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En data de 23 de febrer a la diòcesis de 
Milà i al Patriarcat de Venècia, s’han 
fetes publiques les disposicions que, 
d’acord amb les indicacions dels presi·
dents de les regions de la Llombardia i 
del Vèneto i del Ministeri de Salut, es 
disposa la suspensió de les misses, bap·
tismes, primeres comunions i confir·
macions. Els funerals es faran sols amb 
la família més propera. Davant l’inici 
imminent de la Quaresma s’ha disposat 
–especialment al Vèneto– de suspen·
dre les celebracions del Dimecres de 
cendra –recomanen seguir les celebra·
cions per televisió o ràdio–. Es convida 
els fidels a viure aquest inici de Qua·
resma, de manera privada, en pregària i 
meditació. Actes propis d’aquests dies, 
com Via Creus i altres expressions de 
pietat públics, queden també suspesos. 
Alguns temples restaran oberts per a 
la pregària personal però no s’hi cele·
brarà cap acte litúrgic. Se suspenen les 
catequesis, les activitats dels Oratoris i 
tota activitat pastoral. 

El comunicat oficial va desgranant 
una llarga llista d’activitats cancel·
lades i de tancament d’espais. Però 
enmig d’aquesta situació d’excepcio·
nalitat, s’informa d’alguns espais que 
continuaran fent la seva tasca diària: 
els menjadors socials i els albergs per a 
indigents. S’indica que aquests continu·
aran oberts (tot i que algun menjador 
sols donarà menjar per emportar). Ara 
bé, enmig d’aquesta situació d’emer·
gència, menjadors socials i albergs per 
a transeünts restaran oberts. Això vol 
dir que voluntaris, cuiners, treballa·
dors socials, personal de neteja, volun·
taris sanitaris, mossens i religioses que 
atenen la cura pastoral... tots seran allà. 
L’Estat indica que tothom es tanqui a 
casa, ja que la casa dels pobres també 
ha de reunir als seus. Si les famílies es 
reuneixen, també la família de la cari-
tat, formada per voluntaris i usuaris, 
també es congrega. 

Durant la persecució de Valerià (any 
258), se’ns diu que l’emperador va 
demanar a Llorenç, diaca i reposable 
de les finances de l’església de Roma, 
que si li donava les riqueses de l’esglé·
sia, salvaria la vida. L’endemà Llorenç 
es va presentar amb tots els pobres de 
Roma, dient·li a Valerià: “Aquests són 
la nostra riquesa.” Encara que pugui 
sobtar el tancament de temples, men·
tre la taula dels pobres continuï sent 
parada i servida amb amor, l’Església 
viurà aquesta Quaresma en tota la seva 
plenitud. 

En aquests societat tan connectada, hi ha un alt percen·
tatge de població que viu patint i ho fa de forma invisible, 
en silenci i en solitud. A les nostres aules o en cercles de 
formació se’ns presenten casos de difícil enfrontament, 
de vegades amb altes capacitats, però que pel que sigui 
han quedat encallats o bloquejats, costa avançar i trobar 
la fórmula d’enfrontar·los amb èxit el camí de la vida i 
entenem per èxit l’autonomia en la gestió de la pròpia 
vida, el poder escollir. 

Els professionals dedicats a l’atenció de persones com·
partim l’objectiu de donar suport a projectes de vida que 
volem que esdevinguin plens autònoms i joiosos, però no 
sabem què ens passa amb un elevat nombre de població 
–entre un 10% i un 20%, segons autors diversos– que té 
dificultats serioses per aconseguir aquest objectiu. Seria 
molt reduccionista pensar que tot plegat es deu a causes 
socioeconòmiques: aquí estem parlant del gran espectre de 
dificultats que alguns coneixen com a impulsivitat, duali·
tat o altres noms i que es tracta d’un tipus de conducta que 
hi apareix amb impulsos, però que en realitat possiblement 
rau en causes relacionades amb el neurodesenvolupament.

Des de les institucions hi ha hagut noves línies de tre·
ball, per exemple les meses o taules d’infància i adolescèn·
cia o, en el cas dels centres educatius, la creació des de fa 
anys dels equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) i 
el psicopedagogs de centre. Entre aquests professionals hi 
ha la base per crear xarxes de treball comunitari. Així ho 
diu tota la documentació de la creació d’aquests equips. 
Són tres nivells de treball que es complementen entre ells, 
però que sovint han de fer front a una burocràcia i treball 
intern que els ocupa una gran part de la jornada.

Posem un exemple que ens explica una professora 
d’ESO: ha arribat a un centre i des del segon dia li crida 
l’atenció un alumne que escriu com un nen de tercer. De 
Primària, ja li havien advertit que era un noi amb difi·
cultats i el que li genera molt neguit és que li demanen 
que faci un PI (un pla individualitzat) i la professora es 
pregunta com és que ja no el té fet i com és que aquest 
alumne no té encara un consell orientador i va passant 
de curs sense un abordatge complet. Sembla que té plans 
anteriors, però el que a ella li neguiteja és que veu com 
l’alumne es va fent petit cada dia. I és que recorda altres 
casos similars que, amb el pas dels anys, es van fent més 
petits i se sent com a docent molt impotent.

Aquesta docent –preocupada i motivada– se sent sola, 
molt sola. Rep consultes dels psicopedagogs i rep con·
sells, però la seva realitat és que l’alumne en qüestió no 
té un projecte real i autèntic per poder construir una vida 
autònoma... Això li fa molt mal perquè, inevitablement, 
pensa en altres caos similars que no han acabat bé: con·
ductes disruptives, dependències... tot plegat un fracàs 

–que ho és– d’una societat que maltracta a qui no com·
pleix determinats estàndards.

EINES PER A L’ACCIÓ COMUNITÀRIA

Tenim eines que ens poden permetre un autèntica acció 
comunitària que necessàriament ens ha de portar a millo·
rar l’eficàcia i l’eficiència, sempre salvaguardant les 
informacions sensibles, però si compartim alertes i acci·
ons. En concret: els pediatres veuen periòdicament els 
infants, ells detecten qüestions del desenvolupament i, si 
ho tinguessin en cartera de serveis, també podrien exami·
nar l’estat del neurodesenvolupament. Si les alertes arri·
bessin a Serveis Socials i a les escoles, es podria millorar 
molt en els suports a oferir a cada infant.

Pensem en les hores invertides en entrevistes i proves 
als centres per detectar i millorar l’atenció als infants, 
simplement amb un sistema d’alertes bàsiques –respec·
tant naturalment la intimitat–, però si informen per 
exemple de mancances dividides en tres o quatre tipus, 
codificades i compartides entre els serveis de salut, soci·
als i d’educació ja seria una gran empenta per prestar els 
serveis de forma més eficaç. Pensem a rebre avisos del 
tipus: alteracions de desenvolupament cognitiu, alertes 
sobre neurodesenvolupament, possibles dificultats en el 
llenguatge, aspectes concrets de salut o socioeconòmics... 
Segur que ens ajudaria a millorar perquè, al cap i a la fi, 
tots estem obligats a cercar la millora contínua.

Estem segurs que hi ha molts professionals que com·
parteixen situacions semblants. El pitjor és que molts 
joves que no troben el camí són els invisibles perquè 
no els tenim enlloc, cadascú viu el seu drama d’amagat 
i en la solitud. Ja és hora de posar remei en aquest dra·
ma d’aquells que per la seva invisibilitat són maltractats 
indirectament.

Coronavirus  
i QuaresmaCalamanda Vila

Docent i psicòleg 
calamanda.vila@gmail.com

ESPAI ESPECIAL

Basada en les reflexions de JEAN-

MARIE MULLER, filòsof francès estu·
diós de Gandhi:
A Optar per la no·violència és dir no 
a totes les justificacions i legitimi·
tats que fan de la violència un dret 
de l’home.
B Les lleis són generalment elabora·

des pel poderós i no és estrany que el seu objectiu sigui la 
defensa dels seus privilegis.
C El ciutadà responsable ha de desobeir les lleis injustes 
perquè el que sustenta la ciutadania no és la disciplina, 
sinó la responsabilitat.
D És un error fixat per les ideologies dominants convertir 
l’obediència en virtut. 
E És vital rebutjar totes les construccions racionals que 
ens permeten justificar la nostra violència i declarar·nos 
innocents.

F Ser veritablement un demòcrata no és respectar la llei, 
sinó respectar el dret. 
G Si utilitzem la violència, no creem un debat públic 
sobre la injustícia que lluitem, sinó sobre la violència que 
comentem. 
H Obligar l’Estat a recórrer a mitjans de coerció respecte 
als ciutadans desobedients és un element essencial de 
l’estratègica d’acció no violenta. 
I La no·violència no impedeix la repressió, però la priva 
de qualsevol justificació.

Més informació a www.pacifistesdeltenes.com

Els invisibles
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Tot i el tancament  

de temples, mentre la 
taula dels pobres sigui 
parada, l’Església viu 

en tota la seva plenitud

David Abadías

Arxipreste  
de Mollet del Vallès

@santestevegr

LA PROPOSTA ESTEV@

Estratègia i filosofia de la no-violència
TERTÚLIA OBERTA

Aquest dijous 5 de març, de 19 a 21h, t’esperem a 
La Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana per debatre.

ORGANITzAT PER PACIFISTES DEL TENES I CDR
ENTRADA I SORTIDA LLIURE
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A les acaballes del segle XV i començament del 
XVI, Catalunya, que havia passat la Guerra Civil 
Catalana i també va patir diverses epidèmies de 
pesta negra en la vastitud del seu territori, l’eleva-
da mortalitat va reduir considerablement la ja de 
per si escassa població. Així, doncs, es va haver de 
menester força mà d’obra. En paral·lel, a França es 
va desfermar un greu conflicte religiós que enfron-
tava el comte de Comminges, catòlic, i el comte de 
Foix, protestant, i que culminaria amb vuit guerres 
successives. Per acabar-ho d’adobar, enmig de tota 
aquella tempesta, a la part pirinenca del sud fran-
cès sofrien de superpoblació. S’aplegaven dos fac-
tors desmesurats: la inseguretat i la fam.

Una allau humana d’immigrants, mai vista, inun-
daria durant en certa manera Catalunya un llarg 
període de temps. Els qui venien eren joves, molts 
tenien els pares morts i provenien de les comar-
ques pirinenques i prepirinenques, encara que tam-
bé alguns del Llenguadoc i de les terres altes del 
Massís Central francès. Els catalans ja hi estàvem 
avesats, a rebre francesos del sud, que mesurada-
ment acudien aquí com a temporers –per la collita 
del raïm, per la recol·lecció del blat– i mai no se’ls 
hi va negar l’entrada. Llavors, però, va ser diferent, 
ja que venien per establir-s’hi, sense cap estratègia 
definida, a raig; la qual cosa va ajudar que la pobla-
ció es doblés en algunes de les nostres contrades.

Malauradament, no tot van ser flors i violes per 
a ells i, forasters com eren, en alguns llocs van ser 
vistos amb malfiança per la seva situació personal i 
econòmica inestable. A l’Hospital de la Santa Creu 
de Barcelona, l’estadística recull que l’any 1474 es 
va donar assistència a 447 persones, de les quals 
només 20 eren franceses. Per fer-nos una idea de 
l’augment inaudit de gals en un període de 100 
anys, l’any 1581 es va donar assistència a un total 
de 2.725 persones, de les quals 1.078 són franceses.

COM EREN AQUELLS NOUS HOSTES?

Llevat d’alguns casos aïllats en què van venir famí-
lies senceres, el gruix dels immigrants eren nois 
joves, catòlics i dedicats a les feines del camp. Molts 
no s’ho van pensar gens ni mica i així que van poder 
es van casar amb una dona catalana. Si per les cir-
cumstàncies del moment elles havien quedat vídues 
–n’hi havia moltes en aquest estat–, farien sort amb 
el nou enllaç matrimonial, ja que comptarien amb 
l’ajut d’un home que es podia cuidar de la terra. El 
compromís afavoriria ambdues parts, ja que pel fet 
de casar-se amb una dona d’aquí el nouvingut d’ori-
gen francès obtenia la nacionalitat catalana.

La llengua i la parla eren força semblants i, per 
tant, no eren obstacle. Cal tenir present que el 
vocabulari d’aleshores, sobretot el que s’emprava a 
les zones rurals, contenia més aviat poques parau-
les. I aquí vull fer un incís. Ja sigui per abandó o per 
ignorància, molts capellans van transcriure, sense 
gaire miraments als llibres de registres matrimo-
nials de les parròquies, allò que fonèticament se’ls 
feia més entenedor quan a un jove francès –analfa-

bet– li demanaven els seus noms, el seu poble i el 
seu bisbat de procedència i mirava d’explicar-se. A 
les inscripcions de matrimonis més antigues de la 
parròquia de Sant Feliu de Codines, per exemple, 
trobem: 1577-Antoni Pi, pagès de Cosers (França); 

1582-Antoni Rollán, pagès de Sant Privat (França); 
1589-Jacint Pedragosa, pagès de Aulort (França); 
1594-Giralt Vallcorba, pagès de Gimont (França) 
i d’aquesta manera, fins l’any 1672, un total de 
27 joves francesos que contrauen matrimoni amb 
dones del poble, provenen de pobles com ara Aspa-
ró, Vilafabri, Caunuy, Sant Margot, Santa Maria de 
Desquens o Santí, localitats que no consten en cap 
mapa per haver estat mal escrits en la majoria de 
casos. Hi havia vegades que el mossèn, si no en tre-
ia l’entrellat del lloc de procedència, feia constar: 
“Natural del Regne de França” o bé: “D’origen fran-
cès” i au!

La indumentària dels nouvinguts, amb alguns 
trets diferencials, era força semblant a la dels autòc-
tons. Tots duien balons, que eren una mena de pan-
talons que arribaven fins als genolls, fets amb teixits 
d’estamenya o drap. La camisa era d’estam, cànem o 
estopa i era la peça de roba que més se suava i que 
es rentava més sovint. La ropilla, una peça ajustada 
al cos, damunt de la qual hi anava el gipó o justacòs. 
Els calçotets, que solien ser de blauet. I la capa gas-
cona o els gambetos, que feien servir d’abric. Saba-
tes i espardenyes eren comunes fins en les classes 
més pobres, sobretot quan s’havia d’emprendre, tal 
com ho van fer ells, distàncies tan llargues.

ELS FRANCESOS A LA NOSTRA COMARCA

L’arribada d’aquests emigrants no va tenir la matei-
xa incidència a totes les comarques. Que se sàpiga, 
a Girona, a Barcelona, a la zona del Maresme, al 
cens de la parròquia de Sant Just o a les comarques 
de Tarragona, les arribades van ser les més nom-
broses, però també s’establiren a Lleida, la conca 
de Barberà, la Garrotxa, el Baix Llobregat, els dos 
Vallès, etcètera. En un estudi fet en alguns pobles 
de la nostra comarca, l’historiador Jaume Dantí va 
obtenir els percentatges de matrimonis de conju-
gues francesos amb dones d’aquí des del 1570 al 
1629. Ens diu que a Cànoves va ser del 8,8%; a 
Sant Celoni, el 13,5%; a Santa Agnès de Malanya-
nes, el 12%; a Bigues, el 4,3%; a l’Ametlla, el 7,4%; 
a Vilamajor, el 9,9%; a Lliçà, el 6,2% i a Vilanova, 
el 8,3%. Són dades que indicarien que el Vallès 
Oriental va ser una de les comarques més fluixes 
en arribada d’immigrants. Els francesos, però, van 
venir per quedar-s’hi i van arrelar entre nosaltres. 
Nissagues com els Padró, Rollán, Pedragosa, Rius, 
Vallcorba, Escuder, Fuster, Bonet, Suriñá, Robert, 
Casadevall, Riera o Carrera en són mostres fefaents.

Els immigrants també van crear les seves confra-
ries estrangeres, com la de Sant Jaume, a Vilassar, o 
la de Sant Marçal, a Canet. Tenien capelles a ciutats 
com Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca 
del Penedès o Mataró. Hi ha un cementiri de gavat-
xos a Vilanova i la Geltrú. I a Terrassa el carrer de 
Sant Pere era conegut com el carrer dels Gavatxons 
o a Centelles, el carrer dels Estrangers. Tampoc no 
podem oblidar-nos del Gavatx a Argentona.

En un congrés celebrat a Tolosa de Llenguadoc 
el 1987 –una de les ciutats-patum de la cultura 
francesa– se sorprenien d’aquella immigració de 
compatriotes seus que hi va haver en el passat: “Et 
leur surprise est grande lorsqu’ils apprennent que le 
pays vers lequel les émigrants français se sont orien-
tés était l’Espagne” [“I la seva sorpresa és fantàstica 
quan aprenen que el país al qual van anar els emi-
grants francesos va ser Espanya”].
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CLORAT DE POTASSA

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

Gavatxos, els homes muntanyencs
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PRIMERA ESTATAL 

La Roca 
aconsegueix el 
triomf en un 
bon segon temps

Montcada i Reixac 

EL 9 NOU 

Després de tres partits sense 
conèixer la victòria, l’Avan-
nubo La Roca va tornar a 
aconseguir un triomf, en 
aquesta ocasió a la pista del 
Montcada. La Roca va pagar 
les pèrdues en el primer 
temps, el Montcada va apro-
fitar-ho per fer molts gols en 
contraatac. Amb una defensa 
molt més inspirada i amb un 
Xavi Gesa espectacular sota 
pals, els visitants van capgi-
rar el marcador ràpidament. 
La Roca va marcar el ritme i 
va assegurar els punts.

CH La Salle Montcada   23

Presas, Pau Maresma (2), Albert 
Maresma (2), Ángel (1), Heredia, 
Saéz (11), Mas (1), Loscertales (1), 
Titos (1), Quirós (3), Romero (1), 
Muñoz, Alberto, Bonilla, Tomàs i 
Mario.

Avannubo La Roca        26

Gesa (1), Sanoun (3), Blanes, 
Manzano (2), Castillo (4), Villamuera 
(1) i Casas (2)–set inicial–; Miquel, 
Mainar (5), Piqueras (1), Bernad, 
López, Navarro (1) i Blanco (6).

ÀRBITRES: Oriol Grèbol i Miquel 
Vigo. Exclusions per Presas, Albert 
Maresma (2), Heredia (2) i Quirós de 
la Salle Montcada i Blanes, Piqueras, 
Casas i Castillo (2).

PARCIALS: 4-2, 5-5, 7-6, 8-7, 11-9, 
12-11–descans–; 14-13, 16-15, 16-18, 
19-20, 20-23 i 23-26–final.

Un Sant Esteve molt sòlid s’endú  
el clàssic del Baix Montseny

A
IT

A
N

A
 S

U
C

H

El jugador del Palautordera-Salicru, Adrià Rius, defensat per Marçal Àngel del Sant Esteve de Palautordera

Palautordera-Salicru 20

Casado, Aritz (1), Paniagua (3), 
Agustí, Ayats (1), Biel i Sabadell (6)–
set inicial–; Barbecho, Deumal (4), 
Rius, Sola (1), Romero (1), Clausells 
(1), Perxachs, Aniol i Pérez (2).

CH Sant Esteve  25

Volart, Joan Àngel, Vila (1), Jordi 
Planas (12), Morales (6), Colomé (4) 
i Fons (1)–set inicial–; Armadans, 
Gutiérrez, Ponsatí, Lleonart, Estival, 
Àngel, Mateu (1) i Adrià.

ÀRBITRE: Damià Sánchez i Adrián Segura. Exclusions per Romero (2) i 
vermella directa per Biel (15;20) del Palautordera-Salicru i Gutiérrez (2), 
Castañé (2), Mateu, Morales i Jordi Planas del Sant Esteve.

PARCIALS: 0-3, 2-4, 5-5, 7-7, 7-9, 9-12–descans–; 10-14, 13-15, 15-17, 16-19, 17-
22 i 20-25–final.

S. Maria de Palautordera

EL 9 NOU 

El Sant Esteve, tot i jugar 
a domicili, va fer valer el 
cartell de favorit i va vèncer 
al Palautordera-Salicru en 
el derbi del Baix Montseny. 
L’equip de Miquel Galván va 
trencar la ratxa de vuit par-
tits sense guanyar i va supe-
rar un Salicru que està tra-
vessant un moment delicat.

El Sant Esteve va començar 
més concentrat en el partit 

i va encadenar un parcial de 
0-3 d’inici. El Palau, que va 

tenir problemes en les prime-
res accions d’atac, va acon-

seguir igualar el partit amb 
un gol de Sabadell–autor 
de sis gols– al minut 13. A 
continuació, l’extrem local 
Biel va ser expulsat amb ver-
mella directa per un contacte 
en un contraatac. Els gols 
de Paniagua i Sabadell van 
donar el primer avantatge als 
locals (7-6, min 18). Cinc gols 
consecutius d’un esplèndid 
Jordi Planas una vegada més 
van capgirar el marcador i va 
permetre marxar als visitants 
amb un avantatge de tres 
gols (9-12). 

El Palautordera-Salicru va 
tenir una millor entrada des-
prés del descans i un gol de 
Deumal els va posar només 
un gol per sota (13-14, min 
38). Amb inferioritat numè-
rica, el Sant Esteve va acon-
seguir agafar aire i marxar 
novament de tres gols. 

Les aturades d’un inspirat 
Volart sota pals van min-
var molt les esperances del 
Salicru, que va fer la goma 
durant tota la segona meitat 
entre els dos i quatre gols. 
Un parcial de 0-3 ben entrat 
el minut 20, va deixar el par-
tit ben encarrilat pel Sant 
Esteve (17-22). En els darrers 
minuts, la distància es man-
tindria amb intercanvi de 
gols i diverses exclusions. El 
Sant Esteve tornava a gua-
nyar en el Josep Llavina.

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA 

La defensa de l’Avannubo La Roca va asfixiar l’atac visitant 

La Roca dona la sorpresa 
i es manté fora del descens

Avannubo La Roca        25

Serres, Paula Martín (2), Utrera, 
Ureña (1), Zafra (2), Nogueira (3) i 
Clàudia Ortega (1)–set inicial–; Fortí, 
Guerreiro (2), Ribas (3), Júlia Ortega 
(3), Rodríguez (1), Monllor (3), Alba 
Martín (4), Vallejo i Fernández.

Handbol Sant Vicenç    23

López, Rodríguez, Almansa (2), 
Molés, Barbeito (9), Ferrés (1) i 
Parra–set inicial–; Lladró, Moré (2), 
Martín (2), Corbera (7), Pino, Roldán 
i Fernández.

ÀRBITRES: Alberto Bolea i Daniel Orts. Exclusions per Vallejo, Zafra i Júlia 
Ortega de l’Avannubo La Roca i Almansa, Molés i Moré per l’Handbol Sant 
Vicenç.

PARCIALS: 2-2, 3-5, 5-7, 7-10, 11-10, 14-12–descans–; 16-14, 18-16, 20-17, 22-19, 
23-19 i 25-23–final.

La Roca del Vallès   

Eudald Clascà

L’Avannubo La Roca va acon-
seguir una meritòria victòria 
davant el tercer classificat, 
l’Handbol Sant Vicenç, i es 
manté fora del descens a 
pesar de la victòria del Lega-
nés, que és el seu màxim per-
seguidor.

Van ser les visitants qui 
van dominar el marcador 
en els primers compassos 
de partit, amb una defensa 
que va incomodar molt l’atac 
roquerol. 5-9 al minut 15 
va ser el màxim avantatge 
de les visitants. Amb dues 
exclusions entremig, La Roca 
va sumar un parcial de 6-1 

per capgirar el marcador. Al 
descans es va arribar amb 
14-12. La Roca va controlar el 
ritme del partit en el segon 
temps, i sota la direcció d’Al-
ba Martín –que va completar 

el seu millor partit– va saber 
aguantar les envestides visi-
tants per sumar dos valuosos 
punts. La Roca va saber patir 
en els pitjors moments, cosa 
que li havia mancat.

PRIMERA ESTATAL 

El Sesrovires trenca el 
bon moment del KH-7, 
que fa un partit fluix

KH-7 BM Granollers      32

Varela, Navarro (5), Estirado (4), Prat 
(2), Flores (3), Castilla (2) i De Sande 
(5)–set inicial–; Guiteras, Gavañach, 
Ferran (2), Montolio (3), Rius (1), 
Vega (2), Josep Blanchart (1) i Pol 
Blanchart (2).

S. Esteve Sesrovires 40

Sanz, Cabello (3), Claramunt (3), 
Sesplugues, Jacob (5), Rubén Ridao 
(3), Rovira (10), Oto, Turégano (2), 
Víctor Ridao (7), Bonàs, Ugo, Duran 
(7), Estepa, Canalejo i Pueyo.

ÀRBITRES: Aitor Molina i Javier 
Gomáriz. Exclusions per Prat del KH-7 
i Estepa del Sant Esteve de Sesrovires.

PARCIALS: 2-2, 5-7, 8-11, 10-14, 13-
16, 15-18–descans–; 18-20, 19-25, 22-
29, 24-33, 27-35 i 32-40

Granollers  

EL 9 NOU

Després de derrotar el Sant 
Martí Adrianenc la setmana 
passada, el KH-7 va realitzar 
el pitjor partit de la tempo-
rada i va caure clarament 
davant del Sant Esteve 
Sesrovires. El KH-7 mai va 
estar posat dins del partit 
i va arribar a perdre fins a 
10 pilotes durant el primer 
temps que van ser penalitza-
des en forma de contraatacs 
pels visitants. Els errors de 
tir del Sesrovires van man-
tenir viu el KH-7 al descans. 
Els visitants van estar més 
encertats en el segon temps 
i van aconseguir una còmoda 
victòria.

Les actuacions de Jordi Planas amb 12 gols i Albert Volart sota pals van ser decisives
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La 
Molletense 
goleja 
còmodament 

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El penúltim classificat, el 
Montcada, no va ser rival 
per a una Molletense que 
segueix en dinàmica molt 
positiva. Paratore va apro-
fitar una centrada per fer 
el primer pels locals. Poc 
després, el visitant Ángel va 
empatar aprofitant una pífia 
del porter Gerard. Quesada, 
amb dos gols a l’escaire, va 
posar el partit molt de cara 
abans del descans. La Molle-
tense va continuar dominant 
el partit a plaer. Just des-
prés del descans, Rubiales 
va aprofitar un refús d’un 
córner per marcar el quart.

UD Molletense               4

Fernández, Moris (Arroyo), Gómez, 
Auñón, Cordón, Rubiales (Irigoyen), 
Sepúlveda, Milà, Muñoz (Everson), 
Quesada (Antonio) i Paratore 
(Pedro).

CD Montcada         1

Imanol, Esmail, Vicente, Caballero, 
Ángel, Agustín, Mayer (Festa), 
Ferraro, Carrillo (Tello), Cuéllar 
(Ayoub) i Stiven. 

ÀRBITRE: Oriol Parcerisa assistit a 
les bandes per David Cortina i Raúl 
Garrido. Amonestacions per Paratore, 
Sepúlveda, Muñoz i Rubiales de la 
Molletense i Cuéllar i Imanol del 
Montcada.

GOLS: 1-0, Paratore, min 24; 1-1, 
Ángel, min 28; 2-1, Quesada, min 30, 
3-1, Quesada, min 37; 4-1, Rubiales, 
min 52.

El CN 
Granollers 
es deixa 
remuntar  

Barcelona   

EL 9 NOU

El CN Granollers va caure 
amb l’Horta, quart classi-
ficat, en un partit que va 
tenir molt controlat fins al 
descans. El Granollers va 
començar guanyant al pri-
mer quart amb un parcial de 
0-3. L’Horta es va acostar al 
segon període i va aconse-
guir col·locar-se només dos 
gols a sota. Els locals van 
sortir molt forts del descans 
i es van posar a un sol gol. El 
Granollers va estar molt errà-
tic en el darrer quart i un gol 
quan quedaven 11 segons va 
donar la victòria als locals.

UE Horta         16

Carrasco, Servitje, Sánchez (1), 
Rodrigo (4), Vera (2), Morales, Pau 
Brias, Borràs, Castro (1), Villamayor, 
Guillem Vilar (7), Roger Brias (1) i 
Pau Vilar

CN Granollers          15

Piedrabuena, López (3), Riesco, 
Cervetto, James, Bertrán (4), Tarrés 
(2), Troyano (1), Tarrés (2), Molnar, 
Schnizler, Puig (3) i Fernández.

ÀRBITRES: Àlex Márquez Mas, 
Robert López de la Vega i Santiago 
Rodríguez Montardit. Exclusions 
per Cervetto (2), James, Troyano 
(2), Tarrés, Molnar i Puig del CN 
Granollers i Servitje (2), Sánchez 
(2), Vera (2), Pau Brias (2), Borràs, 
Castro, Vilar de l’ Horta.

GOLS: 3-7–primer quart–; 8-11–
descans–; 12-13–tercer quart–; 16-
15–final.
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Sehou i Víctor Garcia lluiten una pilota dividida amb un defensor del Sabadell B

Les Franqueses goleja i 
torna a ser líder en solitari
Una vegada més, les bandes van ser decisives en atac

CF Les Franqueses    4

Jahir, Resina, Morales, Atanasio, 
Maude (Diallo), Manzanera 
(Sánchez), Lars (Llanes), Aparicio, 
Pie (Ilyas), Sehou (Aleix) i Víctor.

CE Sabadell B    0

Gian Carlo, Pascual, Asturgó 
(Ebrima), Ramos, Vílchez, Aleix, 
Samper (Carreón), Manuel (Manel), 
Lamine (Fernández), Bellalta 
(Arenas) i Mendoza.

ÀRBITRE: Daniel Torres assistit a les bandes per Nabil Ghofal i Yeray García.
Amonestacions per Manzanera de les Franqueses i Bellalta, Lamine, Samper, 
Aleix i vermella directa per Pascual del Sabadell B.

GOLS: 1-0, Lars, min 38; 2-0, Maude, min 48; 3-0, Sehou, min 49; 4-0, Víctor, min 
80.

Les Franqueses del Vallès  

EL 9 NOU 

La golejada de les Franqueses 
davant el Sabadell B i l’empat 
del Sant Quirze van propi-
ciar que l’equip franquesí 
torni a ser líder en solitari 
de la categoria. Els homes de 
Manuel Parralo van resoldre 
el partit per la via ràpida, 
davant un Sabadell molt 
necessitat de punts. La ver-
mella directa al defensa visi-
tant Pascual va obrir el camí 
de la victòria pels locals, que 

van trobar més espais. Lars 
va aprofitar una centrada 
de Víctor per fer el primer. 

Maude va fer el segon amb 
un xut potent. Sehou i Víctor 
van tancar la golejada.

Els torretencs va fluixejar en l’inici del segon temps

La Torreta es deixa remuntar  
i paga cars els seus errors

CF La Torreta    2

Nadal, Sánchez, Bansar (Amores), 
Mateo, González (Quiñones), 
Verano, Arenas, Ivan (Javier), Daniel, 
Carrasco (Marín) i Salinas (Flores).

UD Can Trias     4

Parrado, Aguado, Daich, Merenciano, 
Fornieles (Altimira), Ávila (Pérez), 
Meschede, Molina (Moya), Achraf 
(Vega), El Bakali i Henne (Barakat). 

ÀRBITRE: Enric Juárez assistit a les bandes per Artem Shramchenko i Jordi 
Jaénes. Amonestacions per Carrasco, Flores, Marín, Nadal i Verano de la Torreta 
i Achraf i Fornieles del Can Trias.

GOLS: 1-0, Verano, min 4; 1-1, Aguado, min 13; 1-2, Henne, min 48; 1-3, Daich, 
min 55; 2-3, Flores, min 81; 2-4, Altimira, min 88.

La Roca del Vallès 

EL 9 NOU 

La Torreta no remunta el vol 
i segueix en el penúltim lloc 
de la classificació. Una nova 
vegada més, La Torreta hi va 
posar les ocasions, però el 
Can Trias hi va posar l’efecti-
vitat. Els locals no van poder 
aprofitar les ensopegades 
dels seus rivals directes.

La Torreta va començar 
bé el partit amb el gol de 
Verano, després d’una bona 
jugada personal. Poc va durar 
l’alegria, ja que el visitant 
Aguado va empatar en una 
ràpida transició. Després de 
l’empat, els dos equips van 
tenir ocasions amb un joc 
vistós i molt oberta. Amb 1-1 
es va arribar al descans. La 

Torreta va sortir endormisca-
da al segon temps. Això ho va 
aprofitar Henne, que va ser 
el més viu de tots, després 
d’aprofitar una jugada embo-
licada amb rebots a dins 
l’àrea. El gol va espavilar els 
locals, però un penal va obrir 
encara més l’escletxa per als 
visitants. L’entrada de Javier 
Sánchez i Flores van donar 

aire a La Torreta, que va 
tenir alguna clara ocasió per 
apropar-se en el marcador. 
Flores va fer el 2-3 quan que-
daven poc més de 10 minuts. 
Flores va estar a punt de fer 
l’empat en una clara ocasió. 
Sense gaire sort pels locals, 
el Can Trias va fer el defini-
tiu 2-4 en una nova jugada de 
desgràcia per La Torreta. 

El Cardedeu no pot superar 
el mur defensiu del cuer i 
empata en els instants finals

UD Tibidabo Torre R.      1

Beas, López (Canosa), Segovia, Pérez, 
Castro, Sánchez (Pablo), Presas, 
Espinosa, Antonio Mesa (Bonilla), 
Daniel Mesa i Salido (Jiménez). 

FC Cardedeu  1

Morera, Albelda, Ferrer, Ruiz 
(Barrera), Tayeda, Castellvell, Vallès, 
Brugués (David), Beltrán, Puigbó i 
Noel. 

ÀRBITRE: Sergio Garcia assistit a les bandes per Miquel Adrover i Mohammed 
Essabaouni. Amonestacions per Presas, Rivas, Segovia, Presas i Canosa del 
Tibidabo Torre Romeu i Barrera del Cardedeu.

GOLS: 1-0, Bonilla, min 77; 1-1, Beltrán, min 88.

Sabadell

EL 9 NOU 

Tot i seguir amb una gran 
dinàmica –1 derrota en 13 
partits– el Cardedeu no va 
poder superar el Tibidabo 
Torre Romeu, últim clas-
sificat. Els vallesans van 
dominar el partit clarament, 
davant un equip que va deci-
dir cedir el domini per tan-

car-se en el seu propi camp. 
El Cardedeu es va mostrar 
erràtic en l’elecció de la juga-
da final en atac i va pecar de 
falta de gol. Quasi en l’única 
ocasió local, Bonilla va cul-
minar un contraatac i va fer 
el primer. El Cardedeu es va 
posar les piles després del 
gol. Beltrán va fer l’empat 
aprofitant una bona centrada 
de Pol Vallès.
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COPA DEL REI 

La millora defensiva al segon temps va ser clau en l’acostament

La Roca es queda a mig camí 
de completar la remuntada

H. Sant Quirze             28

Danila (2), Robles (4), Carreras (4), 
Cadens (3), Crespo, Puig, Puiggené, 
Olga Moliner, Clara Moliner, Gil (9), 
Rodríguez (2), Subirana (1), Mateu 
(3), Plana, Torregrossa i Millán.

Avannubo La Roca        25

Serres, Berta Rodríguez (3), Alba 
Martín (3), Ribas (1), Zafra (1), 
Monllor (5) i Guerreiro (1)-set 
inicial-; Clàudia Ortega (4), Vallejo, 
Yeste (2), Ureña (1), Fernández (4), 
Paula Martín, Utrera i Júlia Ortega.

ÀRBITRES: Jorge Batanero i Marcos Domínguez. Exclusions per Rodríguez del 
Sant Quirze i Berta Rodríguez i Zafra de l’Avannubo la Roca.

PARCIALS: 2-2, 6-4, 11-5, 13-9, 18-12, 21-15 –descans–; 24-16, 24-19, 25-21, 26-
24, 28-25 i 28-25–final.

Sant Quirze (Vallès Occ.)   

EL 9 NOU 

L’Avannubo La Roca es va 
quedar ben a prop de repetir 
la sorpresa tal com va fer la 
jornada anterior. En aquesta 
ocasió, el Sant Quirze no es 
va deixar sorprendre per un 
La Roca que va fer un partit 
molt irregular.

La defensa va ser la llosa 
que van arrossegar les visi-
tants durant tot el partit. Els 
21 gols que va marcar el Sant 
Quirze en el primer temps 
van deixar encarrilada la vic-
tòria. A més, La Roca tenia 
més dificultats per marcar 
gol i, en contraposició, les 

locals aconseguien accions 
clares i ràpides per tirar. La 
Roca no va tenir un bon inici 
en el segon temps. De fet, el 
Sant Quirze va augmentar 
fins a vuit gols el seu avantat-
ge. De mica en mica, la defen-

sa roquerola va incrementar 
el seu nivell defensiu i va 
ofegar l’atac local. La Roca 
només va encaixar set gols 
en el segon temps (quatre de 
penal), però no va poder com-
pletar la remuntada.

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA 

Un KH-7 amb baixes 
supera un lluitador 
Sant Cugat (35-36)
Sant Cugat (el Vallès Occ.)

Sergio Pozo va haver de 
tirar de quatre juvenils per 
completar l’equip davant les 
nombroses baixes. El partit es 
va decidir per petits detalls. 
La igualtat va ser la tònica 
dominant i només les exclusi-
ons permetien obrir mínimes 
escletxes en el marcador. El 
KH-7 es va trobar més còmo-
de en atac al segon temps i 
amb les defenses fora de com-
bat va assegurar el triomf.

KH-7 BM Granollers: 
Guiteras, Navarro (7), Esti-
rado (2), Prat (3), Vega (1), 
Castilla (2) i Ferran (12)–set 
inicial–; Gavañach, Miró, 
Rof (4), De Sande (5), Rius, 
Armengol, Ferré, Blanchart.

Parcials: 0-0, 3-3, 7-6, 10-9, 
13-11, 17-15–descans–; 20-17, 
24-22, 25-25, 27-29, 32-30 i 
35-36–final.

La Roca surt 
victoriosa d’un festival 
de gols (37-31)
La Roca del Vallès 

Meritòria victòria de l’Avan-
nubo La Roca, malgrat les 
múltiples baixes que tenia. El 
Sant Joan Despí va plantejar 
dificultats als locals, especi-
alment en les combinacions 
amb el pivot. El marcador 
final va reflectir la poca inci-
dència de les defenses en 
el partit. Els roquerols van 
estar molt encertats en atac 
i van penalitzar molt els con-
traatacs.

Avannubo La Roca: 
Miquel, Sanoun (7), Blanco 
(9), Bernad (4), Manzano 
(3), Villamuera (2) i Casas 
(4)–set inicial–; Castañardo, 
Piqueras (2), Blanes (6), Mai-
nar i Castillo.

Parcials: 3-3, 7-5, 13-7, 15-
10, 17-12, 19-14–descans–; 
21-17, 24-21, 28-23, 29-27, 31-
28 i 37-31–final.

PRIMERA ESTATAL PRIMERA ESTATAL

PRIMERA ESTATAL

Pas endavant per 
a la salvació del 
Palautordera (24-27)
Barcelona

El Palautordera-Salicru va 
sumar dos punts molt valu-
osos per aconseguir la per-
manència davant el sorpre-
nent Poblenou. Els del Baix 
Montseny van dominar bona 
part del partit amb petits 
avantatges, i amb la defensa 
com a fonament principal del 
triomf.

Palautordera-Salicru: 
Barbecho, Bratic, Sabadell 
(6), Deumal (3), Paniagua 
(4), Rius (2), Biel (1), Aritz, 
Romero (2), Ayats (3), Clau-
sells, Agustí (4) i Serrano 
(2).

Parcials: 1-2, 5-4, 7-6, 9-9, 
12-13, 14-17–descans–; 15-19, 
17-21, 19-23, 22-25, 23-25 i 
24-27–final.

El Sant Esteve es deixa 
remuntar en els minuts 
finals (24-25)
S. Esteve de Palautordera

Li van sobrar els darrers tres 
minuts en els quals va per-
dre els punts davant la Salle 
Montcada. El Sant Esteve va 
arrencar imprecís el partit. 
Al tram final de la primera 
part va capgirar el partit. El 
Sant Esteve va trobar faci-
litats en atac durant tot el 
partit, fins que en els darrers 
minuts es va bloquejar.
CH Sant Esteve: Ponsatí (2), 
Colomé (3), Armadans, Vila 
(4), Castañé (2), Planas (2), 
Estival, Fons (3), Àngel (4), 
Volart i Morales (4).

Parcials: 1-2, 4-4, 5-6, 7-7, 
10-8, 11-10–descans–; 12-12, 
16-13, 20-16, 20-20, 23-22 i 
24-25–final.

El Fraikin cau als quarts de final 
davant un Barça molt solvent
Els tres penals aturats per Marc Guàrdia i el debut de Jan Gurri a la Copa, el més destacat
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Oswaldo dos Santos intenta una acció ofensiva davant l’oposició d’Ariño i la mirada de Palmarsson

F.C. Barcelona 42

Gonzalo Pérez de Vargas, Aitor 
Ariño (4), Aleix Gómez (5), 
Thiagus Petrus (1), Dika Mem (4), 
Aron Palmarsson (3) i Ludovic 
Fàbregas (5) –set inicial–; Kevin 
Moller (ps), Víctor Tomàs (2), Raúl 
Entrerríos (5), Cedric Sorhaindo (2), 
Lasse Andersson (1), Thimothey 
N’Guessan, Jure Dolenec (5, 2p), 
Luka Cindric (1) i Álex Pascual (4).

Fraikin BM Granollers  27

Marc Guàrdia, Adrià Figueras (4, 
4p), Drasko Nenadic (4), Adrià 
Martínez (2), Mamadou Gassama 
(3), Oswaldo dos Santos Maestro (2) 
i Ian Tarrafeta (3) –set inicial–; Pol 
Sastre (ps), Jan Gurri, Édgar Pérez, 
Marc García, Álex Márquez (4), Ivan 
Popovic (3), Sergi Franco (2) i Nico 
Bonanno.

ÀRBITRES: Rafael Alberto García i Alberto Rodríguez. Exclusions: Tomàs, 
Petrus i Mem del Barça i Bonanno del Fraikin BM Granollers.

PARCIALS: 5-2, 9-4, 12-7, 16-8, 19-9 i 21-13 –descans–; 25-15, 29-17, 34-19, 36-
20, 40-24 i 42-27 –final.

Madrid

EL 9 NOU 

No hi va haver lloc per a 
la sorpresa. El Fraikin BM 
Granollers havia quedat apa-
rellat amb el Barça als quarts 
de final de la Copa del Rei 
i fins allà va arribar el camí 
dels granollerins. Malgrat 
que la intenció era portar un 
ritme de joc lent, treballat i 
minimitzant les pèrdues de 
pilota, els d’Antonio Rama 
no ho van aconseguir i massa 
aviat se’ls va escapar el partit 
de les mans. El Barça en va 
tenir prou mantenint-se sòlid 
en defensa i encomanant-se a 
Gonzalo Pérez de Vargas a la 
porteria. Els contraatacs van 
fer la resta –un total de 18 
dels 42 gols van ser en tran-
sició ràpida–. El 42-27 final 
demostra la gran diferència 
que hi ha actualment entre 
ambdós equips.

Dues pèrdues de pilota, 
dues aturades de Pérez de 
Vargas i un llançament mas-
sa alt d’Oswaldo i la contun-
dència ofensiva dels de Xavi 
Pascual va portar al 5-2 dels 
primers minuts, una dife-
rència que es va incrementar 
una mica més amb un parell 
de contraatacs seguits dels 
blaugranes (7-3). El Fraikin 
no connectava amb Adrià 
Figueras i el Barça sí que ho 
feia amb Ludovic Fàbregas 

i al minut 10 Rama ja va 
haver de demanar temps 
mort amb el 9-4 al marcador. 
Quan el Fraikin aconseguia 
atacar amb solvència i mar-
car, la resposta del Barça era 
automàtica i rapidíssima, i 
quan no ho aconseguia els 
contraatacs esdevenien letals 
i el partit es convertia en un 
veritable monòleg.

La nota positiva van ser els 
tres penals aturats per Marc 
Guàrdia –dels cinc llançats– i 
el debut del jove Jan Gurri.
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El Sant Pol 
allunya la 
Molletense de 
la promoció 

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La Molletense va cedir 
davant el Sant Pol, rival 
directe en la zona alta de 
la classificació. Els homes 
d’Antoni Filgaira van fer 
un bon partit. Fins i tot 
van tenir oportunitats per 
aconseguir un resultat molt 
diferent al que va ser el 
definitiu. La primera part va 
ser igualada i sense excessiu 
control per cap de les dues 
parts. A la represa, el Sant 
Pol es va avançar mitjançant 
el seu davanter Ferinu. El 
gol va despertar els locals, 
que van agafar la iniciativa 
per intentar donar la volta al 
partit. Quan semblava que el 
gol de l’empat estava a prop, 
Targas va sentenciar.

UD Molletense                0

Alfaro, Coca, Gómez (Antonio), 
Auñon, Cordón (Irigoyen), Milà 
(Pedro), Sepúlveda, Ruiz (Rubiales), 
Muñoz, Quesada i Paratore.

C.A. Sant Pol        2

Andrés, Barragán (Viñuela), Conesa, 
Coll, Sauleda, Ferinu (Pacheco), 
Montejo, Vallejo, Gras (Carreras), 
Esperalba (Viñas) i Waggeh (Targas).

ÀRBITRE: Pol Cirauqui assistit a les 
bandes per Álvaro Villodres i David 
Menor. Amonestacions per Auñón i 
Antonio de la Molletense i Barragán 
del Sant Pol.

GOLS:  0-1, Ferinu, min 50; 0-2, 
Targas, min 87.

Els errors 
defensius 
deixen tocada 
La Torreta

Ripollet (Vallès Occ.)   

EL 9 NOU

Els errors defensius van tor-
nar a deixar en evidència La 
Torreta. Els de Diego Garcia 
van tornar a merèixer més, 
però accions puntuals defen-
sives els van penalitzar. El 
nou fitxatge Karim va avan-
çar La Torreta aprofitant una 
segona jugada d’un servei 
de córner. Els visitants van 
estar molt a prop de marcar 
algun gol més. El Ripollet 
va sortir més entonat en el 
segon temps, va aprofitar dos 
errors de marcatge i una fal-
ta d’entesa i va donar la volta 
al partit.

CF Ripollet          3

Cano, Salinas, Barón, Hernández, 
Carlos Osuna, Alcañiz, Montejo 
(Yassir), Josué (Marc Osuna), Juan 
(Gervilla), Campos i Baena.

CF La Torreta                  1

Nadal, Sánchez, Bansar, Mateo 
(Ivan), Guillem (Bertrán), Arenas, 
Daniel, Julián, Karim, Carrasco i 
Salinas (Marín).

ÀRBITRES: Xavier Miquel 
Pallarès assistit a les bandes per 
Gabriel Campillo i Enric Almirall. 
Amonestacions per Salinas, Baena, 
Alcañiz, Carlos Osuna, Marc Osuna, 
Yassir, Hernández i Juan del Ripollet 
i Arenas, Marín, Karim, Bertrán i 
Amores de la Torreta.

GOLS: 0-1, Karim, min 44; 1-1, Baena, 
min 69; 2-1, Juan, min 73; 3-1, Juan, 
min 89. 
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El jugador del Cardedeu, Noel, lluita una pilota dividida amb el defensa de la Sabadellenca

La Sabadellenca posa fi  
a la ratxa del Cardedeu 
La Sabadellenca va tenir una efectivitat molt alta en la rematada

FC Cardedeu     2

Morera, Albelda (Ferrer), Fermín, 
Castellvell, Casals (Barrera), 
Brugués, Maurici (Noel), Puigbó, 
Carrillo, Beltrán i David (Tayeda).

UE Sabadellenca    3

Álvarez, Del Peral, Tresserras, 
Moreno, Murillo, Andrés, Miguel 
Ángel (Toudonou), Montero, Vargas, 
Casillas i Nicolás (Vaca).

ÀRBITRE: Pablo González assistit a les bandes per Christian Alcalá i Víctor 
Solomando. Amonestacions per Vaca de la Sabadellenca.

GOLS: 1-0, Beltrán, min 13; 1-1, Vargas, min 38; 1-2, Miguel Ángel, min 45; 2-2, 
Beltrán, min 53; 2-3, Miguel Ángel, min 70.

Cardedeu   

EL 9 NOU 

Després de cinc partits sense 
perdre i una derrota en els 
últims 11 partits, l’efectivitat 
i el plantejament conserva-
dor de la Saballenca va posar 
fi a la dinàmica positiva del 
Cardedeu.

Beltrán va obrir el marca-
dor aprofitant una centrada 
de Carrillo. El Cardedeu va 
continuar dominant però 
sense ampliar el marcador. 
Dues accions aïllades abans 

del descans van permetre als 
visitants remuntar. Beltrán 
va empatar amb un xut des 

de la frontal. Miguel Ángel 
va fer el gol de la victòria cul-
minant un contraatac.

La fluixa primera part dels locals va passar factura

El Caldes reacciona massa 
tard davant el Torelló

CF Caldes    2

Morte, Cañadilla, Jorge Luís Vargas 
(Sissoko), Gayolà (David), Guillem, 
Parra (Aznar), Ortega (Aitor García), 
Jordi Camí, Albert Camí, Edgar i 
Angelet (Vega).

CF Torelló     3

Torrejón, Parés, Casas, Ibrahim 
Maohoub (Famada), Francolí, Serra 
(Oppong), Juanes (Hamza), Omar 
Pérez (Berrocal), Coll, Sancho i 
Alberch (Farrés).

ÀRBITRE: Omar Rghif assistit a les bandes per Joan Martínez i Mohammed 
Maarad. Amonestacions per Cañadilla, Aitor, Jordi Camí i dues amonestacions 
per Edgar del Caldes i Juanes, Berrocal, Ibrahim, Parés i vermella directa per 
Francolí del Torelló.

GOLS: 0-1, Serra, min 23; 0-2, Francolí, min 35; 0-3, Juanes, min 76; 1-3, Jordi 
Camí, min 86; 2-3, Jordi Camí, min 90.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU 

El Torelló va fer més profun-
da la ferida del Caldes. Els 
vallesans estan travessant 
una situació complicada, amb 
tres derrotes en els últims 
quatre partits.

El Caldes va pagar una pri-
mera part molt fluixa, amb 
escàs ritme de partit i amb 
poca intensitat. El Torelló, 
sense fer res de l’altre món, 
es va trobar amb dos gols al 
contraatac, aprofitant dues 
pèrdues en zona complicada 
del Caldes. Quan els de José 
Luis Duque encara s’estaven 
recuperant del segon gol, 
Edgar va ser expulsat en 
rebre la segona amonestació. 
Tot i estar amb 10 jugadors, 

el Caldes va sortir a la segona 
part a buscar la victòria. El 
Caldes va embotellar el Tore-
lló al seu propi camp, que va 
passar moltes angúnies per 
mantenir l’avantatge. En el 
millor moment del Caldes, 
va arribar el 0-3 de Juanes. 

El Caldes va deixar un únic 
defensa i va pujar totes les 
línies. Jordi Camí va retallar 
distàncies rematant una 
bona jugada. Ell mateix va 
ser l’encarregat de posar 
emoció amb un gol de falta 
directa en el descompte.

Victòria molt patida  
de Les Franqueses  
que el manté en el liderat

CF S. J.  de Vilatorta       0

Cunill, Oller, Criado (Nil Torrents), 
Erra, Gerard Torrents (Abeyá), Salord 
(Altimiras), Morató, Biel Godayol 
(Vila), Pla, Sergi Godayol i Ribeiro.

CF Les Franqueses  1

Jahir, Resina, Morales, Atanasio, 
Maude (Ilyas), Lars (Llanes), Sánchez 
(Younoussa), Diallo, Aparicio, Sehou 
i Víctor (Adarve).

ÀRBITRE: Arnau Joan González assistit a les bandes per Alexandru Navrapescu 
i Daniel Vilalta. Amonestacions per Pla. Morató i Vila del Sant Julià del 
Vilatorta i Adarve, Maude i Ilyas de les Franqueses.

GOLS: 0-1, Morales, min 51.

S. J. de Vilatorta (Osona)

EL 9 NOU 

Les Franqueses va obtenir 
uns tres punts molt valuosos 
en el complicat camp del 
Sant Julià de Vilatorta. Els 
locals van plantejar un partit 
molt travat i molt anàrquic. 
Les Franqueses va mostrar la 
seva versió més pragmàtica i 
va utilitzar un joc molt més 

directe del que és habitu-
al. Sense passar excessives 
angúnies defensives per part 
de Les Franqueses, el partit 
es va anar complicant, espe-
cialment quan van ser anul-
lats dos gols als visitants. 
El gol decisiu va arribar en 
una rematada al primer pal 
de Morales en un córner. 
Les Franqueses va patir per 
sumar els tres punts.



https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/un-vei-de-la-roca-primer-cas-de-coronavirus-confirmat-al-valles-oriental/

Secció: Política - Sociedad
10/03/2020

Una persona de la Roca, primer cas de coronavirus
confirmat al Vallès Oriental

Europa Espanya Català
Autor: Ferran Polo

El Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut ha confirmat un cas de
coronavirus en una persona de la Roca que està ingressat a l'hospital. Ho ha confirmat
l'Ajuntament aquest dimarts en un comunicat.

Segons l'Ajuntament, és l' únic cas confirmat al municipi . També ha informat que s'ha constituït un
comitè per fer-ne un seguiment i informar degudament a la ciutadania de qualsevol novetat.

El consistori dona un missatge de tranquil·litat i demana serenor a la població. "Demanem que se
segueixin les recomanacions oficials i que no es difonguin informacions no contrastades", indica.

Segons ha pogut saber EL 9 NOU, l'afectada és una dona vinculada amb la parròquia de Santa
Maria del Jaire , a la Torreta .

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/un-vei-de-la-roca-primer-cas-de-coronavirus-confirmat-al-valles-oriental/


https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/una-feligresa-de-la-parroquia-de-santa-maria-del-jaire-dona-positiu-per-coronavirus/

Secció: Comarcal
10/03/2020

Una feligresa de la parròquia de la Torreta dona
positiu per coronavirus

Europa Espanya Català
Autor: Ferran Polo

Una feligresa de la parròquia de Santa Maria del Jaire , al barri de la Torreta , ha donat positiu per
coronavirus . Ho han confirmat fonts de la parròquia a EL 9 NOU. La dona, que té uns 70 anys,
està ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron , a Barcelona.

La detecció d'aquest cas ha fet que s'alertés a les famílies vinculades amb la parròquia i que
havien tingut contacte aquests darrers dies amb la dona.

El mateix rector de la parròquia, Rodolf Puigdollers , ha estat aïllat a l'espera de rebre instruccions
del Departament de Salut . També del mateix Bisbat de Terrassa per determinar com cal actuar.
Fonts del Bisbat de Terrassa han confirmat que les misses a Santa Maria del Jaire han quedat
suspeses .

L'Ajuntament de la Roca ha informat d' un cas que afecta a una persona del municipi . S'ha
constituït una comissió de seguiment a nivell municipal i es demana serenor a la població i que se
segueixin els criteris marcats pel Departament de Salut .

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/una-feligresa-de-la-parroquia-de-santa-maria-del-jaire-dona-positiu-per-coronavirus/


https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31220

Secció: Regional
10/03/2020

Una veïna de la Roca del Vallès, ingressada per
coronavirus

Europa Espanya Català

L'ajuntament roquerol transmet un missatge "de calma i serenor a la població"

L'Ajuntament de la Roca del Vallès ha confirmat aquest dimarts al matí que una veïna del municipi
està ingressat per coronavirus. El consistori ha enviat "un missatge de calma i serenor a la
població" i demanen "que se segueixin les recomanacions oficials i que no es difonguin
informacions no contrastades".

Segons avança VOTV, es tracta d'una dona de 68 anys amb patologies prèvies que estaria
ingressada a la Vall d'Hebron. Es tractaria del primer cas d'infectat al Vallès Oriental.

Segons ha pogut saber @VOrientalTv el primer cas de coronavirus confirmat al Vallès Oriental és
'una dona de 68 anys ingressada a l'hospital de la Vall d'Hebron amb patologies prèvies

- infovalles (@infovalles_votv) March 10, 2020

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31220
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Secció: Actualidad / Última Hora
10/03/2020

Una vecina de la Roca primer caso de coronavirus
en el Vallès Oriental

Europa Espanya Espanyol

El barrio de La Torreta, perteneciente a La Roca del Vallès es donde se ha producido el primer
positivo de coronavirus en el Vallès Oriental.El primer caso se ha dado en el entorno de la
parroquia de Santa Maria del Jaire y ya se han adoptado medidas. Al parecer se trata de una
mujer de 69 años que está ingresada en el Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona.

El rector de la parroquia el Padre Rodolfo ha confirmado la existencia del caso a través del
WhatsApp parroquial."Queridos, se ha detectado un caso de coronavirus en la parroquia de Santa
Maria del Jaire. Por lo tanto es muy importante que todos estéis atentos a posibles síntomas de
esta enfermedad: fiebre y tos seca. En este caso ponerse en contacto con el 061. Ya daremos
instrucciones sobre las repercusiones en reuniones y misas. Es necesario prevenir", dice el
mensaje.

El Ayuntamiento de la Roca, en un comunicado, ha informado que el Servicio de Vigilancia
Epidemiológica del departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña ha informado de un
caso positivo de coronavirus en un vecino de la Roca del Vallès que se encuentra ingresado en el
hospital. Ante este hecho el Ayuntamiento quiere transmitir un mensaje de calma y serenidad a la
población y, sobre todo, pedimos que se sigan las recomendaciones oficiales y que no se difundan
informaciones no contrastadas.

http://revistadelvalles.es/2020/03/10/un-vecino-de-la-roca-primer-caso-de-coronavirus-en-el-valles-oriental/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-vecino-de-la-roca-primer-caso-de-coronavirus-en-el-valles-oriental


http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2020/03/10/tretze-nacionalitats-presents-a-la-btt-de-corro-d-amunt

Secció: Local
10/03/2020

Tretze nacionalitats presents a la BTT de Corró
d'Amunt

Europa Espanya Català

Més de 600 bikers de 13 nacionalitats han participat a la BTT d'aquest diumenge, en una cursa
que puntua per la categoria C2 del rànquing de la Unió Ciclista Internacional (UCI).

La competició, la segona cita de la Copa Catalana Internacional Biking Point, s'ha disputat en un
traçat immillorable, amb trams tècnicament exigents i traçats revirats i intensos. Aquest 2020 és un
any especial perquè arribar als Jocs Olímpics de Tòquio és el gran objectiu i per això, els
corredors budquen aconseguir el màxim nombre de punts UCI.

La qualitat dels participants ha propiciat moments èpics, com per exemple el frec a frec entre els
dos corredors de l'equip granollerí Massi, on l'esprint final de Drechu va permetre superar a Griot.
El tercer en formar part del podi va ser Simon Andreassen.

Després de les curses de les categories inferiors, es va donar el tret de sortida a la categoria
femenina, on la gran triunfadora ha estat la ucraïnesa Yana Belomoina, qui es va distanciar de les
seves rivals i va aconseguir un triomf sòlid sense donar opcions a Githa Michiels i Janika Löiv que
van tancar el podi.

Pel que fa a sub-23, Mathis Azzaro es va alçar amb la victòria, seguit molt de prop per Basile
Allard o Víctor Vidal.

Els guanyadors en les altres categories han estat:

Cadet : Marta Cano (BG Team HTI) i Miquel Morales (La Torreta Bike)

Junior : Olivia Onesti (Scott CreuseOxygene)i Francesc Barber (Primaflor Mondraker XSauce)

S23 : Amelie Laquebe (Creuse Mainsat Evaux) i Mathis Azzaro (Aboslute Absalon BMC)

Elit : Yana Belomoina (CST Postnl Bafang MTB) i Hugo Drechou (Massi)

M30 : Sara González (Miami Megabici) i Nicolas Ichard (VC Laissac)

M40 : Sandra Santanyes (Trek Bicisprint Sabadell) i Pau Egeda (Biking Point)

M50 : Francisco J. Salamero (Republik Bikes)

M60 : Josep Palomino (Navarcles PC)

Equips : TBikes BH Amunt CC

http://www.lesfranqueses.cat/actualitat/noticies/2020/03/10/tretze-nacionalitats-presents-a-la-btt-de-corro-d-amunt


https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3322899

Secció: Actualidad / Última Hora
11/03/2020

El Ayuntamiento de la Roca pide calma tras el
primer caso de coronavirus

Europa Espanya Espanyol

El Ayuntamiento de la Roca del Vallès ha hecho un llamamiento a la calma después de que el
departamento de Salud de la Generalitat haya confirmado el primer caso positivo de coronavirus
en una persona del municipio y ha asegurado que los vecinos y vecinas pueden seguir haciendo
vida normal.

Según han informado a través de un comunicado, la persona infectada se encuentra hospitalizada
y el Ayuntamiento ha constituido un comité para hacerle seguimiento e informar de las novedades
a la ciudadanía.

Asimismo, desde el Ayuntamiento ha recomendado a los vecinos que sigan las recomendaciones
oficiales y ha pedido que no se difundan rumores e información falsa.

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3322899


https://efs.efeservicios.com/texto/ayuntamiento-roca-pide-calma-primer-caso-coronavirus/55003324631

Secció: Actualidad / Última Hora - Multimedia / Música / Vídeo
11/03/2020

El Ayuntamiento de la Roca pide calma tras el
primer caso de coronavirus

Europa Espanya Espanyol

Barcelona, 11 mar (EFE).- El Ayuntamiento de la Roca del Vallès ha hecho un llamamiento a la
calma después de que el departamento de Salud de la Generalitat haya confirmado el primer caso
positivo de...

https://efs.efeservicios.com/texto/ayuntamiento-roca-pide-calma-primer-caso-coronavirus/55003324631


EL TEMA NOU9EL Divendres, 13 de març de 20202 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

L’entrada de la residència Pedra Serrada, de Parets, on s’ha tancat el centre de dia

Aquest dimarts, el Casal Cultural informava amb uns cartells a la porta sobre el tancament del local durant 15 dies

La parròquia de Santa Maria del Jaire, a la Torreta, on el rector està confinat i s’han suspès totes les activitats

Salut fa públics set casos 
de coronavirus en pobles 
del Vallès Oriental
S’han detectat persones amb Covid-19 a Granollers, la Garriga, Lliçà 
d’Amunt, Mollet, Montornès, Parets i la Roca

Granollers / Mollet

Josep Villarroya

El Departament de Salut de 
la Generalitat ha declarat 
l’estat d’emergència per 
l’epidèmia de coronavirus 
després que aquest dijous es 
detectessin 230 casos nous, 
dels quals 27 estan greus i 
s’hagin produït 6 morts des 
de l’inici. Un dels efectes 
immediats és el tancament 
de tots els centres educatius 
a partir d’aquest mateix 
divendres i durant 15 dies. 
Seguint les recomanacions 
de Salut, els ajuntaments 
han suspès la gran majoria 
dels actes que s’havien de 
fer també en les properes 
dues setmanes, inclosos 
els mercats ambulants. Al 
Vallès Oriental, Salut i els 
ajuntaments han confirmat, 
fins aquest dijous, set casos 
de persones infectades pel 
virus. Són a Granollers, 
Mollet, la Roca, la Garriga, 
Parets, Montornès i Lliçà 
d’Amunt

UNA AFECTADA A 

GRANOLLERS I PERSONAL 

SANITARI AÏLLAT

L’Ajuntament de Granollers 
va fer públic aquest dime-
cres que el Departament 
de Salut havia informat del 
primer cas positiu de corona-
virus que afectava una per-
sona veïna de la ciutat, però 
no en donava més detalls. 
A Granollers, com en altres 
localitats, s’han suspès totes 
les activitats a l’aire lliure i 
les de tots els equipaments 
municipals i s’ha recomanat 
a les entitats que suspenguin 
també totes les que tenien 
organitzades. Els equipa-
ments estaran oberts, però 
sense activitat programada i 
l’ocupació permesa serà d’un 
terç de l’aforament. Tret 
de l’Espai Actiu de la Gent 
Gran, Cangur, que estarà tan-
cat. L’Ajuntament va activar, 
dimecres, el Pla d’Emergèn-
cies Municipal (Duprocim) 
en fase d’alerta. A l’Hospital 
hi ha alguns treballadors que 
compleixen quarentena.

TANCA EL CASAL  

CULTURAL DE MOLLET

A Mollet, l’Ajuntament va 
informar aquest dimarts del 
primer cas positiu de corona-
virus. És un home gran usua-
ri habitual del Casal Cultural 

que, en ser diagnosticat, va 
ser ingressat a l’Hospital 
de Mollet i, posteriorment, 
va ser traslladat a un dels 
hospitals de referència de 
Barcelona. Els responsables 
del Casal Cultural de Mollet 
van decidir tancar l’edifici 
fins al dia 29 de març i ho 
van comunicar amb cartells 

a la porta. El tancament 
afecta els usuaris habituals 
del casal i també els serveis 
de perruqueria, podologia o 
barberia. A més, també s’han 
suspès els tallers que feia 
l’oficina del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famí-
lies a la primera planta de 
l’edifici. En canvi, l’oficina 
d’aquest departament, que té 
una entrada pròpia, es man-
tindrà oberta.

Aquest dimecres, l’Ajun-
tament de Mollet ha posat 
en marxa comissions de 
seguiment del coronavirus 
formades per responsables 
de diverses àrees. L’objectiu 
és aplicar les mesures que 
vagi decidint el Departament 
de Salut. I aquest dijous 
el Comitè d’Emergències 
Municipals ha activat el Pla 
Municipal de Protecció Civil 
després que la Generalitat 
l’hagués activat a Catalunya 
en fase Emergència 1. I ha 
suspès el mercat dels dimarts 
de les tres properes setma-
nes.

POSITIU  

D’UNA CATEQUISTA  

DE LA TORRETA

El Servei d’Urgències de 
Vigilància Epidemiològica 
del Departament de Salut 
va informar dimarts d’un 
cas positiu de coronavirus 
en una veïna de la Roca que 
estava ingressada a l’hos-
pital. Es tracta d’una dona 
gran que fa la catequesi a la 
parròquia de Santa Maria del 
Jaire, a la Torreta. Quan les 
anàlisis van confirmar que 
havia donat positiu per coro-
navirus, el Departament de 
Salut va demanar els telèfons 
de totes les persones que hi 
havien tingut contacte, entre 
les quals les famílies de les 
criatures que fan la catequesi  
per donar-los les correspo-
nents instruccions de confi-
nament. El mateix rector de 
Santa Maria del Jaire, Rodolf 
Puigdollers, és una de les 
persones que està complint 
un confinament durant 15 
dies a la mateixa rectoria de 
la Torreta.

El fet ha obligat a sus-
pendre totes les reunions 
dels grups parroquials i ha 
afectat la celebració de les 
misses, tant a la Torreta com 
a la Roca centre. Les misses 
dels dies feiners han quedat 
suspeses a les dues esglésies, 

Crides 
a mantenir 
la calma dels 
Ajuntaments 
vallesans

Granollers / Mollet

EL 9 NOU

En una roda de premsa 
acompanyat de la regi-
dora de Salut Pública, 
Maria del Mar Sánchez i 
el de Protecció Civil, Juan 
Manuel Segovia, l’alcalde 
de Granollers, Josep May-
oral, ha fet una crida a la 
prudència i a no caure en 
l’alarmisme.

“És una situació molt 
greu i que, per tant, reque-
reix decisions excepcio-
nals”, deia Mayoral, però 
advertia que no n’hi haurà 
prou amb el que facin les 
administracions. “Aques-
ta és una crisi global i 
cal més fortalesa de les 
persones i de la societat. 
Col·laborar tots per tro-
bar solucions. I part de la 
solució és l’actitud que 
tinguem.”

L’alcalde de Mollet, 
Josep Monràs, fa una 
“crida a la prudència i al 
sentit comú” i recorda que 
aquest virus “té una mor-
talitat molt baixa tot i que 
té una alta capacitat de 
contagi”. Diu que ha posat 
els serveis municipals “a 
disposició per tot allò que 
puguin necessitar”. L’al-
calde de Montornès, José 
Antonio Montero, consi-
dera que “venen setmanes 
complexes”. I apel·la “a la 
responsabilitat individual 
de cada persona” i diu que 
estan “pendents de les 
indicacions de les admi-
nistracions”. 
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Un alumne de tercer de l’escola 
SEK, a la Garriga, dona positiu
El centre decideix tancar fins al dia 29 i seguir l’activitat per via telemàtica

La Garriga

F.P.

La detecció d’un cas del 
Covid-19 en un alumne de 
tercer de Primària va propi-
ciar que l’escola privada SEK 
Catalunya, situada a la Garri-
ga, anunciés ja el tancament 
de tota l’activitat docent a 
partir d’aquest divendres i 
fins al dia 29 de març. “La raó 
d’aquesta decisió és preser-
var la salut i la seguretat del 
conjunt de la nostra comuni-
tat educativa, així com evitar 
la propagació del virus”, 
recollia el director Roberto 
Prata, en una carta dirigida a 
les famílies a la qual ha tin-
gut accés EL 9 NOU. També 
s’anunciava a les famílies que 
s’estava procedint a la “des-
infecció i neteja exhaustiva” 
de totes les instal·lacions. 
Segons fonts municipals, 
l’alumne afectat no és veí de 
la Garriga.

Aquest dijous l’escola va 
continuar funcionant amb 
les activitats docents, extra-
escolars i el transport dels 
alumnes “per facilitar la 
logística a les famílies”.

L’activitat docent seguirà 
amb formació a distància. 
“Els alumnes rebran la infor-
mació necessària sobre la 
metodologia de treball que 
se seguirà en els propers 
dies, els recursos d’aprenen-
tatge i l’ús de les plataformes 
i els aplicatius que es posen 
a la seva disposició.” També 
s’informava a les famílies 
que hi haurà “protocols de 
seguiment i suport als alum-
nes a casa seva”. Amb tot, 
l’escola seguirà oberta “per 
fer consultes o gestions”. 
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L’entrada de la residència Pedra Serrada, de Parets, on s’ha tancat el centre de dia
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Aquest dimarts, el Casal Cultural informava amb uns cartells a la porta sobre el tancament del local durant 15 dies
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La parròquia de Santa Maria del Jaire, a la Torreta, on el rector està confinat i s’han suspès totes les activitats

mentre que les del cap de 
setmana, segons informa el 
mateix rector, les oficiarà un 
altre sacerdot, ja que ell no 
es pot moure de la rectoria.

TANCA EL CENTRE DE DIA 

DE PARETS PEL POSITIU 

D’UNA USUÀRIA

Salut va confirmar dijous un 
cas de coronavirus al centre 
de dia per a la gent gran 
Pedra Serrada, de Parets, que 
és de titularitat municipal. 
També es van restringir les 
visites als usuaris de la resi-
dència. L’afectada és una veï-
na de Lliçà de Vall, usuària 
del centre. Segons va infor-
mar l’Ajuntament, “el positiu 
es va detectar a l’Hospital de 
Granollers i els professionals 
sanitaris que van atendre la 
dona han estat posats en qua-
rantena”. A banda, el govern 
municipal va decidir tancar 
equipaments: Escola Muni-
cipal de Música, Escola de la 
Natura, teatre Can Rajoler 
i centre obert. També els 
tres casals de gent gran: Ca 
n’Oms, Asoveen i Sant Jordi. 
Amb tot, es manté el servei 
de menjar a domicili i el ser-
vei de menjador social, que 
ofereix menjar als usuaris en 
safates per emportar-se’l.

LLIÇÀ D’AMUNT:  

UN CAS EN UN VEÍ  

D’EDAT AVANÇADA

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt va confirmar 
dijous un cas al poble des-
prés de rebre la informació 
del Departament de Salut. 
Segons fonts municipals, es 
tracta d’una persona gran 
amb poca mobilitat i que, per 
tant, havia tingut contacte 
amb poques persones. Amb 
tot, es van activar els proto-
cols de seguretat per a les 
persones del seu entorn.

SALUT ANUNCIA  

UN CAS A MONTORNÈS

L’Ajuntament de Montornès 
ha comunicat aquest dijous 
a la tarda que Salut ha infor-
mat del primer cas d’una 
persona infectada pel coro-
navirus a la localitat, però 
no n’ha donat més detalls. 
Ha recomanat que segueixin 
els consell de prevenció que 
marca Salut.

A Mollet  
ha tancat  

el Casal Cultural 
per la infecció 

d’un usuari

A la Torreta ha 
donat positiu 

una catequista 
de Santa Maria 

del Jaire
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El pati de l’escola SEK i l’edifici principal aquest dijous al migdia

El tancament de l’escola 
també implica la cancel·lació 
de la setmana blanca de 
primer a quart d’Educació 
Primària i de tercer d’ESO. 
També, les cantates previstes 
per aquest divendres i diven-
dres de la setmana que ve, 
excursions, trobades esporti-
ves no federades o la jornada 
de portes obertes que s’havia 
programat per al 28 de març. 

En paral·lel, l’Ajuntament 
va fer un comunicat dime-
cres al vespre per donar a 
conèixer el positiu d’aquest 
alumne, l’únic comunicat al 
municipi fins aquest dijous. 
També va anunciar el tan-
cament de bona part dels 

equipaments municipals 
–els pavellons municipals, el 
camp de futbol, les piscines, 
el Casal de la Gent Gran, Can 
Luna, la Torre del Fanal, la 
biblioteca Núria Albó, la sala 
d’exposició Andreu Dame-
son, el teatre El Patronat, el 
Centre de Visitants, el rober 
municipal, l’escola d’art 
Can Xic Corder i l’Escola de 
Música Josep Aymerich–. 
Dijous, amb el pas del pla 
Procicat a fase 1 d’emergèn-
cia, s’hi va afegir el tanca-
ment de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny (EMAD), 
l’Escola Municipal d’Art i de 
l’escola bressol municipal 
Les Caliues. També es va 
anunciar la supressió del 
mercat setmanal d’aquest 
dissabte i de dissabte de la 
setmana que ve. L’aplicació 
d’aquestes mesures és tem-
poral i es fixa un horitzó de 
15 dies.

ATENCIÓ PERSONAL

L’Ajuntament manté l’aten-
ció al públic a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, serveis 
socials, policia local, servei 
local d’ocupació i servei d’ha-
bitatge. Amb tot, es demana 
que els ciutadans prioritzin 
els contactes per via telefò-
nica i telemàtica. A les instal-
lacions municipals, s’intervé 
per evitar concentracions 
de persones en un mateix 
espai i per respectar les dis-
tàncies entre usuaris. Les 
visites externes es limitaran 
i es reprogramaran sempre 
que sigui possible. També 
s’ha establert un reforç de la 
neteja de les instal·lacions 
municipals.

“El cas a l’escola 
SEK ha sumat  
a l’hora de tancar 
equipaments”
La Garriga

Dolors Castellà, alcaldessa 
de la Garriga, ha explicat 
que l’Ajuntament ja tenia 
previst fer un tancament 
dels equipaments però 
que la detecció d’un cas 
positiu a l’escola SEK “ha 
sumat” a l’hora de prendre 
la decisió. La idea inici-
al, i abans que el govern 
decretés la suspensió de 
totes les classes a partir de 
divendres, era evitar que 
coincidissin alumnes de 
diversos centres en una 
mateixa activitat. Castellà 
fa una crida “a la tranquil-
litat” i demana que es 
mantingui “la calma” i que 
no es faci res que no sigui 
estrictament obligatori.
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Concentració a la 
Porxada en solidaritat 
amb els refugiats 
Granollers

Vallès Oriental Vol Acollir 
va fer dilluns al vespre, a la 
Porxada, una concentració 
en suport a les persones 
dels camps de refugiats a 
Grècia. “No podem acceptar 
aquesta deshumanització 
amb la qual les mirem”, deia 
Cinta Voisin, de la Garriga 
Societat Civil. “Des de la 
nostra mirada, les respostes 
no poden ser tan senzilles 
perquè nosaltres tenim la 
capacitat de llegir l’altre i de 
posar-nos a la seva pell. La 
mirada que hem d’enfocar 
cap a totes aquestes perso-
nes, totalment ignorades 
en tant que éssers humans, 
necessita ser vertadera i pro-
funda, buscant el nostre pro-
pi reflex en cada una d’elles. 
Potser encara som a temps 
de tornar-li a la nostra socie-
tat la dimensió humana que 
tant ens fa falta.”

Cardedeu fa  
una enquesta sobre 
hàbits de consum
Cardedeu

L’Oficina Municipal d’In-
formació al Consumidor de 
Cardedeu farà enquestes 
entre la població per conèi-
xer els hàbits de consum dels 
veïns del municipi, coinci-
dint amb el Dia Mundial 
dels Drets de les Persones 
Consumidores, el 15 de març. 
Es faran enquestes entre 
les persones que comprin 
al Mercat Municipal aquest 
divendres, al Mercat de 
Pagès, dissabte, i al mercat 
setmanal, dilluns. 

Cs demana reformar 
l’institut de la Roca
La Roca del Vallès

El Grup parlamentari de Ciu-
tadans ha presentat esmenes 
al pressupost de la Generali-
tat en què demana una par-
tida per rehabilitar l’Institut 
de la Roca i per millorar el 
Centre d’Atenció Primària.

Santa Eulàlia 
fa pressupostos 
participatius entre els 
alumnes de l’institut

Santa Eulàlia

La regidoria de Joventut de 
Santa Eulàlia ha engegat un 
procés de pressupostos par-
ticipatius entre els alumnes 
de primer i segon d’ESO de 
l’Institut la Vall del Tenes 
per decidir fer alguna millo-
ra o acció dins del context del 
centre educatiu. El projecte 
es diu “Aprenem dels pres-
supostos participatius” i es 
podran fer propostes per un 
valor total de 2.000 euros. Es 
vol que l’activitat sigui un 
aprenentatge per als infants 
que encara no poden partici-
par en l’Assemblea Jove. En 
aquestes primeres sessions 
s’estimula a prendre consci-
ència de la importància del 
col·lectiu i de la participació 
en la comunitat. L’anome-
nada mini assemblea jove es 
farà el dia 15 d’abril a l’ins-
titut.

“Vaig venir a buscar feina, 
futur i una vida nova”
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Youssef ordena els productes que van rebre del supermercat, aquest dijous, al pis on viu amb els cinc companys

Granollers

J.V.

Sant Pere de Vilamajor ha 
rebut aquesta setmana els 
primers joves migrants sols 
que s’allotgen en un centre 
d’integració social i laboral a 
la masia de Can Canal, de la 
cooperativa Eduvic. Són nois 
de 18 a 21 anys, alguns dels 
quals venen del centre d’aco-
llida de Canet de Mar. Tot i 
la tensió que es va originar 
quan es va donar a conèixer  
l’obertura del centre, aquesta 
setmana no hi ha hagut cap 
incident al poble.

A Granollers, a principis de 
setembre, es va obrir un pis 
d’integració laboral on con-
viuen sis nois migrants, tots 
de 18 anys –llevat d’un, que 
en té 17– i que abans havien 
passat per altres centres de 
primera acollida. En Youssef 
Yacobi, de 18 anys, va arribar 
amb una patera quan tenia 
17 anys i 3 mesos. Va passar 
per Algesires i Torremolinos 
abans d’arribar a Catalunya, 
on va passar dos dies a Sant 
Pol de Mar (el Maresme) 
amb un amic del seu pare. 
Després, es va presentar a 
una comissaria dels Mossos i, 
des d’allà, va passar a centres 
d’acollida a Molins de Rei i 
Sant Andreu de Llavaneres. 
Des de fa uns mesos viu 
al pis de Granollers, sota 
la tutela de la Generalitat, 

gestionat pe la fundació Dia-
grama. 

En Youssef vivia prop de 
Tànger amb els seus pares 
i una germana. Diu que té 
família a França, però que no 
té intenció d’anar-hi. Prefe-
reix quedar-se a Catalunya 
i trobar feina. “Vaig sortir 
del Marroc i vaig venir a 
buscar feina, futur i una vida 
nova perquè al meu país tinc 
amics que tenen el Batxille-
rat i molts diplomes, però 
no tenen una bona feina i no 
cobren gaire. Jo vull viure 

aquí i també vull ajudar la 
meva família. El meu pare no 
cobra gaire i la meva mare té 
problemes de salut. Tinc una 
germana que estudia i està 
fent un curs d’infermera.”

Tot i que té contacte a diari 
amb la seva família, confes-
sa que en el darrer any s’ha 
perdut algunes coses bones 
i altres de no tan bones. “Va 
morir el meu avi i no hi vaig 
ser. I tampoc vaig poder anar 
a la boda del meu oncle, on 
hi havia tota la meva família 
i hi faltava jo. Però la meva 

família és feliç i jo també 
busco la meva felicitat.” 

Ara segueix un programa 
de formació i inserció (PFI) 
d’electricitat i fontaneria a 
la Llagosta i fa pràctiques 
a l’Ajuntament de Mollet. 
També fa un curs de cata-
là a Llinars. Des de fa un 
parell de mesos entrena, dos 
cops per setmana, amb el 
club de rugbi Spartans, de 
Granollers. Diu que té una 
vida digna però que li falta 
tenir una feina. 

La seva relació amb els 

companys és bona, però 
admet que no té gaires amics 
perquè hi ha algunes coses 
que no li agraden. “Tinc 
alguns amics que em diuen 
que fumi o que begui i jo 
sempre els dic que ja tinc 
prou problemes i no en vull 
tenir més, i que si em poso a 
fumar perdré la salut.” 

Al pis, la relació amb els 
altres nois també és bona. 
Tenen dos educadors de la 
fundació Diagrama i uns 
torns marcats per les feines 
de la casa. Reben una assig-
nació setmanal per a les 
seves despeses personals que 
ells mateixos s’administren. 
Quan té temps lliure, veu 
pel·lícules en castellà o català 
per millorar el seu domini 
de l’idioma i veu les notícies. 
“M’agrada saber què passa al 
món”, explica. 

També és aficionat a la 
fotografia i té un compte 
d’Instagram. “Al Marroc, 
ajudava en un estudi de foto-
grafia que tenien uns veïns, 
però també vaig treballar en 
una botiga gran on hi havia 
ordinadors, llibres, papere-
ria, gelats... Tot en una sola 
botiga.”

Amb l’ajuda de la fundació 
Diagrama, va obtenir el per-
mís de residència i ara està 
tramitant el de treball. La 
coordinadora de pisos d’in-
serció laboral de Diagrama a 
Catalunya, Ilene Glasser, diu 
que no és fàcil. “Busquem 
empreses que hi vulguin 
col·laborar. Hi ha una bona 
predisposició, però és com-
plicat i hem de plorar molt. A 
vegades, les mateixes empre-
ses on fan pràctiques aposten 
per ells perquè els coneixen 
i saben que hi ha una funda-
ció al darrere que els dona 
suport.”

Youssef Yacobi és un jove migrant tutelat que viu en un pis a Granollers
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Crisi sanitària?

Europa Espanya Català

Editorial

Dimecres el Departament de Salut confirmava el primer cas de coronavirus a Granollers, un dia
després que transcendís l'ingrés a l'hospital d'una veïna de la Torreta i el tancament d'una entitat
molletana per un altre cas confirmat.

L'arribada de la malaltia a la comarca és, doncs, ja un fet evident, i s'han hagut d'activar diverses
mesures de contenció, tot atenent les recomanacions de la Generalitat. Així, les competicions
esportives es faran a porta tancada i algunes entitats han suspès les seves activitats. Tot plegat,
per mirar que aquest nou tipus de coronavirus no es propagui més, a l'espera que en uns mesos
es disposi d'una vacuna per a les persones de risc.

Aquesta crisi sanitària davant el Covid-19 que encara no se sap si és estacional com la grip, tot i
que s'intueix pot acabar comportant també una crisi econòmica si s'acaba traient de mare una
situació epidemiològica que afecta menys que la grip A, totalment estesa i de la qual ja ningú
parla. És important que Salut informi dels casos amb més transparència per evitar una pàtina de
suspens que fa inquietar la població i, sobretot, és essencial que la ciutadania mantingui la calma i
actuï amb normalitat. Aturar-se quan no és necessari només pot que causar conseqüències
socioeconòmiques nefastes.

https://www.somgranollers.cat/editorial/51954/crisi-sanitaria
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La Roca tanca els equipaments públics i els
centres escolars
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Una veïna de La Torreta, ingressada a l'hospital
per coronavirus

Europa Espanya Català

L'Ajuntament de la Roca del Vallès assegura que tots els veïns poden fer vida completament
normal Societat

Dimarts, 10 de març de 2020 | 13:51h Una veïna de La Torreta, ingressada a l'hospital per
coronavirus

El Departament de Salut de la Generalitat ha informat d'un cas positiu de coronavirus en un veí de
la Roca del Vallès que es troba ingressat a l'hospital. Davant d'aquest fet, l'Ajuntament ha emès un
comunicat per transmetre "un missatge de calma i serenor a la població" i, sobretot, per demanar
que "se segueixin les recomanacions oficials i que no es difonguin informacions no contrastades".

L'Ajuntament confirma que es tracta de l'únic cas de coronavirus confirmat a la Roca del Vallès, i
l'Ajuntament ha constituït un comitè per fer-ne seguiment i informar degudament a la ciutadania de
qualsevol novetat.

El consistori també assegura que tots els veïns del municipi poden fer vida "completament normal"
i, si el Departament de Salut indiqués alguna actuació especial, l'Ajuntament de seguida
l'executarà i n'informarà.

Segons avança VOTV, la persona infectada seria una dona de 68 anys, veïna del barri de La
Torreta, amb patologies respiratòries prèvies, que estaria ingressada a l'Hospital de la Vall
d'Hebron. Els familiars més propers a la dona estan confinats a casa i estaran aïllats durant 14
dies.

https://www.somgranollers.cat/noticia/51933/una-veina-de-la-torreta-ingressada-a-lhospital-per-coronavirus
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En mans de Salvador Illa?

Europa Espanya Català
Autor: Andreu Barnils

El president dels espanyols, Pedro Sánchez, va detallar ahir un estat d'alerta que impressiona per
molts motius, i jo en destacaré dos. En primer lloc, les enormes funcions que atorga al ministre de
Sanitat, Salvador Illa, per aturar la Covid -19. Impressiona de veure. En segon lloc, el currículum
del senyor Illa. No sé què impressiona més. Comencem amb les funcions que des de les 12 de la
nit té el senyor Illa, en paraules literals i transcrites de Pedro Sánchez, i que presentem en quatre
punts:

1. L'autoritat competent en tot el territori serà el govern d'Espanya. Sota la meva direcció els
anuncio que seran també autoritat competents delegades en les seves respectives àrees de
seguretat les següents persones: Ministre de Defensa, Margarita Robles , Ministre de l'Interior,
Fernando Grande- Marlaska , el ministre de transports, José Luis Ábalos , i el ministre de Sanitat,
Salvador Illa.

2. En aquelles àrees que no recaiguin en la competència d'algun dels titulars anteriors l'autoritat
competent delegada serà el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

3 .Totes les autoritats civils de les administracions públiques del territori nacional, i en particular les
sanitàries, així com la resta de funcionaris i treballadors i treballadores al seu servei queden sota
les ordres directes del ministre de sanitat.

4 .Tots els mitjans sanitaris, civils i militars, públics i privats, es posen a disposició del ministre de
sanitat, i serà ell el que es reservi a si mateix qualsevol facultat que resulti necessàries per a
garantir la cohesió i l'equitat en tot el territori espanyol.

5. Per a l'assegurament de serveis i subministrament per a la protecció de la salut pública el
ministre de sanitat podrà impartir les ordres necessàries per assegurar l'abastiment del mercat,
intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers o locals de qualsevol naturalesa,
inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com els que
desenvolupin l'activitat en el sector farmacèutic. També podrà practicar requises temporals o
imposar prestacions personals obligatòries.

I ara el currículum del senyor Illa. Des d'un punt de vista acadèmic, el ministre de Sanitat, Salvador
Illa, no és metge, sinó filòsof. Filòsof per la Universitat de Barcelona. També té un màster per IESE
en Economia i Direcció d'Empreses. Es podria fer molta demagògia sobre la carrera de filosofia
d'Illa. No la faré, per injusta. Jo el que sí que trobo xocant és el currículum en gestió pública de
l'home del qual pengen des de les 12 de la nit totes les administracions públiques estatals, no
només les sanitàries, qui haurà de torejar amb les farmacèutiques, abastir el mercat, portar a
terme part del 155 encobert de Pedro Sánchez, fer intervenir indústries, o fer quadrar els metges
militars.

Un dels homes més poderos del moment, el súper ministre, té aquesta experiència de gestió
pública: deu anys d'alcalde del seu poble, la Roca del Vallès (1995-2005), quatre anys de director
general de Justícia durant el Tripartit a Catalunya (2005-2009) - ell és l'home que va portar la
construcció de les presons de Lledoners, Mas d'Enric, i Puig de les Basses, on la justícia
espanyola té tancada els presoners polítics independentistes- un any fent de mà dreta de Jordi
Williams Carnes a l'àrea econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, on també va fer-hi de gerent.
Aquí s'acaba l'experiència de l'home que haurà de frenar la Covid -19.

https://www.vilaweb.cat/noticies/mans-salvador-illa/


I aquí copmença l'experiència de partit: cap gabinet de Jaume Collboni un cop guanyades les
primàries al PSC, i secretari Organització del PSC el 2016. Per acabar, la vida més privada de
Salvador Illa és aquesta: un curt temps de director General de Cromossoma , la productora de Les
Tres Bessones, professor associat a la Blanquerna de Relacions Internacionals, i perico.

Salvador Illa, home de perfil baix, més aviat desconegut, i fins ara (i mira que ja fa setmanes que
tenim Covid -19) un dels ministres que ha destacat menys. Perfecte exemple de la classe política
que 'nos hemos dado entre todos': capaços de portar avuir Tranports, demà Cultura, i ara Sanitat.
Des d'ahir nosaltres som en gran part a les seves mans, i en un estat d'angoixa creixentl. Veurem
si Salvador Illa se'n surt, transmet confiança o ens acaba d'atemorir del tot i desapareixent rere la
maquinària burocràtica i cares que li agafin el relleu de comunicar (com fins ara ha fet Simón ).

Els socialistes han volgut centralitzar la gestió de la Covid -19 d'una manera brutal ( VOX ja els ha
felicitat). Ara, també pot passar que essent ells l'únic pilot, la nau s'estavelli, i la Covid -19 mati a
molta gent. Serà el darrer servei de Salvador Illa: se'l podrà acusar del fracàs, que total, és català.
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Superministro por accidente

Europa Espanya Espanyol
Autor: Miquel Noguer

Salvador Illa. "Espero que no tenga que lidiar con ninguna gran epidemia o algún bicho raro".
Fueron las palabras de uno de los dirigentes de los socialistas catalanes en una reunión en la
sede del partido a comienzos de enero nada más trascender que Salvador Illa , secretario de
organización del PSC, se disponía a aceptar la cartera de ministro de Sanidad. No es que el autor
de la frase tuviera dudas sobre la idoneidad del candidato para dirigir el ministerio. Lo que ocurría
es que en el abultado organigrama de vicepresidencias y ministerios que obligó a dibujar el pacto
de Gobierno entre PSOE y Podemos, el puesto de Illa estaba pensado para garantizar la
presencia del PSC en el Ejecutivo en plena tormenta catalana más que para dar consistencia
política y técnica a un ministerio que la descentralización de España ha ido vaciando de
competencias en favor de las comunidades autónomas.

Solo han pasado tres meses desde la reunión en la sede del PSC de la calle Pallars de Barcelona,
pero Illa, más por las circunstancias que por otra razón, no ha sido el "ministro florero" o la simple
"cuota catalana" que algunos esperaban. Este licenciado en Filosofía y máster en dirección de
empresas se ha convertido no solo en el ministro de Sanidad más visible de los últimos años sino
también en el que más poder acumula después de haberse decretado el estado de alarma por la
pandemia de coronavirus . Illa es desde el pasado fin de semana el encargado de que se cumpla
el artículo 14 del Real Decreto, que garantiza el suministro de bienes y servicios necesarios para
la protección de la salud pública. Y tiene poderes tan sensibles como el de "intervenir y ocupar
transitoriamente" hospitales privados, fábricas o la industria farmacéutica si fuera necesario.

Para acometer esta labor tendrá que echar mano de la determinación que ha tenido que lucir en
otros momentos de su carrera política, que nada tienen que ver con la actual emergencia, pero
que le han fraguado un carácter de hombre "negociador prudente pero firme y, sobre todo, muy
tozudo" en palabras de un compañero de filas en el partido socialista. En esas cualidades confían
sus compañeros de formación y de Gobierno habida cuenta que el ministro no tiene formación
específica en el ámbito sanitario.

El primer gran reto político al ahora ministro le llegó con 29 años. Como concejal socialista de su
pueblo, La Roca del Vallès (Barcelona), de apenas 10.000 habitantes, Illa tuvo que sustituir de
manera totalmente imprevista al alcalde, que falleció por un aneurisma a los pocos meses de
acceder al cargo. No era empresa fácil en un pueblo dividido por peleas entre los cuatro núcleos
de población que conforman el municipio. Era complicado por las pugnas de campanario y porque
tenía que sustituir a un alcalde especialmente carismático, Romà Planas, quien había sido
secretario personal de Josep Tarradellas, el primer presidente de la Generalitat recuperada tras la
dictadura. Illa se hizo fuerte en el Ayuntamiento en un momento en el que el pujolismo era
hegemónico en los municipios pequeños y medianos de Cataluña. Y lo hizo hasta el punto de
ganar por mayoría absoluta en 1999 tras un breve paréntesis en la oposición fruto de una moción
de censura de sus rivales de CiU. Como parte de la herencia de su gestión municipal en La Roca
Illa dejó la construcción de La Roca Village, un centro comercial de descuentos que cada año se
cuela en el ranking de las de las atracciones turísticas más visitadas de Cataluña, rivalizando con
la Sagrada Familia y el Camp Nou, y que también le ha llevado muchas críticas de sus rivales por
haber transformado la economía del municipio.

"Lo que Salvador no soporta es que la gente no vaya de cara o que hagas A cuando habías dicho
que harías B", cuenta un vecino de Illa que le ha acompañado en alguna de sus aventuras
políticas. El actual ministro de Sanidad escaló posiciones en la política autonómica cuando en
1999 el PSC consiguió la presidencia de la Generalitat con Pasqual Maragall. Fue nombrado

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-15/superministro-por-accidente.html


director general en el departamento de Justicia, donde se encargó de planificar la construcción de
juzgados y centros penitenciarios, entre ellos el de Lledoners, donde hoy cumplen condena buena
parte de los condenados por el procés catalán.

Tras un corto paréntesis en la empresa privada, Illa volvió al ámbito público al mando de las
finanzas del Ayuntamiento de Barcelona en 2010. Seis años después el primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, le ofreció ser secretario de Organización de la formación en un momento de grave
crisis interna y en el que el procés había hecho estragos en el que durante años había sido el
primer partido de Cataluña. Fue en esta posición cuando entró en contacto con Pedro Sánchez, a
quien la cúpula del PSC siempre apoyó en su lucha para hacerse con el control del PSOE primero
y con la presidencia del Gobierno después. La confianza de Sánchez en Illa quedó demostrada
cuando accedió a situarlo en la mesa de negociación con Esquerra Republicana que permitió la
investidura del presidente del Gobierno el pasado enero. De allí al ministerio solo había un paso.

Delegación de funciones

El aterrizaje de Illa en Sanidad no ha sido plácido. El coronavirus llego a Europa cuando el ministro
no llevaba ni diez días en el cargo, algo que le obligó no solo a hacer un curso acelerado de toma
de mandos del ministerio de Sanidad sino también a multiplicar sus apariciones públicas. Su papel
como "hombre del PSC" y enlace con sus socios de ERC ha quedado eclipsado por las
circunstancias. Lo que sí ha hecho Illa ha sido delegar amplias funciones en los técnicos y
escudarse en ellos a la hora de tomar las principales decisiones de la crisis, que solo el tiempo y
los resultados dirán si han sido acertadas. Fruto de esta amplia delegación de funciones Illa ha
compartido buena parte de su protagonismo con Fernando Simón, muy bregado en la gestión de
crisis como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha vivido la transformación de
Illa de político de partido a ministro de Sanidad. "Teniendo en cuenta las pocas competencias que
tiene el ministerio valoro bien su actuación en esta crisis", explica el veterano médico barcelonés.
"Illa tiene habilidades buenas, escucha mucho y no mira el color político de quien tiene delante
antes de tomar una decisión", dice Padrós. Entre las ventajas de Illa a la hora de enfrentarse al
sistema está su amplio conocimiento del funcionamiento de la Administración autonómica. En un
marco en el que la Sanidad está transferida a las comunidades y en el que la coordinación de
políticas es esencial su sensibilidad en este sentido será clave para coordinarse con
Administraciones de diferentes colores políticos. En el caso de Cataluña, donde su controvertido
presidente Quim Torra ha liderado las cargas contra la actuación del Gobierno en la actual crisis
sanitaria, Illa mantiene buena relación con la consejera del ramo, Alba Vergés, de Esquerra
Republicana. "Confío en que el carácter apaciguador de Illa permitirá que el bien común se
imponga por encima del conflicto", afirma el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona.

Cuando está en su pueblo, La Roca del Vallès, Illa dedica el tiempo libre a cuidar el huerto de su
padre y a pasear un par de perros. Y a correr. Mucho. Con todo es poco de desconectar. "No es el
típico runner de ponerse unos cascos con música; lleva auriculares, sí, pero muchas veces
aprovecha para escuchar podcasts de The Economist para perfeccionar su inglés".

Pocos reconocen haberle visto superado por alguna situación en el ámbito político. Sí es
recordada en su entorno la reacción que tuvo cuando el año pasado grupos radicales
independentistas agrupados en torno a los CDR pintaron insultos en las paredes de su domicilio
familiar. "Conocen poco a los socialistas si creen que conseguirán algo con ese burdo intento de
intimidación", dijo. Illa tiene ahora un reto colosal: demostrar que puede coordinar la maquinaria
para combatir el coronavirus, la epidemia que nunca imaginó, desde el cargo por el que nunca
peleó.

Información sobre el coronavirus

- Aquí puedes seguir la última hora sobre la evolución del coronavirus.

- El mapa del coronavirus: así crecen los casos día a día y país por país

- Guía de actuación ante el coronavirus

- En caso de tener síntomas, estos son los teléfonos que se han habilitado en cada comunidad .
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El trànsit de sortida de l'àrea metropolitana de
Barcelona baixa un 53% aquest dissabte a la tarda
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El trànsit de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona ha baixat un 53% aquest dissabte fins a
les 5 de la tarda, segons dades del Servei Català de Trànsit. En sentit entrada les xifres han baixat
fins a un 51% als principals accessos de la zona. Aquest matí el trànsit ja ha tingut un descens del
42% (46% només en sentit sortida). El volum de circulació ja va patir una davallada el divendres a
la tarda, quan va baixar un 24% a partir de les 4 de la tarda, després que el president del govern
espanyol ja hagués anunciat que decretaria l'estat d'alarma pel coronavirus. El descens va ser del
15% de mitjana durant tot el dia en comparació amb el mateix dia de la setmana anterior.

En roda de premsa, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha celebrat que arreu del país s'hagi
pràcticament reduït a la meitat la mobilitat. Ha explicat que a l'àrea metropolitana de Barcelona a
les 16:15h s'havia registrat un descens del 52% dels vehicles que en sortien i un descens del 49%
dels vehicles que hi entraven.

Buch ha fet públiques dades d'arreu del territori que mostren el descens de la mobilitat en vehicles.
El peatge de la Roca del Vallès a les 12h havia registrat un desens del 48% en sortida i un
descens del 39% en entrada. El peatge de Martorell ha reduït un 55% l'afluència en sortida i en un
14% d'entrada des de Barcelona. Per la seva banda, en el dia d'avui el Túnel del Cadí ha reduït un
86% el pas dels vehicles direcció Barcelona i un 17% cap a Puigcerdà. Afegint-t'hi dades de
divendres a la nit, en total el mateix túnel hauria reduït un 66% el pas de vehicles cap a Barcelona i
un 7% cap a Puigcerdà.

Davant d'aquestes dades, Buch ha agraït a la ciutadania haver reduït la mobilitat però ha dit que
"no n'hi ha prou" i que cal "quedar-se a casa". "Tots hem de posar de la nostra part. Hem d'evitar
que es propagui la malaltia", ha subratllat.

D'altra banda, el conseller d'Interior ha explicat que els Mossos d'Esquadra han fet tancar la nit de
divendres 322 locals arreu del país i que han obert dues actes per reiteració que tindran el seu
curs en el règim sancionador. Ha apuntat que la majoria de locals han fet cas de la resolució de
tancament de bars i locals d'oci nocturn que va emetre el Govern divendres.

https://www.emporda.info/catalunya/2020/03/14/transit-sortida-larea-metropolitana-barcelona/460202.html
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Almenys 
una desena 
d’ingressats  
per coronavirus 
als hospitals
Hi ha sis persones ingressades a l’Hospital 
de Granollers i tres, a Sant Celoni

Botigues tancades i molt poca gent passejant pel carrer Anselm Clavé en una imatge insòlita per un dissabte al migdia

Dissabte de persianes 
abaixades a Granollers
L’activitat comercial va quedar reduïda al mínim pel coronavirus

Granollers

Ferran Polo

En Josep, en Quimet i l’En-
rique seien dissabte al mig-
dia als bancs de la plaça de 
la Corona separats per un 
parell de metres de distància 

entre ells. “Un dia normal 
aquí seríem 15 o 16 però 
avui no som tres i ens hem 
posat ben separats”, explica-
va en Josep, que relatava que 
la seva intenció era fer vida 
més o menys normal. “Visc 
prop de Can Baulenas. Cada 

matí baixo a peu fins aquí, 
m’hi estic un parell d’hores 
i torno cap a casa i a la tarda 
ja no surto”, explicava. “Si no 
fos pel coronavirus estaria 
assegut entre ells dos. Ara 
guardem la distància i ens 
rentem més les mans”, deia 

Granollers

EL 9 NOU

Els hospitals del Vallès 
Oriental tenen ingressades 
almenys una desena de per-
sones que han donat positiu 
per coronavirus i necessiten 
assistència hospitalària. A 
l’Hospital de Granollers, hi 
havia sis persones ingressa-
des i tres més a l’Hospital de 
Sant Celoni. L’Hospital de 
Mollet no ha facilitat dades. 
Amb tot, un dels pacients 
de Granollers va ser derivat 
diumenge a l’Hospital Vall 
d’Hebron, a Barcelona. A 
banda, hi ha altres persones 
que han donat positiu i que 
estan tractant-se a casa seva 
perquè l’afectació que els 
provoca el virus és lleu. Els 
hospitals tracten els casos 
més greus que presenten 
persones d’edat avançada o 
amb patologies prèvies.

L’Hospital de Granollers ha 
reservat espais específics per 
al tractament de persones 
que han donat positiu o que 
tenen indicis. A més, s’han 
traslladat llits de semicrí-
tics i s’han reorganitzat els 
equips per evitar contagis 
entre el personal sanitari i 
no es permet l’accés de pro-
fessionals que no pertanyen 
al servei d’urgències per 
aquesta àrea. Només es per-
met l’accés d’un familiar per 
cada pacient hospitalitzat. 
A l’Hospital de Sant Celoni, 
s’apliquen restriccions d’ac-
cés. També al centre socio-
sanitari Verge del Pilar. Es 
demana que no s’hi vagi per 
afectacions lleus o a visitar 
familiars.

MÉS CASOS A PARETS

L’Ajuntament de Parets va 
comunicar aquest dissabte 
que té constància que hi ha 
més positius de la malaltia 
Covid-19 a la residència i 
centre de dia Pedra Serrada 
del municipi, tant entre usu-
aris com entre treballadors 
de les instal·lacions. Amb tot, 
no s’ha concretat el nombre 
d’afectats després que dijous 

ja s’expliqués un primer cas 
d’una veïna de Lliçà d’Amunt 
que és usuària del centre de 
dia. Arran d’aquest primer 
positiu, el centre de dia ja va 
tancar de manera preventiva 
i es van limitar les visites a 
la residència. L’Ajuntament 
també va confirmar un posi-
tiu d’una persona vinculada a 
l’escola Acesco.

El govern ha reforçat 
des de dissabte la Policia 
Local: s’ha posat personal 
administratiu a fer l’atenció 
telefònica en torns de matí 
i tarda. Ara tots els agents 
patrullen al carrer: hi ha dos 
equips de patrulla als carrers, 
el doble que habitualment. 
Es cobreix amb agents que 
fan hores extraordinàries i 
amb d’altres que s’han ofert 
voluntaris.

L’Hospital de 
Granollers anul·la 
les operacions  
no urgents
Granollers

L’Hospital General de 
Granollers va anunciar 
aquest dissabte l’anul-
lació de totes les inter-
vencions quirúrgiques no 
urgents, amb l’excepció 
de les oncològiques, a 
conseqüència de la crisi 
pel coronavirus. El centre 
sanitari va informar també 
que les visites ambulatò-
ries es faran per telèfon 
menys els casos que per 
les seves patologies hagin 
de ser presencials. Pel 
que fa als hospitals de dia 
mèdics i oncohematolò-
gics, queden oberts.

En un ban diumenge a la 
tarda, l’alcalde Jordi Seguer 
declara “la situació d’excep-
cionalitat” al municipi “en el 
funcionament dels serveis 
administratius que presta 
l’Ajuntament” fins al dia 29. 
Les dependències municipals 
estaran tancades i es priorit-
za l’atenció telefònica i per 
mitjans electrònics.

Un dels aparcaments de La Roca Village on aquest dissabte ja no es podia accedir. Personal de seguretat vigilava tot l’entorn

La Roca Village  
tanca portes
La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Dissabte al matí el centre 
comercial La Roca Village 
ja no va obrir les portes. Els 
aparcaments del recinte 
estaven tancats al públic i 
controlats per personal de 
seguretat que no hi deixava 
accedir. D’aquesta manera, 
el centre va donar compli-
ment a la decisió del govern 
de la Generalitat de tancar 
tots els centres comercials 
excepte els establiments 
d’alimentació. En el cas de 
La Roca Village, no n’hi ha 

cap. En una nota al web, 
el centre afirma que “per 
tal de garantir la salut i la 
seguretat dels nostres visi-
tants i del nostre personal, 
i d’acord amb les autoritats, 
La Roca Village tancarà tem-
poralment fins al dia 28 de 
març. Continuarem fent un 
seguiment acurat de la situ-
ació i mantindrem el contac-
te proper amb el govern”. 

La mateixa situació s’ha 
donat en altres espais 
comercials de la comarca 
com el centre comercial de 
l’antiga Iveco, a Parets, i del 
Decathlon, a Mollet.
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Botigues tancades i molt poca gent passejant pel carrer Anselm Clavé en una imatge insòlita per un dissabte al migdia
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Vendes a la llibreria La Gralla a través de la persiana de la plaça de l’Oli
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Treballadores de l’estanc Cot, al carrer Anselm Clavé, amb guants i mascareta

en Quimet, assegut al banc 
del davant.

Ells eren dels pocs que 
seien a la plaça de la Corona 
on dissabte no hi havia el 
mercat de productors de pro-
ximitat. Sí que hi havia gent 
amunt i avall i alguns com-
prant el diari al quiosc. “A 
les 8 del matí m’han dit que 
podia obrir però no he parat 
com sempre per no ocupar 
tant l’espai. La gent va venint 
però ja veurem què passa 
demà”, deia l’Eloisa. 

La diferència més gran 
d’un dissabte convencio-
nal, però, es trobava amb 

les botigues. Als carrers 
comercials del centre de 
Granollers, pràcticament 
només hi havia oberts els 
establiments d’alimentació, 
que són una minoria, i les 
farmàcies. Alguns bars i res-
taurants tenint la persiana 
mig pujada però no van aca-
bar d’obrir. Estancs com l’Es-
tanc Cot del carrer Anselm 
Clavé també estaven oberts. 
Com als locals que atenien 
el públic, l’aforament esta-
va limitat. En aquest cas, 
només podien entrar a dins 
tres persones. Les altres, 
esperaven a ser ateses fent 

cua al carrer. Les treballa-
dores portaven mascareta 
per protegir-se elles i als 
clients i només acceptaven 
el pagament amb targeta. 
A pocs metres, la botiga 
Muy Mucho era de les 
poques que estava oberta. 
A dins, però, no hi havia 
ningú. “Potser han entrat 
10 persones i no hem fet ni 
100 euros de calaix”, deia 
la treballadora del local des 
de darrere el taulell. Algu-
nes de les botigues que van 
obrir al matí ja no ho van 
fer a la tarda.

A llibreria La Gralla, 
també es podia veure una 
imatge insòlita. Com si fos 
una farmàcia de guàrdia, 
les vendes es feien a través 
de la persiana metàl·lica de 
l’accés per la plaça de l’Oli. 
“Ens hem reunit a primera 
hora del matí i hem parlat 
a veure què fèiem. Hem 
optat per aquesta solució 
amb una vocació de ser-
vei públic. La gent no pot 
entrar i triar el llibre que 
volen però sí que ens el 
poden demanar i nosaltres 
els el portem”, comentava 
la Joana, una de les coo-
perativistes. També van 
atendre moltes famílies que 
demanaven material esco-
lar. “Hem vingut a comprar 
menjar i hem mirat si teni-
en un llibres que volien per 
llegir aquests dies a casa”, 
deia Joan Moré, de l’Amet-
lla, que anava acompanyat 
de dos fills.

CONTROL D’ACCÉS  
AL MERCAT

Al mercat de Sant Carles, 
la junta i l’Ajuntament van 
decidir establir un control 
d’accés per evitar grans con-
centracions de gent a l’in-
terior. Es van deixar només 
dos accessos oberts i s’hi va 
posar personal de seguretat 
privada que deixaven entrar 
la gent si l’aforament reduït 
a un terç no estava complet. 
Si estava ple, calia esperar 
que sortís algú. “Divendres 
ens vam trobar amb molta 
gent i no es respectaven les 
distàncies”, explica Ferran 
Rodríguez, president de la 
junta, que destacava que 
molts van avançar la com-
pra. “Els habituals de diven-
dres a la tarda han vingut 
al matí i els de dissabte van 
venir ahir [per divendres] a 
la tarda. Avui [per dissabte] 
a les 7 del matí ja hi havia 
gent esperant”, apuntava 
Rodríguez. “Molta gent ha 
comprat més de l’habitual 
per congelar o envasat al 
buit”, afegia.

En altres mercats muni-
cipals com el de Mollet o el 
de la Llagosta, també s’ha 
optat per controlar l’afo-
rament per evitar grans 
concentracions de persones 
a l’interior.

Un 61% menys de trànsit al peatge  
de la Roca
La Roca/Parets El peatge de la Roca va registrar diumenge 
fins a les 12 del migdia una caiguda del 61% del trànsit en 
tots dos sentits respecte a la xifra de diumenge anterior. 
Fins a les 6 de la tarda, la davallada era del 71% en sentit 
Barcelona i del 55% en direcció nord. Dissabte, la reducció 
també va ser significativa però no tan gran: 48% en direcció 
nord i 39% en direcció sud. A la foto, la C-17 a Parets diu-
menge a la tarda amb molt poc trànsit.
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La policia de Granollers 
denuncia dues persones que 
feien ‘botellón’ al Parc Firal

Granollers

EL 9 NOU

La Policia Local de 
Granollers va posar dissabte 
a la nit dues denúncies a dos 
joves que estaven fent bote-
llón al Parc Firal. Estaven en 
un grup d’una trentena de 
persones. Quan la policia els 
va localitzar, els va demanar 
que marxessin. La majoria ho 
van acceptar excepte dos que 
es van resistir a seguir les 
indicacions dels agents. Van 
acabar sancionats. Diumen-
ge al migdia, Policia Local i 
Mossos també van intervenir 
en una plaça de la ciutat per-
què hi havia força gent a l’es-
pai públic. Van intervenir a 
requeriment de persones que 
es van posar en contacte amb 
la policia. A través dels alta-
veus del cotxe patrulla, els 
van demanar que marxessin 
cap a casa perquè no podien 
estar a l’espai públic. Els via-
nants van acatar les ordres 
policials. Des dels balcons, 
alguns veïns van aplaudir la 

intervenció dels agents. Tant 
dissabte com diumenge, les 
patrulles de la Policia Local 
han fet nombroses interven-
cions per cridar l’atenció a 
vianants concentrats a l’espai 
públic de la ciutat. 

Sobretot dissabte, també 
van requerir a diversos bars i 
restaurants perquè aturessin 
l’activitat. A més, van infor-
mar a forns i pastisseries 
amb espais de degustació que 
no podien tenir operatius 
l’espai de cafeteria. Amb tot, 
no s’ha hagut d’obrir cap acta 
a cap establiment. 

A la Llagosta, la Policia 
Local va intervenir dissabte 
en detectar la presència de 
80 nens i nenes que havien 
entrat al camp de futbol 
saltant la tanca. A Facebo-
ok, es va fer un comunicat 
demanant la màxima res-
ponsabilitat als pares. “Us 
recordem que estem en una 
situació d’emergència i els 
nens i nenes no han d’estar 
al carrer fent vida normal”, 
afirmaven.
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Un dels aparcaments de La Roca Village on aquest dissabte ja no es podia accedir. Personal de seguretat vigilava tot l’entorn

L’Institut Català de la Salut 
centralitza l’atenció  
en ambulatoris principals

Granollers

EL 9 NOU

L’Institut Català de la Salut 
ha decidit centralitzar 
l’atenció sanitària en els 
centres d’atenció primària 
principals d’algunes àrees 
bàsiques de salut. És el cas 
de la zona de Sant Celoni, on 
l’ambulatori de Santa Maria 
de Palautordera i els consul-
toris locals de la Batllòria, 

Vallgorguina, Sant Esteve i 
Gualba van quedar tancats 
divendres de manera provisi-
onal. A la vegada, el CAP de 
Sant Celoni només atén casos 
urgents. A partir de dilluns, 
s’aplicarà a l’ABS de la Garri-
ga i tancaran els consultoris 
dels pobles que en depenen. 
Els ambulatoris de Vilanova i 
Vallromanes també tanquen 
i l’atenció es fa a Montornès 
o Montmeló.
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[VÍDEO] La circulació a l'autopista C-33 es redueix
a la meitat

Europa Espanya Català

El peatge de la Llagosta ha registrat un 50% menys de vehicles aquest dilluns

Aquest dilluns, fins a les 18 h, el trànsit ha disminuït als principals accessos de l'àrea metropolitana
de Barcelona, respecte dilluns passat en un 43,2% de sortida i en un

46,5% d'entrada.

Les restriccions de mobilitat imposades pel decret d'alarma arran del coronavirus ha fet que la
imatge de les carreteres sigui, aquest dilluns, molt diferent a la de qualsevol dia feiner.

En concret a l'autopista C-33 a Mollet del Vallès, el trànsit s'ha reduït un 48% en sentit Girona i un
53% en sentit Barcelona.

Pel que fa a l'autopista AP-7, a la Roca del Vallès, el flux de vehicles ha caigut un 35,7% en sentit
França i un 44,3% en sentit Barcelona.

https://www.sommollet.cat/noticia/52074/video-la-circulacio-a-lautopista-c-33-es-redueix-a-la-meitat
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La circulació per les carreteres de la comarca, sota
mínims

Europa Espanya Català

Els peatges de l'AP-7 i la C-32 registren xifres molt més baixes del que és habitual

El coronavirus també té efecte en el número de desplaçaments que hi ha aquests dies, a causa
del confinament. Aquesta incidència es veu en les xifres dels peatge situats al Vallès Oriental.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, a les 12 del migdia, i respecte la mateixa hora de
dilluns passat, al peatge de l'AP-7 a la Roca del Vallès s'ha registrat un 35,7% menys de mobilitat
cap al nord, i un 44,3% menys direcció Barcelona. Pel que fa a la C-33, a Mollet del Vallès, les
xifres són fins i tot superiors: un 48% menys de circulació en direcció Girona i un 53% menys cap a
Barcelona.

coronavirus GRÀFIC INTERACTIU Així evoluciona el coronavirus a Catalunya, dia a dia A data de
diumenge, la xifra total de casos és de 903, 52 dels quals són greus, a més de dotze morts. Tres
pacients ja han estat donats d'alta

coronavirus S'eleven a dotze els morts per coronavirus a Catalunya i a 903 els infectats Salut
informa de quatre morts més relacionades amb el brot a Igualada, que està confinada des de
dijous

coronavirus VÍDEO Una noia de Granollers es fa viral al recriminar des del balcó que la gent no es
quedi a casa La noia ha fet sonar en un altaveu una cançó d'Olaya Alcázar

coronavirus Et passa pel cap saltar-te l'estat d'alarma? Aquestes són les sancions que et poden
caure Les multes poden anar dels 100 euros en els casos lleus fins als 600.000 euros o un any de
presó en els casos més greus

coronavirus Granollers anul·la la zona blava i l'ajuntament en demana «un ús responsable per
afavorir la rotació» El transport públic es manté, però els vehicles només podran omplir un terç de
la seva capacitat

coronavirus DOCUMENT Què es pot fer i què no davant les noves restriccions pel coronavirus Des
de Salut demanen que només es truqui al 061 per emergències sanitàries i del coronavirus

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31304/circulacio/carreteres/comarca/sota/minims
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Una escola de la Roca del Vallès organitza una
setmana de portes obertes virtual

Europa Espanya Català

Els mestres guien la visita amb vídeos gravats per ells mateixos des de casa

L'Escola Mogent, de la Roca del Vallès, tenia programada la jornada de portes obertes per aquest
passat diumenge. Les mesures que va prendre el Departament d'Educació, el passat dijous, van
fer anul·lar-la, però el centre ha decidit reinventar la proposta. L'equip de docents del centre va
decidir convertir la jornada que tenien preparada per diumenge en una visita virtual a través de la
web de l'escola , guiada pels mateixos mestres a través de vídeos gravats per ells mateixos des
de casa.

Ja hi ha diversos vídeos disponibles. Aquest dilluns es van publicar imatges sobre les safates de
treball individual, un missatge de la directora del centre, un vídeo d'una tutora de P3, d'una
explicació del treball per racons, del pati diversificat i del treball per projectes, entre d'altres. I
aquest dimarts se n'han afegit sobre el treball en matemàtiques i sobre el projecte Mogent.mat.

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31314
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El coronavirus deixa els carrers de la Roca
pràcticament buits

Europa Espanya Català

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/el-coronavirus-deixa-els-carrers-de-la-roca-practicament-buits
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Una escola de la Roca del Vallès organitza una
setmana de portes obertes virtual

Europa Espanya Català

Els mestres guien la visita amb vídeos gravats per ells mateixos des de casa

L'Escola Mogent, de la Roca del Vallès, tenia programada la jornada de portes obertes per aquest
passat diumenge. Les mesures que va prendre el Departament d'Educació, el passat dijous, van
fer anul·lar-la, però el centre ha decidit reinventar la proposta. L'equip de docents del centre va
decidir convertir la jornada que tenien preparada per diumenge en una visita virtual a través de la
web de l'escola , guiada pels mateixos mestres a través de vídeos gravats per ells mateixos des
de casa.

Ja hi ha diversos vídeos disponibles. Aquest dilluns es van publicar imatges sobre les safates de
treball individual, un missatge de la directora del centre, un vídeo d'una tutora de P3, d'una
explicació del treball per racons, del pati diversificat i del treball per projectes, entre d'altres. I
aquest dimarts se n'han afegit sobre el treball en matemàtiques i sobre el projecte Mogent.mat.

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31314/escola/roca/valles/organitza/setmana/portes/obertes/virtual
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Las presas de Cataluña fabrican mascarillas para
exportar a Italia mientras los hospitales catalanes
están desabastecidos

Europa Espanya Espanyol
Autor: Laura L. Álvarez

Un sindicato denuncia que se produce esta situación cuando los centros de salud ya estaban sin
provisiones La Candidatura Autónoma de Trabajadores de la Administración de Cataluña (CATAC)
denuncia que los talleres de las prisiones catalanas estaban produciendo mascarillas quirúrjicas
para exportar a Italia mientras que en Cataluña ya se encontraban sin provisiones . El sindicato
denunció esta situación, según un comunicado, y ahora aseguran que según el Centro de
Iniciativas para la Reinserción (CIRE), que gestionan los talleres en las prisiones catalanas,
fabricarán para centros hospitalarios de Cataluña en plena crisis por el coronavirus, algo que han
achacado a una estrategia "para blanquear la nefasta gestión" que ha estado llevando a cabo el
Gobierno catalán en esta materia . Tras la denuncia sindical, desde el perfil de Twitter de la
Consejería de Justicia de Cataluña, publicaron un tuit con fotos de mascarillas fabricadas por
internos del centro penitenciario de Joves, en la Roca del Vallés.

https://www.larazon.es/espana/20200319/ody74ghdqjcwpnodyzyisgawzy.html
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Secció: Regional
19/03/2020

El Consell Comarcal del Vallès Oriental celebra el
primer ple telemàtic de la seva història

Europa Espanya Català

La sessió es pot consultar al canal de Youtube de la institució

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha celebrat aquest dimecres el primer ple telemàtic de la
seva història pel confinament del coronavirus. La sessió s'ha retransmès pel canal de Youtube de
la institució, on encara es pot consultar .

En el transcurs del Ple, entre d'altres, es van aprovar les bases i la convocatòria del procés de
cobertura de la Gerència, i diversos convenis: per a la prestació d'assistència tècnica en medi
ambient i enginyeria amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui; d'assistència tècnica en habitatge
amb l'Ajuntament de Montornès del Vallès; d'assistència tècnica en medi ambient i enginyeria amb
els ajuntaments de Caldes de Montbui, la Roca del Vallès i Vallromanes; d'assistència tècnica en
arquitectura i enginyeria amb l'Ajuntament de Montseny; d'assistència tècnica en comptabilitat i
eficiència energètica amb l'Ajuntament de Llinars del Vallès; d'assistència tècnica en enginyeria
amb l'Ajuntament de Gualba; d'assistència tècnica en joventut amb l'Ajuntament de Gualba;
d'assistència en salut amb els ajuntaments de Caldes de Montbui, Canovelles, les Franqueses del
Vallès i la Roca del Vallès; i la pròrroga del conveni d'assistència tècnica en turisme amb
l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Es va aprovar també el conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d'atenció social amb
36 ajuntaments, i la Carta de Serveis del servei comarcal d'assistència tècnica de Medi Ambient i
Territori (SCAT),

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31351
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Secció: Local
20/03/2020

La Roca sanciona nou persones per saltar-se el
confinament

Europa Espanya Català

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-roca-sanciona-nou-persones-per-saltar-se-el-confinament


https://www.publico.es/videos/850737/autopistas-vacias-en-catalunya-control-de-la-ap-7

Secció: Multimedia / Música / Vídeo
22/03/2020

Autopistas vacías en Catalunya: control de la AP-7

Europa Espanya Espanyol

Imágenes del control de la autopista AP-7 en el peaje de la Roca del Vallès (Barcelona). En ellas
se puede ver como ha aparecido vacío este domingo por la tarde por el confinamiento a causa del
coronavirus.

https://www.publico.es/videos/850737/autopistas-vacias-en-catalunya-control-de-la-ap-7
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Tres alcaldes 
reclamen més 
coordinació en els 
ajuts de menjador

Mollet del Vallès

Els alcaldes de Mollet, Josep 
Monràs; Montornès, José 
Antonio Montero, i la Llagos-
ta, Òscar Sierra, han subscrit 
una carta juntament amb 
mig centenar més d’alcaldes 
catalans en què reclama a la 
Generalitat més coordinació 
en el repartiment de les tar-
getes moneders a les famílies 
amb beca de menjador esco-
lar. En la carta es queixen 
que no han rebut directrius 
sobre com fer el repartiment 
i ni tan sols tenen dades de 
les famílies a les quals s’han 
de lliurar. Afirmen que el 
protocol de la Generalitat 
per repartir les targetes és 
“confús i caòtic” i que no s’ha 
posat a disposició dels ajun-
tament i els consells comar-
cals mecanismes per facilitar 
aquesta tasca.

Les Franqueses suspèn 
les quotes del centre 
esportiu per l’ERTO  
a la concessionària
Les Franqueses del Vallès

L’Ajuntament de les Fran-
queses no cobrarà les quotes 
dels usuaris del complex 
esportiu. L’empresa conces-
sionària, SEAE, ha presentat 
un expedient de suspensió 
temporal de contractes. El 
govern local havia avançat 
que mantindria els paga-
ments a empreses adjudica-
tàries de serveis a canvi que 
no s’apliquessin expedients, 
però la mesura queda exclosa 
si se’n tiren endavant.

Tres dies de controls a l’AP-7 a la 
Roca per evitar mobilitat de lleure
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Un mosso demana informació a la conductora d’un vehicle aturat aquest divendres en el punt de control de l’AP-7

Només un de cada 
deu cotxes a la C-33
La Llagosta

La reducció del trànsit en 
sentit nord va arribar a ser 
del 91% aquest dissabte 
fins a les 12 del migdia al 
peatge de la C-33, a l’altu-
ra de la Llagosta, respecte 
a un dissabte de mobili-
tat habitual. En direcció 
Barcelona, la davallada 
es va situar en el 85%, 
segons Trànsit.

matí també es va controlar 
la sortida i, a la tarda, el pos-
sible retorn cap a la capital 
catalana. Els Mossos no han 
facilitat dades concretes del 
nombre de persones san-
cionades per una infracció 
considerada greu i que pot 
comportar multes d’entre 
601 i 30.000 euros. 

“Les patrulles tenen l’en-
càrrec de comprovar que la 
persona que fa un desplaça-
ment compleixi amb el reial 
decret”, apuntava Carlos 
Corbacho, sotscap de la Uni-

tat de Seguretat Ciutadana 
de la comissaria dels Mossos 
a Granollers. “Es denuncia a 
qui, insolidàriament, no com-
pleix la restricció”, indicava. 

A banda de l’AP-7 i més 
enllà del cap de setmana, 
els Mossos també fan con-
trols de pas en els accessos 
als diversos municipis de la 
comarca en col·laboració amb 
les policies locals. Les limita-
cions tampoc permeten anar 
a fer esport o passejar per 
espais naturals, accions que 
les policies també vetllen.

La Roca del Vallès

F.P.

Els Mossos d’Esquadra van 
fer des de divendres i fins 
diumenge controls al peat-
ge de l’AP-7 a l’altura de la 
Roca, per detectar persones 
que es desplaçaven i com-
provar si ho feien per algun 
dels motius que permet el 
reial decret de l’estat d’alar-
ma, com anar a treballar o 
a comprar aliments. També 
miraven si el desplaçament 
es feia en solitari i, si s’anava 
acompanyat, que fos per cau-
sa justificada per algun dels 
supòsits recollits com, per 
exemple, facilitar la mobili-
tat de persones dependents. 
Els Mossos que feien aquesta 
tasca anaven protegits amb 
mascareta i guants per evitar 
possibles contagis del coro-
navirus. Hi van participar 
efectius de trànsit i de les 
àrees regionals de Recursos 
Operatius de la Regió Poli-
cial Metropolitana Nord, 
que té la seu a Granollers 
i inclou els territoris del 
Vallès Oriental i Occidental, 
el Maresme i la zona nord del 
Barcelonès.

Divendres i dissabte, els 
controls es van fer en sentit 
nord per controlar la possi-
ble sortida de persones de 
Barcelona cap a les segones 
residències de la Costa Brava. 
Diumenge es van repartir: al 

La mobilitat a peu cau un 82% entre diumenge 15 i dissabte 21

Els desplaçaments amb vehicle a 
Granollers es redueixen un 75%

Granollers

F.P.

Els desplaçaments a 
Granollers s’han reduït un 
75% entre diumenge 15 i 
aquest dissabte passat en 
comparació amb els que 
hi havia hagut durant els 
primers 14 dies del mes de 
març. Són dades aportades 
per la càmera de control de 
trànsit que hi ha a la cruïlla 
dels carrers Girona amb 
Francesc Ribas, que permet 
fer recomptes de vianants, 
ciclistes, motos, turismes, 
autocars i camions que pas-
sen per aquest punt. El des-
cens és una mica més gran 
en els desplaçaments a peu i 
amb bicicleta, que van baixar 
un 82% durant la darrera 

setmana respecte a la prime-
ra quinzena del mes. En el 
cas del conjunt de vehicles a 
motor (motos, cotxes, auto-
cars i camions), la davallada 
frega el 71%. És superior 
la de motos (78%) i cotxes 
(71%) respecte als camions 
(57%) i autocars (64%).

Les xifres en números 
absoluts també són contun-
dents: per aquesta cruïlla 
entre l’1 i el 14 de març van 
passar de mitjana 9.086 cot-
xes al dia. Des de diumenge 
15 a dissabte 21, n’hi van 
passar 2.629. En el cas dels 
vianants, es passa de 6.059 
persones al dia a 1.083. 

El descens, a més, ha anat 
incrementant-se de manera 
progressiva durant la set-
mana fins a arribar aquest 

dissabte als percentatges 
més alts en comparació amb 
el dissabte 7: la mobilitat 
global va caure un 77%. Per 
Albert Camps, regidor de 
Medi Ambient, aquest fet 
“demostra que cada cop s’es-
tà produint una reducció més 
dràstica de la mobilitat i que 
el confinament és una reali-
tat i va en augment”.

Desplegament policial durant tot el cap de setmana de Mossos i policies locals en eixos viaris
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La trobada de cantautors i cantautores de TrafiCants es va celebrar dissabte i diumenge al matí a través de diversos canals de la xarxa

Cardedeu

T.T.

El TrafiCants, una trobada 
de cantautors que té com 
a escenari l’espai cultural i 
gastronòmic Tarambana de 
Cardedeu, ha arribat a una 
altra edició aquest cap de 
setmana amb un format total-
ment nou a causa de la situ-
ació d’emergència sanitària 
actual i de confinament. Els 
organitzadors van aconseguir 
reunir prop d’una trentena 
de cantautors i cantautores 
d’arreu de Catalunya, que 
van participar en la trobada 
amb la interpretació d’un 
parell o tres de temes a través 
de la xarxa. Els espectadors 

podien assistir a aquesta 
trobada musical a través de 
tres canals: per l’Instagram 
live del Tarambana o de cada 
artista, pel Facebook/Youtube 
de cada artista o per Ràdio 
Televisió de Cardedeu.

“Hem aconseguit fer un 
TrafiCAnts multitudinari, 
amb una supercartellera de 
cantautors i cantautores d’ar-
reu, que arriba al públic per 
diferents bandes”, va expli-
car el músic Roigé, impulsor 
de la iniciativa juntament 
amb Sam Ramos, i que va ser 
el primer a actuar dissabte a 
les 11 del matí. Roigé va defi-
nir aquesta TrafiCants com 
“una trobada, una cruïlla, un 
espai d’intercanvi, de tràfic i 

de contraban d’emocions, de 
música i cançons”.

Tots els participants van 
poder tocar cançons pròpies 
per donar-los l’oportunitat 
de mostra la seva feina. 
Roigé va interpretar “A 
la curta distància” i “Una 
vaga indefinida”, que for-
ma part del seu segon disc, 
Ingràvid. Altres músics 
vallesans participants van 
ser Verdcel (Alfons Om), o 
Sam Ramos, de Cardedeu, 
que va tocar una cançó 
pels temps actuals. Un dels 
temes que va interpretar 
Om va ser “D’esquena”, que 
parla “del pas del temps i 
de la seva relativitat”, en 
un moment molt adequat. 

També va repetir en aquesta 
trobada, però ara via strea-
ming, el cantautor de Santa 
Maria de Palautordera Pol 
Purgimon, que va homenat-
jar Montserrat Roig amb 
“Montserrat”. 

Al llarg de dissabte i diu-
menge al matí també hi van 
dir la seva altres cantautors 
com Oriol Barri, de Manresa, 
que va voler homenatjar 
el seu avi, que és a punt de 
marxar; Sònia Moreno, que 
va interpretar un poema de 
Mario Benedetti i una altra 
cançó al piano, o Joan Boada, 
des de Sant Coloma de Gra-
menet amb “Serà un dia que 
durarà anys”, dedicada a Ovi-
di Montllor.

Concurs  
de relats curts 
per a ‘runners’ 
confinats

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

TodoRunners, programa de 
ràdio produït a Ràdio Mollet 
i que s’emet a La Xarxa de 
Comunicació Local, ha con-
vocat el Certamen de relats 
curts per a runners confinats. 
Aquests dies, els corredors i 
corredores no poden córrer 
al carrer i han de fer ús del 
seu enginy o les cintes i bici-
cletes estàtiques per moure 
el cos. 

Els relats curts es poden 
entregar fins al dia 1 d’abril, 
i el 8 d’abril s’anunciaran el 
guanyador i els dos finalis-
tes. Posteriorment, es publi-
caran el 23 d’abril, per Sant 
Jordi, a TodoRunners.net i 
s’emetran, en format d’àu-
dio, al TodoRunners Ràdio. 
El guanyador rebrà un lot de 
dorsals de curses ajornades.

La temàtica és oberta a la 
imaginació runner. Els par-
ticipants poden explicar en 
un relat curt com passen les 
hores confinats i intentant 
superar tota mena d’entre-
bancs per ser runner en el 
propi domicili.

Mollet ajorna la 
Mostra de Titelles
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet ha 
decidit suspendre una de la 
grans activitats que celebra 
a la primavera, la Mostra de 
Titelles, que s’havia de fer 
els dies 3, 4 i 5 d’abril. La 
intenció és que se celebri en 
unes altres dates, quan la 
situació sanitària ho permeti.

L’Escola Municipal 
de Música Joan Valls 
de Caldes convida a 
sortir al balcó a tocar
Caldes de Montbui

L’Escola Municipal de Músi-
ca Joan Valls de Caldes pro-
posa a la ciutadania que tin-
gui un instrument de música, 
sortir al balcó a tocar Que 
tinguem sort aquest dilluns 
23 de març a les 7 de la tarda. 
L’enllaç de la partitura es pot 
trobar a <http://guitarralluc.
blogspot.com/2014/02/dani-
flaco-que-tinguem-sort.
html>

Música als balcons de 
la Roca amb DJ Castro
La Roca del Vallès

La setmana passada van 
començar les Roca Sessions, 
amb DJ Castro, en què convi-
da la gent a sortir al balcó i a 
ballar amb música dels 80 i 90.

Granollers

EL 9 NOU

L’escola i companyia de tea-
tre Milnotes, de Granollers, 
va estrenar divendres la tele-
sèrie Antònia forever a Insta-
gram. La companyia penja un 
capítol cada dos dies. La idea, 
segons explica Joan Garrido, 
va sorgir arran de la situació 
provocada pel coronavirus i 
el fet d’haver hagut de tancar 
l’escola i cancel·lar totes les 
activitats.

Juntament amb Rosa Maria 
Subirana, de producció de 
Milnotes, van decidir gravar 

un vídeo curtet en què van 
recuperar el personatge de 
l’Antònia, creat amb motiu de 
la celebració de l’Open Night 
que organitza l’associació de 
comerciants Granollers Cen-
tre. Des de la llavors sempre 
assisteix a les rodes de prem-
sa i als diferents actes.

Així va sorgir el primer 
capítol, centrat en com viu 
l’Antònia –paper que fa 
Joan Garrido– la notícia de 
l’arribada del coronavirus, 
i que implica la suspensió 
de l’Open Night i també de 
la fira Embruixa’t. “Així va 
començar la història, amb 

l’objectiu de fer alguna cosa 
per distreure la gent, i vam 
triar l’Antònia perquè és un 
personatge molt còmic i que 
funciona”, explica Garrido. 
Ell fa el paper del personatge 
des de casa seva, mentre que 
Rosa M. Subirana, s’encarre-
ga de gravar-ho.

La història tracta del dia a 
dia de l’Antònia, una dona 
de Granollers de tota la vida, 
molt vinculada a l’associaci-
onisme i a moltes iniciatives 
de la ciutat, i de com viu ella 
des de casa seva tota la his-
tòria del coronavirus, però 
sempre des d’un punt de 

vista còmic, divertit i en clau 
d’humor. L’objectiu, segons 
els impulsors, és fer servir 
les eines que tenen a mà  
actualment, com el mòbil, 
per no deixar d’estar actius 
i continuar creant, ja sigui 
amb un concepte diferent i a 
través d’altres mitjans. 

En principi projecten 
aquests capítols curtets cada 
dos dies fins que acabi el 
confinament. És una manera, 
diuen, d’estar propers al seu 
alumnat i a tota la gent. A 
mes, també donen missatges 
del que està passant i el que 
s’ha de fer.  

Tràfic de cançons a la xarxa

L’escola i companyia de teatre estrena ‘Antònia Forever’, que es farà mentre duri el confinament

Telesèrie de Milnotes a Instagram

La trobada de cantautors TrafiCants se celebra amb un nou format
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S'intensifiquen els controls policials per evitar que
ningú esquivi l'ordre de confinament

Europa Espanya Català

Els Mossos d'Esquadra, juntament amb les Policies Locals, han iniciat a partir d'avui un
desplegament que durarà tot el cap de setmana per evitar els desplaçaments a segones
residències. Els controls es faran a les principals carreteres i autopistes. Aquestes, precisament
són imatges del peatge de La Roca del Vallès on s'ha fet un d'aquests controls. Aquelles persones
que circulin per les carreteres i no acreditin cap dels motius previstos en el Reial Decret d'Estat
d'Alarma seran denunciades. Recordem que el confinament afecta a tota la població, que s'ha de
quedar al domicili habitual on viu, i no pot desplaçar-se a altres llocs de residència per passar el
cap de setmana. Les sancions per infringir aquestes mesures oscil·len entre els 600 i els 30.000
euros.

Deixa aquest camp buit Escriu el teu correu correu electrònic i fes clic a "envia" per rebre les
notícies del Baix Vallès al teu mail

Correu electrònic *

https://www.vallesvisio.cat/sintensifiquen-els-controls-policials-per-evitar-que-ningu-esquivi-lordre-de-confinament/
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Les presons catalanes inicien un pla pilot perquè
els interns contactin per videoconferència amb les
famílies

Europa Espanya Català

Redacció

ACN

Les presons catalanes han iniciat un pla pilot perquè els interns contactin per videoconferència
amb els seus familiars mentre duren les mesures de confinament pel coronavirus, segons ha
informat el Departament de Justícia. Les trucades es faran des dels ordinadors dels equipaments
educatius de les presons. La prova es posa en marxa aquest dimarts a la presó de Quatre Camins
(La Roca del Vallès) amb els ordinadors de la biblioteca i amb un programa gratuït de fàcil
instal·lació (jitsi meet), que permetrà comunicar amb els presos des de telèfons, tauletes i
ordinadors de familiars amb una aplicació instal·lada amb l'ajuda de la conselleria. El
desplegament de la iniciativa a la resta de centres serà "tan ràpid com sigui possible".

D'aquesta manera, Justícia dona resposta a la petició de diverses entitats que, com vam explicar
al Social.cat , exigien mesures per facilitar l'atenció i la seguretat de les persones internes. Així, la
conselleria ha fet una comanda urgent de 230 telèfons mòbils per repartir entre tots els
equipaments penitenciaris i de justícia juvenil. L'objectiu és que els interns puguin fer
videoconferències via Whatsapp a través d'aquests aparells, ja que aquest és un sistema popular i
del que disposen la majoria de famílies.

Aquesta iniciativa busca aprofitar els instruments possibles per compensar la suspensió dels vis a
vis i de les visites als locutoris de vidre, degut a l'emergència sanitària. Els professionals dels
equipaments es posaran en contacte amb les famílies per establir els diesi les hores de les
videoconferències. En cas de dubte, aquestes es podran adreçar a un nou servei d'atenció
telefònica que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha posat en
marxa.

Es tracta d'una línia permanent per resoldre totes les preguntes vinculades a les mesures
adoptades per protegir la salut dels interns, sobre l'entrega de paquets als centres o la manera
d'ingressar diners als comptes dels presos que utilitzen per comprar als economats i evitar així
desplaçaments. En cas que necessitin informació sobre un cas concret, els familiars podran parlar
amb els treballadors socials amb qui mantenen la relació habitual.

Trucades i televisors gratuïts A més, els interns que acreditin falta de recursos podran trucar
gratuïtament a les seves famílies i serà Justícia qui assumirà el cost, tant si són trucades locals
com a l'estranger. Des de dilluns passat els centres penitenciaris han doblat el nombre de trucades
autoritzades i en lloc de 10 de vuit minuts, en són vint de la mateixa durada. En total, una hora i
vint minuts més de telèfon a la setmana. No obstant això, com que el 46% de la població reclusa
és estrangera, n'hi havia "una part significativa que no en podia assumir el cost".

Alhora, es faciliten televisors als presos sense recursos. En concret, la Generalitat n'ha adquirit
160 per ubicar-los a les cel·les d'ingressos, on els nous interns passen la quarantena abans de
barrejar-se amb al resta de població penitenciària. L'objectiu d'aquestes mesures és mitigar la
caiguda de l'activitat cultural, esportiva i educativa, així com les restriccions de contactes entre els

https://www.social.cat/noticia/11737/les-presons-catalanes-inicien-un-pla-pilot-perque-els-interns-contactin-per-videoconferenc


interns i les seves famílies per tal d'evitar la propagació del virus.

En aquest sentit, Justícia ha afirmat que els professionals dels serveis penitenciaris i de justícia
juvenil disposen de mascaretes quirúrgiques per a les actuacions que impliquin proximitat o
contacte amb els reclusos. Els treballadors de les presons i centres educatius també tenen accés
a mascaretes amb un nivell de protecció superior per si haguessin d'actuar a menys de dos metres
de les persones internes positives de coronavirus. A més, s'ha distribuït hidroalcohol a tots els
equipaments.

"Generarà més tranquil·litat" Així, el Secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la
Víctima, Amand Calderó, s'ha mostrat "convençut" que la iniciativa ajudarà a "calmar" el "neguit
lògic" que els interns tenen per no poder abraçar les seves famílies. Segons ha dit, si funciona, la
idea és aplicar el mateix sistema de videoconferències i videotrucades "immediatament" a la resta
de centres. "La necessitat apreta", ha admès.

Calderó ha assegurat que a la idea de permetre videotrucades ja se li havia "donat voltes" abans
de la crisi del coronavirus, perquè sempre hi ha l'objectiu de "millorar la relació entre interns i
famílies", un element que és "clau" per a la reinserció. El secretari de presons ha conclòs que la
mesura generarà "més tranquil·litat però sobretot que la gent es pugui sentir millor" i també
contribuirà a una "millor convivència".

Cinc interns i sis funcionaris, positius de coronavirus Un total de cinc interns i sis funcionaris de
presons han donat positiu per coronavirus, segons ha informat el Departament de Justícia. D'entre
els interns, tres d'ells estan ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i dos més en hospitals
de la xarxa pública. A més, hi ha 36 casos en estudi.

Com a conseqüència dels positius, la presó de dones de Wad Ras i el mòdul 13 de Brians 2 es
mantenen confinats. D'altra banda, s'han confirmat sis casos positius de coronavirus entre els
funcionaris. A més, Justícia ha enviat en els darrers cinc dies 251 persones en tercer grau a dormir
a casa tots els dies i no només els caps de setmana en aplicació de l'article 86.4.
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Els autobusos urbans de Granollers perden nou de
cada deu viatgers pel confinament

Europa Espanya Català
Autor: Ferran Polo

Els autobusos urbans de la conurbació de Granollers que també donen servei a les Franqueses, la
Roca i Canovelles van perdre entre dilluns i dissabte de la setmana passada un 89% dels
passatgers . Diumenge, la reducció dels viatgers va ser del 92% . Per tant, van perdre nou de cada
deu viatgers habituals.

Segons les dades de l'Ajuntament, durant la setmana es va observar un descens progressiu del
nombre d'usuaris dels autobusos urbans: dilluns van sumar 769 validacions mentre que divendres
ja només van ser 511 . Queden lluny dels 5.246 passatgers de mitjana que es transporten de
mitjana en un dia feiner del mes de març.

Horaris reduits

Des de dimecres de la setmana passada, la xarxa d'autobusos urbans de l'àrea de Granollers ha
reduït el servei per adaptar-lo a la situació generada pel coronavirus. L'L1 (Can
Gili-Canovelles-Hospital-la Torreta) té un servei cada mitja hora; l'L20 (Can Bassa-Can
Mònic-Bellavista) i l'L6 (Can Bassa-Granollers Centre-Hospital-Can Mònic-Corró d'Avall) tindrà
servei cada hora; les línies L41, L42 i L43 només donen servei de dilluns a divendres de 7.10h a
10.20h i de 16.06 a 20.15h.

Cronologia de l'impacte del coronavirus al Vallès Oriental .

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/coronavirus-horaris-autobusos-granollers-transgran-passatgers-numero/
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CATALUNYA.-Coronavirus.- La cárcel de Quatre
Camins inicia una prueba piloto de videollamadas
para sustituir vis a vis

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), ha iniciado este martes una
prueba piloto para que los presos contacten con sus familias por videollamada, dado que se han
suspendido los vis a vis a consecuencia del coronavirus.

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat ha
explicado en un comunicado que las llamadas se harán desde los ordenadores de los
equipamientos educativos de la prisión, como la biblioteca.

Los familiares de los internos deberán instalar una aplicación en su móvil, tablet u ordenador para
poder hacer las videollamadas gratuitas.

La Conselleria de Justicia decidió el viernes 13 de marzo aplazar los vis a vis íntimos y familiares
en las prisiones catalanas, al tiempo que acordó ampliar las llamadas disponibles para los
internos, pasando de 10 a 15 llamadas de ocho minutos por semana, con una siguiente ampliación
hasta 20 llamadas.

El departamento también ha hecho un pedido de 230 móviles, que repartirá entre las prisiones
para que los internos puedan hacer videollamadas en Whatsapp, "un sistema popular y del que
disponen la mayor parte de familias".

Funcionarios de prisiones contactarán con los familiares para acordar el horario de las
videoconferencias, y la Conselleria también ha habilitado un servicio de atención telefónica al que
podrán acudir para preguntas sobre las medidas para proteger la salud de los presos y la entrega
de paquetes en los centros.
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Crida al voluntariat per donar suport als centres
penitenciaris des de la distància

Europa Espanya Català

La Taula de Participació Social del Departament de Justícia ha compartit una crida a l'acció per
revertir la reducció de totes les activitats de voluntariat i alguns programes d'atenció.

Els centres penitenciaris tampoc se'n salven. Així com les residències, els centres de dia i altres
espais, des de les presons s'està duent a terme una política activa de protecció de les persones
internes de possibles contagis per COVID-19 . Aquest fet, com comenta la Taula de Participació
Social (TPS) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha implicat mesures de
reducció de totes les activitats de voluntariat i d'alguns programes d'atenció, la qual cosa ha
derivat en menys activitats per les persones privades de llibertat i en conseqüència, més temps
lliure.

Des de la TPS, tot i que han deixat palès que no es poden reactivar els programes de voluntariat
per protecció de la salut de les persones internes, han proposat continuar amb el suport als
centres des de la distància. En primer lloc, des de diferents biblioteques s'estan activant noves
propostes d'entreteniment . En aquest sentit, el Centre Penitenciari Quatre Camins ha fet una crida
per recollir revistes d'entreteniment per repartir-les a diferents cel·les. El voluntariat que vulgui pot
enviar per correu les revistes d'entreteniment a:

Biblioteca Centre Penitenciari Quatre Camins

Carretera del Masnou a Granollers, km 13.425

08340 La Roca del Vallès (Barcelona)

En segon lloc, la Taula de Participació Social ha demanat al voluntariat escriure missatges de
suport per a les persones internes, que s'enviaran cada divendres als centres per engantxar-los a
murals accessibles per a tots els interns i internes. Des de dibuixos, històries, propostes d'activitats
físiques, jocs, embarbussaments, acudits, sudokus... les propostes poden ser variades, però
hauran de tenir aquest format:

Extensió màxima de DINA4 i que es pugui imprimir en tinta negra

Format visual: diferents tipus de lletres, mida gran, amb imatges, dibuixos, gràfics..

Impersonals: seran exposats en un panell al pati, a la biblioteca i a la sala d'estar, així que els
missatges han d'estar dirigits de forma oberta

Els missatges es poden fer arribar a: tps.part.social@gmail.com

http://voluntaris.cat/crida-al-voluntariat-per-donar-suport-als-centres-penitenciaris-des-de-la-distancia/
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Els presos fabricaran 32.000 uniformes pels
hospitals pel coronavirus
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Els tallers dels centres penitenciaris fabricaran 32.000 uniformes sanitaris per abastir els hospitals
durant l'emergència del coronavirus. És un encàrrec especial de l' Institut Català de la Salut (ICS)
per dotar de roba de treball els professionals de la sanitat jubilats, acabats de llicenciar i els
estudiants d'últim any que s'estan incorporant al sistema sanitari per combatre el COVID19 . La
comanda inclou la fabricació de bates, camises, jaquetes i pantalons. La producció es porta a
terme als tallers que hi ha als centres penitenciaris de Quatre Camins, a la Roca del Vallès (Vallès
Oriental), Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i Ponent, a Lleida (Segrià). La
fabricació començarà els pròxims dies. Les entregues a l'ICS s'aniran fent setmanalment.

A banda d'aquest encàrrec específic, les presons catalanes ja fabriquen des del 2008 els
uniformes i la roba de l'ICS. Els interns produeixen anualment unes 430.000 unitats de diferents
peces de roba d'hospital; entre les qual, bates, pantalons, mantes, tovalloles, llençols o camises de
dormir.

Fabricació de mascaretes

En la mateixa línia, el taller del Centre de Joves de Quatre Camins , també a la Roca del Vallès,
està fabricant des de la setmana passada mascaretes per proveir els hospitals catalans. Un total
de 20 interns, en dos torns, treballen en la producció d'aquestes mascaretes i en serveixen unes
3.000 unitats diàriament.

Desinfecció de la roba

D'altra banda, el personal de les bugaderies de les presons està utilitzant productes de desinfecció
més potents per rentar la roba dels interns. La freqüència de neteja de la roba també ha
augmentat. La bugaderia de Brians 2 ha començat a rentar els uniformes del personal sanitari del
Centre perquè els professionals no se'ls hagin d'emportar a casa seva.

CIRE

Els interns de les presons treballen sota la direcció del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
(CIRE), que és l'empresa pública del Departament de Justícia que es dedica a formar i ocupar les
persones privades de llibertat.

La seva missió és la reinserció sociolaboral, facilitant que els interns treballin dins de les presons
amb activitats de confecció, bugaderia, impremta, cuina o fusteria. També els acompanya en la
recerca de feina fora de les presons quan ja estan en règim de semillibertat, en la darrera etapa de
la condemna.

http://www.elnacional.cat/ca/societat/presos-fabricaran-32000-uniformes-abastir-hospitals-coronavirus_485127_102.html
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Salvador Illa, al descubierto: su familia, su pasado,
su amistad con Ábalos, su sueldo y más

Europa Espanya Espanyol
Autor: María Palmero

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha copado esta semana todo el interés informativo por su
gestión del coronavirus . La profesionalidad del político ha sido muy cuestionada por la compra de
9.000 test para detectar el Covid-19 que han resultado ser defectuosos , ya que fueron adquiridos
de una empresa sin licencia .

A raíz de este 'traspiés', Illa se encuentra "literalmente desbordado ", según han revalado fuentes
del Gobierno de Sánchez a Vozpópuli , que apuntan a que el Ministerio de Sanidad no sabe dónde
ni a quién pedir ayuda para lograr los millones de test y de mascarillas necesarios para afrontar la
emergencia. Un malestar agravado si cabe por el descontento del sector sanitario , que aqueja
falta de materiales desde hace semanas.

Todo ello ha puesto en la diana a Salvador Illa , a quien descubrimos más a fondo en las
siguientes líneas, tanto personal como profesionalmente.

Salvador Illa, catalán, 53 años Salvador Illa Roca nació en La Roca del Vallés, Barcelona, el 5 de
mayo de 1966, por lo que tiene 53 años.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa

EFE

Su familia Illa es hijo de Josep Illa , extrabajador de la fábrica Textiles y Bordados de La Roca del
Vallés, y de María Roca , ama de casa. Además, tiene dos hermanos, Ramón y José María ,
ambos más pequeños que él.

Licenciado en Filosofía El ministro de Sanidad no tiene ninguna relación con la medicina. Es
licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y MBA en el IESE Business School, de la
Universidad de Navarra. Estos estudios le valieron para dar clases en la Universidad de Barcelona
, en concreto la asignatura 'Gestión Financiera' del Máster de Gestión Pública Avanzada.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del Comité de seguimiento del coronavirus.

Eduardo Parra / Europa Press

Fue alcalde de su pueblo Con apenas 29 años , aceptó ser alcalde de su pueblo , La Roca del
Vallès , cargo que ejerció durante diez años (1995-2005). Bajo su mandato se creó el gran centro
comercial La Roca Village, que supuso un importante revulsivo económico para el pequeño
municipio, de 10.700 habitantes en la actualidad, pues atrae cada año a cerca de cuatro millones
de visitantes.

A Illa nunca le ha interesado en especial la política , tampoco cuando fue alcalde, pero se propuso
para el puesto porque se lo propusieron y porque no había nadie más que quisiera hacerlo. Se
desconoce cuánto cobró en aquella década, pero es público que el actual alcalde de la localidad,
Albert Gil , percibió 43.097 euros en 2017.

El PSC y su amistad con Miguel Iceta En noviembre de 2016, Miquel Iceta seleccionó a Illa para el
cargo orgánico de secretario del área de Organización del PSC (Partido de los Socialistas de
Cataluña), del que el ministro era afiliado desde 1995. Ambos políticos, además de compañeros ,
son amigos , pues el ministro le ha sido siempre fiel pese a no compartir siempre la posición del
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líder de los socialistas catalanes.

Salvador Illa, Miguel Iceta y el PSC en 2018

Amigo de Ábalos El papel de Illa fue clave en la mesa de negociación con ERC del acuerdo de
investidura de Pedro Sánchez, en el que también participó su amigo José Luis Ábalos . En esta
foto vemos a ambos posando en 2018:

Salvador Illa y José Luis Ábalos

¿Divorciado? El estado sentimental del ministro de Sanidad es un misterio . Reservado incluso con
su círculo más cercano, sólo ha revelado en alguna ocasión que tuvo un primer matrimoni o, por lo
que da a entender que se encuentra divorciado .

Su vivienda A raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19, diversos medios, como 'Ok diario', han
publicado que se ha trasladado temporalmente a vivir al Palacio de la Moncloa , en un
apartamento del complejo presidencial, muy cerca de la residencia del presidente del Gobierno
Pedro Sánchez .

Hasta ahora, Illa residía en un hotel de la capital y los fines de semana volvía a su localidad de
origen , La Roca del Vallés.

Salvador Illa

Sus aficiones De carácter templado y tranquilo, el ministro catalán es del Espanyol , le gusta salir a
correr y y leer novelas y ensayos políticos y económicos. En vacaciones, prefiere el turismo de
playa , por eso es habitual verlo veraneando en la Costa Brava .

Su sueldo El sueldo fijado para un ministro es de 74.858 euros brutos anuales , repartidos en 12
mensualidades, lo que hacen un total de 6.238 euros al mes .

Salvador Illa

Europa Press
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Al Vallès Oriental hi ha gairebé mil casos
confirmats de persones infectades pel coronavirus
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Mollet acumula 212 casos i Granollers en té 113

Al Vallès Oriental hi ha hagut 922 casos positius del coronavirus. La Gerneralitat ha començat,
aquest cap de setmana, a donar els resultats específics de cadascun dels municipis. Unes xifres
que, amb l'actualització d'aquest dilluns , posen a la llum que a la comarca s'han fet, fins ara,
2.091 proves: 1.169 han sortit negatives, mentre que 922 positives.

Les xifres també permeten veure l'evolució dels contagis a la comarca. El primer dia de què es
tenen dades, el dimarts dia 10, hi havia dos positius i quatre negatius. Des de llavors les xifres han
anat augmentant. Dimarts passat, dia 24, es va assolir el pic de confirmacions, fins ara, de
positius, amb 108 en només 24 hores.

Per municipis, Mollet acumula 212 casos i Granollers en té 113. També destaquen tres municipis
per no tenir cap positiu confirmat: Fogars de Montclús, el Montseny i Santa Maria de Martorelles.

Aquesta és la llista completa de les localitats del Vallès Oriental:

(Resultats negatius / Resultats positius)

Aiguafreda 11/6

Ametlla del Vallès 15/8

Bigues i Riells 21/15

Caldes de Montbui 41 / 41

Campins 1/1

Canovelles 29/22

Cardedeu 43/30

Cànoves i Samalús 5/7

Figaró-Montmany 1/4

Fogars de Montclús 1/0

Granollers 181/113

Gualba 6/1

La Garriga 44/26

La Llagosta 41/32

La Roca del Vallès 24/20

Les Franqueses 58/28

Lliçà de Vall 25/13

Lliçà d'Amunt 38/28

Llinars del Vallès 28/20

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31501/al/valles/oriental/gairebe/mil/casos/confirmats/persones/infectades/coronavirus


Martorelles 16/10

Mollet del Vallès 179/212

Montmeló 21/19

Montornès del Vallès 41/79

Montseny 2/0

Parets del Vallès 58/85

Sant Antoni de Vilamajor 24/7

Sant Celoni 67/21

Sant Esteve de Palautordera 11/4

Sant Feliu de Codines 7/3

Sant Fost de Campsentelles 34/27

Sant Pere de Vilamajor 16/4

Santa Eulàlia de Ronçana 8/5

Santa Maria de Martorelles 2/0

Santa Maria de Palautordera 26/9

Tagamanent

Vallgorguina 12/5

Vallromanes 6/4

Vilalba Sasserra 2/7

Vilanova del Vallès 24/6

Minut a minut EN DIRECTE L'última hora sobre el coronavirus Informació en directe sobre el brot a
Catalunya, l'Estat i la resta del món

Famílies confinades: «Tot anirà bé» NacióDigital dedica un espai per als més petits de la casa i els
seus pares i mares

coronavirus: FAQS Què es pot fer i què no a Catalunya amb l'estat d'alarma? 95 preguntes amb
resposta actualitzades sobre les restriccions per aturar el coronavirus

coronavirus Set bones notícies sobre el coronavirus Des de la força de la tecnologia fins als
primers fruits del confinament: la cara més positiva de la pandèmia aquestes últimes hores

coronavirus GRÀFIC INTERACTIU Així evoluciona el coronavirus a Catalunya, dia a dia Amb les
darreres xifres, del diumenge, la xifra total de morts és de 1.410, amb un total de 16.157 casos
positius

coronavirus «Coronavirus al dia», rep el butlletí diari de NacióDigital Facilita'ns el teu correu i
rebràs cada vespre consells, dades, avenços per fer front a la pandèmia i una selecció de les
millors notícies

Els fogons de la Mercè (1) Cuinar en temps de confinament... Arriba «Del rebost al plat: la recepta
de la Mercè» Mercè Brunés, de la Masia el Folló, ensenyarà els lectors de NacióDigital a preparar
diversos plats ideals per fer durant la crisi del coronavirus
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Una detenció i 16 denúncies per saltar-se el
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