado un cartel junto a su amigo Ricardo para enviar un mensaje a
casa: "Siempre fuertes" .

El lema le encanta a Aniceto , que lleva en este departamento "cuatro o cinco años". No lo sabe
con exactitud, pero sí sabe que dos de las cosas que más le gustan son "el deporte y ayudar a los
compañeros" . Por eso es fácil verlo en el gimnasio o en el patio, junto a las porterías de fútbol
sala o las canastas de baloncesto. Él es uno de los primeros que aplaude cuando Joan logra
encestar, después de muchos intentos infructuosos.

Una labor muy gratificante

Hermini González ha sido de todo. Educador, jefe de programas, subdirector... ¿Es gratificante su
labor como coordinador del DAE? "Muchísimo. Todos los presos merecen ayuda, pero estos
especialmente". ¿Por qué? "Porque son los eslabones más frágiles del mundo penitenciario" .

La entrada a este departamento de Quatre Camins está custodiada por dos puertas. La segunda
sólo se abre cuando se cierra la primera. En esa tierra de nadie, entre un umbral y el otro, hay un
letrero. Lo pintaron ellos. Dice: "No dejes que se escapen las cosas importantes de tu vida.
Levántate, sonríe y continúa" .

El DAE de Quatre Camins es el único de Catalunya (UTE Abril)

(.)

Cómo ayudar a alguien que no sabe que necesita ayuda? "Por increíble que parezca, muchos
presos no obtienen el certificado de discapacidad intelectual hasta que llegan a prisión", explica
Gisela Oriol, de la UTE Abril.

Esta unión temporal de empresas está formada por dos entidades del tercer sector, Ampans y
Catalònia Fundació Creactiva (con c). Ambas, que han ganado un concurso público para trabajar
en las prisiones catalanas, están especializadas en salud mental, trastornos de conducta,
exclusión social y vulnerabilidad .

"No vengas a verme, abuela"

Gisela Oriol es una de sus educadoras, como Sonia y Raquel . Desde julio, cuando comenzaron a
ir al departamento de atención especial de Quatre Camins, han visto e scenas conmovedoras : "El
otro día un interno, habitualmente muy retraído, confesó su soledad y sus agobios económicos.
'No te preocupes, telefonearé a mi mujer para que te haga un ingreso', le dijo otro".

Hermini González, el coordinador de las dependencias, confirma este ambiente. "El eje de las
familias de muchos reclusos han sido las abuelas, no las madres. Ellas los han criado, en la
mayoría de ocasiones en un entorno muy difícil".

Anochece en Quatre Camins (Àlex Gacia)

Los problemas suscitados por la i nterrupción de las visitas a raíz de la pandemia se aclararon en
cuanto comprendieron que esta no sólo es una forma de evitar la entrada del virus, sino de
proteger a sus propias familias. 'Abuela, no vengas: tienes 83 años y te falta un pulmón. Ya nos
veremos cuando todo esto pase', dijo un preso en una reciente videollamada a su casa.

La discapacidad intelectual de estas personas va muchas veces asociada a patologías mentales y
toxicomanías. Con ayuda pueden salir adelante. Es difícil, pero no imposible."Cumplir una



sentencia es una cosa; dejarse destruir, otra muy distinta", dice ahora Elías, ya en libertad. La
educadora Gisela recuerda que este antiguo usuario del DAE decía al principio algo muy distinto:
"La cárcel es un cementerio de hombres vivos".

<
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Onze municipis vallesans de menys de 10.000
habitants es beneficiaran de la supressió de les
franges horàries

Europa Espanya Català
Autor: Ferran Polo

El govern de l'Estat té previst en els propers dies flexibilitzar les franges horàries per sortir al carrer
en els nuclis urbans aïllats de fins a 10.000 habitants. Ho ha anunciat aquest diumenge el ministre
de Sanitat, Salvador Illa.

Fins ara, aquesta mesura només era vigent en els de menys de 5.000 habitants. En principi,
aquesta decisió afectarà 11 municipis del Vallès Oriental que se sumaran als 15 on ja no
s'aplicaven.

Els nous beneficiats són: l'Ametlla (8.462), Bigues i Riells (9.092), Lliçà de Vall (6.542), Llinars
(9.938), Montmeló (8.755), Sant Antoni de Vilamajor (6.135), Sant Feliu (6.259), Sant Fost (8.737),
Santa Eulàlia (9.288), Santa Maria de Palautordera (9.423) i Vilanova (5.432), segons les dades de
l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Les franges horàries per fer esport, per a la gent gran i per als infants seguiran vigents als 13
municipis vallesans de més de 10.000 habitants. Entre aquests, hi ha la Roca del Vallès, poble del
ministre Illa, que supera per poc els 10.000 habitants.

Amb tot, la normativa parla de nuclis urbans aïllats. Això pot obrir la porta a deixar d'aplicar les
franges horàries en alguns altres municipis vallesans. La Roca podria ser un exemple perquè està
format per diversos nuclis com la Roca Centre, Santa Agnès o la Torreta. Ja va passar a les
Franqueses amb Corró d'Amunt i Marata, que també tenen aquest límit horari tot i pertànyer a les
Franqueses que té més de 20.000 habitants.

Cronologia de l'impacte del coronavirus al Vallès Oriental .

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/coronavirus-supressio-franges-horaris-nuclis-urbans-menys-10000-habitants/
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El Consorci de Residus incorpora dos nous
vehicles per a la recollida de càrrega lateral

Europa Espanya Català

A banda d'aquests camions també ha adquirit un vehicle de ganxo i rodet i dos de càrrega
posterior per donar servei a altres municipis consorciats

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental ha incorporat aquesta setmana dos
nous vehicles recol·lectors compactadors de càrrega lateral, que donaran servei a Mollet,
Montmeló i la Llagosta, que tenen implantat aquest sistema. L'ens també ha adquirit dos camions
de càrrega posterior i un vehicle amb ganxo i rodet triturador per a la xarxa de deixalleries.

Els dos recol·lectors compactadors de càrrega lateral, de 25 m3, permeten donar servei a la
creixent implantació del sistema de recollida de càrrega lateral a l'àmbit del Consorci, model que,
també està implantat a Granollers i que es farà extensiu al llarg del 2020-2021 als municipis de
Canovelles, Parets i la Roca del Vallès.

Són vehicles, amb xassís IVECO Stralis EURO VI C AD260S36Y/PS i compactador i elevador
marca ROS ROCA FARID FMO Plus, el cost dels quals és de 531.530,86 euros (IVA exclòs), amb
els manteniments preventius inclosos per un període de 5 anys.

Pel que fa als dos vehicles recol·lectors compactadors de càrrega posterior, de 7 m3, amb xassís
IVECO Eurocargo MY2015 4X2 EURO VI D i compactador elevador ROS ROCA OLYMPUS MINI,
permetran recollir els residus tant en serveis porta a porta, ja que incorporen un compartiment
abatible al darrere que permet al treballador posar-hi les bosses, com en serveis de recollida de
contenidors de càrrega posterior (amb contenidors de volums de 120L a 1.100L) i soterrats.

Aquests dos vehicles donaran cobertura a les necessitats de recollida dels municipis consorciats:
recollida porta a porta de les 5 fraccions en els municipis de Castellterçol, Sant Esteve de
Palautordera i Santa Maria de Martorelles; recollida porta a porta de la fracció orgànica i el
paper-cartró d'origen comercial i mercat a Montmeló i Mollet del Vallès; recollida porta a porta del
paper-cartró d'origen comercial a Parets del Vallès; recollida de la fracció orgànica a La Llagosta,
entre altres serveis. El cost total d'aquests dos camions és de 302.289,5 euros (IVA exclòs), amb
els manteniments preventius inclosos per un període de 5 anys.

Per reforçar el servei a la xarxa de deixalleries s'incorpora un vehicle amb ganxo i rodet
compactador-triturador que permet reduir el volum dels residus, els viatges i les despeses. Una
altra característica és que el rodet compactador es pot instal·lar a qualsevol camió ganxo de la
flota, ja que disposa d'un motor independent al del vehicle, que podrà realitzar canvis de caixes a
les deixalleries quan no el tingui instal·lat. El cost d'aquest vehicle és de 265.765,43 euros (IVA
exclòs), amb els manteniments preventius inclosos per un període de 5 anys.

Tots els vehicles que s'incorporen a la flota són més eficients, el que permet reduir despeses,
contaminen menys, ja que els requeriments dels motors de vehicles EURO VI són més exigents en
les emissions, principalment, d'òxid de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM), i redueixen
el soroll.

https://www.sommollet.cat/noticia/53233/el-consorci-de-residus-incorpora-dos-nous-vehicles-per-a-la-recollida-de-carrega-lateral
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Muntatge de captures d’una de les classes d’Anna Tantiñà. La monitora grava els vídeos a casa seva

Dilluns, 25 de maig de 202026 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Anna Tantiñà, monitora de sardanes de Caldes, crea un curs d’iniciació en línia adreçat 
sobretot als infants que es pot veure cada divendres a través de Facebook i Instagram

La sardana més propera

Caldes de Montbui

Ramon Solé

Les entitats sardanistes es 
compten entre les moltes 
que veuen lluny el retorn a 
la normalitat: la naturalesa 
de la dansa, que aplega grups 
grans de persones i implica 
contacte físic directe, fa 
pensar que les ballades tal 
com les coneixem trigaran 
a tornar. Mentre això passa, 
l’Agrupació Sardanista Cal-
derina no s’ha quedat de bra-
ços plegats en la seva tasca 
permanent de promoció de la 
festa i una de les seves mem-
bres, la monitora professio-
nal de sardana Anna Tantiñà, 
ha creat un curs d’iniciació 
en línia perquè els infants 
aprofitin aquest temps de 
confinament per aprendre 
les bases de la dansa catalana 
per antonomàsia.

Tantiñà té 25 anys, és 
monitora de la Confederació 
Sardanista de Catalunya i 
ensenya a ballar a escoles de 
tot el país. Fa un mes i mig va 
començar a gravar els vídeos 
que es van començar a eme-
tre fa quasi tres setmanes. 
Cada divendres en penja un 
a la pàgina de Facebook de 
l’agrupació (<www.facebook.
com/asardanistacaldes>) i al 
compte d’Instagram (@asar-
danistacalderina). Aquest 
divendres es va penjar el 
tercer d’una primera sèrie 
de quatre en què Tantiñà 
ensenya els passos curts, els 

llargs, els acabaments (tran-
sició de curs a llargs) i, amb 
tot allò après, un ball sencer 
amb la sardana El drac ben 

panxo. “És un nivell molt 
bàsic perquè, com que no és 
una sessió en directe, no tinc 

l’oportunitat de corregir els 
moviments”, explica. Cada 
classa comença amb un escal-
fament i posteriorment es 
fa la lliçó del dia; tot plegat 
dura entre 15 i 20 minuts.

El curs ha tingut molt 

bona acollida i Tantiñà ja es 
planteja una segona tanda 
de classes en què es perfec-
cionaran els passos apresos i 
s’abordaran aspectes com la 
manera d’agafar-se les mans 
o els instruments de la cobla.

La Ruta  

del Pintxo  

de la Garriga 

s’ajorna fins 

al setembre

La Garriga

R.S.

Projecte Mexcla’t, entitat 
responsable de la Ruta del 
Pintxo de la Garriga, ha des-
cartat organitzar l’activitat 
en les dates habituals del 
juliol, i treballa per poder-la 
organitzar al setembre. Els 
responsables també organit-
zen la Via del Pintxo de Cal-
des, que s’havia de celebrar 
aquesta setmana i que també 
es traslladaria al setembre. 
La decisió final la prendran 
durant la segona quinzena 
de juny, en funció del que 
estableixin les autoritats 
sanitàries.

D’altra banda, Projecte 
Mexcla’t està plantejant 
una activitat alternativa per 
aquest juliol a Caldes, els 
Vespres Gastronòmics. “A 
cada establiment participant 
se li assigna un dia concret 
i la gent es podrà apuntar 
per gaudir d’un menú de 
platets. El menjar es portarà 
a les adreces de les perso-
nes inscrites. Cada vespre 
hi haurà un menú sorpresa 
que consistirà en tres platets 
elaborats per un establiment 
concret”, explica Àlex Valien-
te, un dels responsables. La 
idea es va plantejar la setma-
na passada als establiments i 
aquesta setmana se’ns sabrà 
la resposta i es decidirà si 
l’activitat s’acaba fent. 

La Roca suspèn 
les festes majors 
de la Torreta  
i Santa Agnès

La Roca del Vallès

L’Ajuntament de la Roca ha 
suspès les festes majors de 
La Torreta i Santa Agnès de 
Malanyanes com a mesura de 
prevenció davant la pandè-
mia, i ha anunciat que la de 
la Roca centre, al setembre, 
canviarà de format. “Ha estat 
una decisió complicada però 
sempre hem volgut assegu-
rar la salut de tothom”, ha 
subratllat la regidora de Cul-
tura i Festes Populars, Laura 
Álvarez. Així mateix, el 
consistori convocarà prope-
rament les entitats locals per 
pensar quines activitats es 
poden organitzar. La intenció 
és que al setembre es puguin 
fer actes de format reduït a 
tots els nuclis, i també apro-
fitar l’experiència d’aquests 
mesos de comunicació via 
xarxes socials per oferir més 
propostes per internet. 

El Casal Cultural  
de Mollet participa en 
una mostra de catifes 
de flors fetes a casa 

Mollet del Vallès

El Casal Cultural de Mollet 
ha participat en el projecte 
Moment per a la solidaritat, 
organitzat per la Coordina-
dora Internacional d’Enti-
tats d’Art Efímer, en el qual 
els participants han elaborat 
una catifa amb flors o mate-
rials que tenien a casa. El 
casal molletà ha contribuït 
a l’esdeveniment amb dues 
catifes (una de les quals, 
a la imatge de l’esquerra). 
El projecte s’ha dedicat 
a totes les persones que 
durant el confinament fan 
treballs essencials a favor 
de la comunitat (personal 
sanitari, de neteja, etc.), a 
les famílies que han perdut 
éssers estimats a causa de la 
pandèmia, als malalts i en 
general a tots els catifaires 
del món.

Entitats de cultura 
popular de Granollers 
treballaran en xarxa a 
la represa de l’activitat

Granollers

Més de 60 persones van parti-
cipar diumenge en la xerrada 
virtual “La cultura popular 
a Granollers en temps de 
Covid”, organitzada pels 
Xics de Granollers. Hi van 
assistir l’Esbart Dansaire; 
l’Agrupació Sardanista; Dia-
bles; Passaltpas, danses del 
món; les colles de Blancs i de 
Blaus; Amics dels Gegants i 
Capgrossos; Drac, Xics, repre-
sentants dels Bucs d’Assaig 
de Roca Umbert, de La Troca 
i del servei de Cultura de 
l’Ajuntament. Les entitats 
van acordar treballar en xarxa 
per reprendre l’activitat des-
prés del confinament. Durant 
aquest temps, la majoria 
d’entitats s’han reinventat 
fent activitats virtuals. Ara, 
l’objectiu és no perdre el con-
tacte entre uns i altres amb 
les mesures adients.
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La Roca denuncia un acte vandàlic al Monestir de
Sant Pere del Bosc

Europa Espanya Català

Uns desconeguts han volgut enderrocar les estructures verticals

L' Ajuntament de la Roca del Vallès ha denunciat aquest dimarts que uns desconeguts han
malmès el Monestir de Sant Pere del Bosc, un fet "que suposa un cop molt dur pel patrimoni
roquerol i pel conjunt del veïnat". El monument, datat del segle XIV, comptava amb diversos
elements de gran valor arquitectònic i estava catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local.

En un comunicat, el consistori explica que, inicialment, es temia un possible espoli de les pedres
adovellades de l'arc principal que es conservaven, però després de les visites tècniques
realitzades per valorar les destrosses, s'ha comprovat que no hi ha hagut espoli, sinó que "ha sigut
un acte premeditat d'algú que ha volgut enderrocar les estructures verticals que es conservaven",
a la part de l'entrada i un mur al nord-est.

L'Ajuntament també ha anunciat que està treballant en dues direccions: per una banda, amb
l'objectiu de recuperar "el que sigui possible del monument" per evitar que es perdi, i per l'altra per
identificar i sancionar els responsables.

Segons recull l'ajuntament, la regidora de Cultura, Laura Álvarez, ha explicat que "aquesta
destrucció d'un element patrimonial tant singular del nostre municipi és un fort cop per totes les
persones que estimem el patrimoni i la història. El patrimoni és de totes i tots i no podem permetre
que es vulgui acabar amb unes restes arqueològiques d'alt valor cultural i històric com aquestes".
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La Roca denuncia el destrozo intencionado de los
restos del monasterio de Sant Pere del Bosc

Europa Espanya Espanyol

El Ayuntamiento de La Roca ha denunciado los actos vandálicos que han dañado gravemente el
Monasterio de Sant Pere del Bosc.

El Ayuntamiento de la Roca del Vallès lamenta profundamente los actos de vandalismo que sufrió
el Monasterio de Sant Pere del Bosc hace unos días. Afirman que «supone un duro golpe para el
patrimonio la Roca y por el conjunto del vecindario».

El monumento, datado del siglo XIV, contaba con varios elementos de gran valor arquitectónico y
por este motivo estaba catalogado como BCIL (Bien Cultural de Interés Local).

Inicialmente se temía un posible expolio de las piedras del arco principal que se conservaban, pero
después de las visitas técnicas realizadas para valorar los destrozos, se ha comprobado que no ha
habido expolio, sino que ha sido un acto premeditado de alguien que ha querido derribar las
estructuras verticales que se conservaban (parte de la entrada y un muro en el noreste).

El Ayuntamiento, según ha informado, está trabajando en dos direcciones: por un lado, con el
objetivo de recuperar lo que sea posible del monumento y evitar que la Roca pierda una parte muy
importante de su pasado; y por otra parte está trabajando para que se identifique y se sancione a
las personas responsables.

La concejala de Cultura, Laura Álvarez, explicó que «esta destrucción de un elemento patrimonial
tanto singular de nuestro municipio es un fuerte golpe para todas las personas que amamos el
patrimonio y la historia. El patrimonio es de todas y todos y no podemos permitir que se quiera
acabar con unos restos arqueológicos de alto valor cultural e histórico como éstas «.
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La Roca denuncia el destrozo intencionado de los
restos del monasterio de Sant Pere del Bosc

Europa Espanya Espanyol

El Ayuntamiento de La Roca ha denunciado los actos vandálicos que han dañado gravemente el
Monasterio de Sant Pere del Bosc.

El Ayuntamiento de la Roca del Vallès lamenta profundamente los actos de vandalismo que sufrió
el Monasterio de Sant Pere del Bosc hace unos días. Afirman que «supone un duro golpe para el
patrimonio la Roca y por el conjunto del vecindario».

El monumento, datado del siglo XIV, contaba con varios elementos de gran valor arquitectónico y
por este motivo estaba catalogado como BCIL (Bien Cultural de Interés Local).

Inicialmente se temía un posible expolio de las piedras del arco principal que se conservaban, pero
después de las visitas técnicas realizadas para valorar los destrozos, se ha comprobado que no ha
habido expolio, sino que ha sido un acto premeditado de alguien que ha querido derribar las
estructuras verticales que se conservaban (parte de la entrada y un muro en el noreste).

El Ayuntamiento, según ha informado, está trabajando en dos direcciones: por un lado, con el
objetivo de recuperar lo que sea posible del monumento y evitar que la Roca pierda una parte muy
importante de su pasado; y por otra parte está trabajando para que se identifique y se sancione a
las personas responsables.

La concejala de Cultura, Laura Álvarez, explicó que «esta destrucción de un elemento patrimonial
tanto singular de nuestro municipio es un fuerte golpe para todas las personas que amamos el
patrimonio y la historia. El patrimonio es de todas y todos y no podemos permitir que se quiera
acabar con unos restos arqueológicos de alto valor cultural e histórico como éstas «.
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La Roca denuncia un acte vandlic al Monestir de
Sant Pere del Bosc

Europa Espanya Català

Uns desconeguts han volgut enderrocar les estructures verticals

L' Ajuntament de la Roca del Vallès ha denunciat aquest dimarts que uns desconeguts han
malmès el Monestir de Sant Pere del Bosc, un fet "que suposa un cop molt dur pel patrimoni
roquerol i pel conjunt del veïnat". El monument, datat del segle XIV, comptava amb diversos
elements de gran valor arquitectònic i estava catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local.

En un comunicat, el consistori explica que, inicialment, es temia un possible espoli de les pedres
adovellades de l'arc principal que es conservaven, però després de les visites tècniques
realitzades per valorar les destrosses, s'ha comprovat que no hi ha hagut espoli, sinó que "ha sigut
un acte premeditat d'algú que ha volgut enderrocar les estructures verticals que es conservaven",
a la part de l'entrada i un mur al nord-est.

L'Ajuntament també ha anunciat que està treballant en dues direccions: per una banda, amb
l'objectiu de recuperar "el que sigui possible del monument" per evitar que es perdi, i per l'altra per
identificar i sancionar els responsables.

Segons recull l'ajuntament, la regidora de Cultura, Laura Álvarez, ha explicat que "aquesta
destrucció d'un element patrimonial tant singular del nostre municipi és un fort cop per totes les
persones que estimem el patrimoni i la història. El patrimoni és de totes i tots i no podem permetre
que es vulgui acabar amb unes restes arqueològiques d'alt valor cultural i històric com aquestes".

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/32121/roca/denuncia/acte/vand/lic/al/monestir/sant/pere/bosc


http://revistadelvalles.es/2020/05/29/la-roca-rechaza-reclamar-al-gobierno-el-poder-utilizar-los-ahorros-municipales-para-afrontar-la-crisis-en-l

a-localidad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-roca-rechaza-reclamar-al-gobierno-el-poder-utilizar-los-ahorros-municipal es-para-afrontar-la-crisis-en-la-localidad

Secció: Actualidad / Última Hora
29/05/2020

La Roca rechaza reclamar al gobierno el poder
utilizar los ahorros municipales para afrontar la
crisis en la localidad

Europa Espanya Espanyol

Ciudadanos reclama que el gobierno de España se comprometa a no intervenir los ahorros de los
ayuntamientos. Esto es lo que se pidió en una moción que la formación naranja presentó en el
pasado pleno ordinario de la Roca del 28 de mayo de 2020. La moción no fue aprobada debido al
voto negativo de todos los partidos en el pleno (PSC, ERC, Junts per La Roca, la Roca en Comú).
"Es una verdadera lástima que ante esta situación tan crítica y la gran crisis económica que nos
espera, los partidos políticos de la Roca no pudieron votar a favor de una moción que claramente
beneficia al conjunto de los vecinos de La Roca", expresa Raymí.

La líder de la formación liberal en La Roca del Vallés, Anna Raymi, ha recordado que el Gobierno
ha autorizado a las entidades locales a movilizar el 20% del superávit acumulado para poder
adoptar medidas ante la crisis que se avecina derivada del Covid19, un porcentaje que puede
superar los 11.000 millones de euros . "Tememos que el gobierno de Sánchez e Iglesias intenten
hacerse con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él" , ha manifestado la
concejal liberal.

Asimismo, la líder de Cs en La Roca ha explicado que "se trata de un dinero que pertenece a los
ayuntamientos y que ahora, necesitamos disponer de él para poder ayudar a la recuperación
social y económica de los municipios" . Raymi ha recordado que "los ayuntamientos son las
instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios
recursos humanos, materiales y económicos para ayudar a rescatar a la población" .

En la moción se exigía al gobierno de España que "aumente el porcentaje que pueden gastar los
ayuntamientos procedentes del superávit acumulado" para hacer frente a la crisis generada por el
Covid19 y poder tomar medidas enfocadas a la "ayuda de la economía local tanto de las familias
como de las empresas" .
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