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Troben més de 61.000 plantes  
de marihuana a Santa Agnès 
La Policia Local troba a Palautordera troba un altre cultiu amb prop de mil plantes més

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Agents del cos nacional de 
policia han desmantellat 
una plantació on es cultivava 
marihuana a gran escala en 
una nau industrial de Santa 
Agnès de Malanyanes, a la 
Roca. En el registre es van 
localitzar més de 61.000 
plantes i es van detenir vuit 
persones, entre els quals els 
tres màxims responsables.

La plantació permetia obte-
nir marihuana per a la seva 
posterior venda i distribució 
i també per a la venda d’es-
queixos a altres plantacions 
il·legals, segons informa la 
Policia Nacional.

La investigació va comen-
çar al novembre arran d’una 
denúncia anònima rebuda 
a través del portal web de 
col·laboració ciutadana del 
cos nacional de policia. En 
la denúncia es va posar en 
coneixement dels investiga-
dors l’existència d’una nau 
industrial en la qual s’estaria 
fent algun tipus d’activitat 
il·lícita relacionada amb el 
tràfic d’estupefaents. Des-
prés de mesurar el consum 
elèctric es va poder com-
provar que era molt elevat, 
de manera que podia ser 
compatible amb una planta-
ció de marihuana. A més, el 
consum no estava controlat 
per cap comptador, cosa que 

feia pensar que es faria de 
forma fraudulenta. Amb 
l’autorització judicial, es va 
fer el registre i es va posar 
al descobert una instal·lació 
complexa per treure el 
màxim profit de la plantació. 
De fet, la policia valora en 
130.000 euros la infraestru-
tura instal·lada per produir 
marihuana.

La nau disposava de dife-
rents estances per al conreu 
de plantes en funció de la 
mida, i també espais per al 
creixement d’esqueixos i 
l’emmagatzematge d’uten-
silis. Les estances de cultiu 
estaven folrades i insono-
ritzades, amb reflectors, 
humidificadors i filtres d’ozó 

per maximitizar la produc-
ció i evitar ser detectats pel 
veïnat.

La Policia assenyala que el 
volum de plantes i d’esquei-
xos localitzats apuntarien 
que l’explotació funcionava, 
a més de per a la venda de la 
substància, com a viver de 
cànnabis per a altres perso-
nes perquè el cultiu acabés 
en altres plantacions. Els 
vuit detinguts estan acusats 
d’un delicte contra la salut 
pública, defraudació de fluid 
elèctric i pertinença a orga-
nització criminal. A més de 
les 61.000 plantes de marihu-
ana localitzades, en el regis-
tre es va recollir material 
per a la cura de l’explotació, 
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A l’esquerra, agents de la Policia Nacional a la plantació de Santa Agnès. A la dreta, una imatge de la plantació localitzada a Palautordera
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amb 360 tubs d’il·luminació 
i pantalles reflectores, 140 
transformadors, 70 ventila-
dors i 21 filtres industrials 
antiolor. En la investigació hi 
ha col·laborat la Policia Local 
de la Roca.

D’altra banda, la Policia 
Local de Santa Maria de 
Palautordera va localitzar el 
23 de desembre un cultiu de 
936 plantes de marihuana en 
una nau industrial del poble. 
Els Mossos, que es fan càrrec 
de la investigació, han identi-
ficat dues persones que eren 
a la zona i segueixen a la 
recerca dels responsables. 

La nau està formada per 
quatre habitacions i plantes 
de 1,40 metres d’alçària. Els 
Mossos, a més, també han 
pogut comprovar que els 
responsables tenien una con-
nexió fraudulenta a la xarxa 
elèctrica. L’última vegada 
que els Mossos van investi-
gar un cultiu de marihuana 
a Palautordera va ser al 
novembre. Llavors van dete-
nir tres persones relaciona-
des amb una altra plantació. 

Bigues i Riells 

EL 9 NOU

Les fortes ventades d’aques-
ta setmana van obligar els 
Bombers a intervenir a 
diversos punts de la comarca 
per retirar arbres caiguts. 
Això sí, sense cap afectació 
important. A Bigues i Riells, 
un arbre va caure sobre un 
cablejat elèctric al camí de 
Can Quintana dimarts a pri-
mera hora del matí. Hi van 
intervenir dues dotacions 
dels Bombers. L’incident no 
va provocar cap afectació al 
sistema elèctric de la zona, 
tal com han assegurat fons 
de l’Ajuntament de Bigues i 
Riells.

A Granera, un arbre que 
havia caigut va obligar a 
tallar el trànsit al quilòmetre 
5,5 de la carretera BV-1248, 

La ventada obliga els Bombers  
a intervenir per arbres caiguts
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El vent va tombar un arbre a Tagamanent 

sense provocar cues impor-
tants. Els Bombers van rebre 
l’avís dimarts a 2/4 de 9 del 
vespre i una dotació va anar 

a enretirar-lo. Dilluns també 
van caure arbres a Sant Pere 
de Vilamajor i Tagamanent 
per les fortes ventades.  
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Dimecres, 13 Gener 2021

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  BAIXEN A LA MEITAT …

Baixen a la meitat els robatoris amb força a domicilis de la
Roca

Notícia emesa a l'informatiu del dia 13 de gener del 2021.
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La Grossa reparteix 50 milions d'euros arreu de
Catalunya
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La Grossa reparteix 50 milions d'euros arreu de Catalunya

El primer premi toca a Barcelona i a la Roca del Vallès

La sort torna a somriure a Reus, on toca el tercer premi

La Grossa reparteix 50 milions d'euros arreu de Catalunya.

La Grossa reparteix 50 milions d'euros arreu de Catalunya La Grossa reparteix 50 milions d'euros
arreu de Catalunya La Grossa reparteix 50 milions d'euros arreu de Catalunya La Grossa reparteix
50 milions d'euros arreu de Catalunya E-mail

R. M. Bravo / Agències - Barcelona

El de la Grossa de Cap d'Any va ser dijous un premi prou repartit. Els 50 milions de la loteria, els
beneficis de la qual van a finalitats socials, van afavorir Barcelona i la Roca del Vallès, on va tocar
el primer premi, però també Tàrrega, Parets del Vallès, Reus, Figueres, Tortosa, Solsona, Sant
Vicenç de Montalt, Lleida i Mollerussa. En menor mesura van resultar premiades butlletes venudes
per internet, la qual cosa va reflectir la distribució de la venda en establiments i per internet: dels
50 milions en joc, 45 corresponien a butlletes comprades en diferents punts de venda i cinc, en
terminals telemàtics.

El 35208 va ser el l'últim número a sortir en el sorteig, que es va desenvolupar als estudis de TV3,
i el més cobejat. Va resultar premiat amb 200.000 euros per cada butlleta de deu, i es va vendre
sobretot a l'estanc situat al número 41 del carrer Terol, al barri de Gràcia de Barcelona. El regenta
des de fa 15 mesos Maria Àngels Morata, que explicava que desconeixia qui en podia ser
l'afortunat perquè els últims dies ha venut molts números. És el segon any que ven números de la
Grossa i dijous va repartir un milió d'euros. El número premiat es va vendre també a l'estació de
servei de Campsa, a la Roca.

El segon premi, que va correspondre al número 52688, es va vendre a Tàrrega i a Parets del
Vallès. A Tàrrega es va vendre a l'estanc Tàrrega 3, al Raval del Carme. És el primer cop que

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1902057-la-grossa-reparteix-50-milions-d-euros-arreu-de-catalunya.html


l'establiment reparteix un premi d'aquestes característiques, i la responsable, Yolanda López,
explicava que molt probablement les 15 butlletes premiades amb 65.000 euros cadascuna
s'havien venut a persones de Tàrrega i dels municipis propers. Es dona la circumstància que
aquest establiment va vendre l'any 2013 el número 1714, aleshores molt buscat, tot i que no va
tocar. L'establiment de Parets va vendre també 15 butlletes, i va repetir a l'hora de repartir sort, ja
que en la Grossa de Sant Joan va vendre també un número premiat.

El tercer premi, el 47281, va tornar a repartir sort a Reus, municipi que ja va resultar afavorit amb
240 milions en la loteria de Nadal. Reus va compartir fortuna amb Figueres i Tortosa, on cada
butlleta venuda va guanyar 30.000 euros. Els establiments Bon Preu i Esclat van repartir 900.000
euros a Tortosa i Figueres.

La Grossa es va completar amb dos quarts premis i tres cinquens. El primer dels quarts, el 20864,
es va vendre per internet i a Barcelona. El segon, el 20805, es va vendre íntegrament a Solsona.
El quart premi ha estat premiat amb 10.000 euros. El cinquè, amb 5.000 euros per butlleta, ha
recaigut en els números 56263, venut a Mollerussa i per internet; 81267, venut a Lleida, i 01733,
venut per internet i a Sant Vicenç de Montalt.

LA XIFRA

50

milions

d'euros va repartir dijous la Grossa de Cap d'Any entre un total de 100.000 números.



la Covid. “Considerem que 
no és el moment d’incremen-
tar la pressió fiscal”, assenya-
la la tinenta d’alcaldessa de 
Desenvolupament Econò-
mic, Montse González. La de-
cisió que s’ha pres a Sabadell 
és similar a la d’altres grans ciu-
tats catalanes: Barcelona, Ter-
rassa i l’Hospitalet del Llo-
bregat també han replicat els 
impostos del 2020.

No obstant això, hi ha dis-
crepàncies en clau interna de 
ciutat: la majoria dels grups 
de l’oposició –ERC, Crida i 
Cs– apostaven per abaixar els 
impostos i taxes municipals. 
Tots consideren que s’està 
“escanyant” el ciutadà en un 
context de crisi social i econò-
mica derivada de la pandèmia.

Dissabte 2 i Diumenge 3 de gener del 2021   19

Els impostos locals 
no augmenten el 
2021 per la Covid
SOCIETAT  La majoria de tributs, com l’IBI i l’IAE, les tarifes 
de TUS i de l’aigua es queden congelades. Un únic canvi: 
es preveu abaixar la taxa de terrasses un 75% tot l’any

Albert Acín Serra  •  @acinalbert

L’Ajuntament vol allargar la reducció en la taxa de terrasses / V.R.

Les taxes i impostos municipals 
es queden congelats amb el canvi 
d’any. L’Ajuntament ha optat per 
no tocar la càrrega impositiva en 
els pressupostos del 2021, els pri-
mers després de l’esclat de la Co-
vid. Així, els imports de l’IBI i la 
taxa d’escombraries, com l’IAE  
–els tributs més importants per a 
les famílies i les empreses, respec-
tivament– seran els mateixos que 
el 2020. 

Hi haurà, però, dues excepci-
ons: la taxa de terrasses –que pa-
guen els bars i restaurants– i de 
mercats ambulants es reduiran 
un 75% fins al 30 d’abril. És més, 
segons ha pogut saber el D.S., 
l’Ajuntament vol allargar el des-
compte en aquests tributs al llarg 
de tot l’any. En aquest sentit, es 
prepara una modificació en les or-
denances que passarà en el ple du-
rant el primer trimestre de l’any. 

Agafar l’autobús valdrà el ma-
te i x .  L a  T US  p ate i x  – e n ca -
ra avui– una caiguda interanu-
al d’usuaris del 70%. Segons 
explica l’Ajuntament, es vol in-
crementar la demanda a través 
de mantenir els preus dels títols 
sabadellencs: 1,60 euros (bitllet 
senzill), 8,80 euros (T-10), 37,50 
euros (T-Mensual). La tarifa 
mensual jove seguirà en 26 euros. 
Tampoc s’experimentaran canvis 
en les tarifes del servei de taxi a la 
ciutat. 

Pel que fa als serveis bàsics, 
els preus de l’aigua (Cassa) tam-
bé queden intactes, en la línia de 
la factura de la llum, després que 
el govern espanyol hagi conge-
lat la part fixa de la factura fins a 
l’abril que ve. El canvi principal en 
les factures de la llar tindrà a veu-
re amb el gas natural: la tarifa d’úl-
tim recurs (TUR), la més habi-
tual entre els usuaris domèstics 
(amb consums anuals inferiors als 
50.000 kWh), s’apuja un 5,97 % 
de mitjana.

 
En la línia d’altres municipis
Segons el Govern municipal, 
la congelació d’impostos res-
pon al moment de crisi econò-
mica que travessa Sabadell per 

Anar en Rodalies, Metro 
i FGC tindrà el mateix 
cost. L’Autoritat del 
Transport Metropolità 
(ATM) ha congelat les se-
ves tarifes: la T-Casual de 
dues zones (10 viatges) 
manté un preu de 22,40 
euros, mentre que la 
T-usual (viatges il·limitats 
durant 30 dies) seguirà 
costant 53,85 euros. 
S’espera també l’eli-
minació del peatge de 
l’AP-7 entre La Jonquera 
i Tarragona l’agost del 
2021. Cauran les barreres 
a Martorell i la Roca.

Transports: 
tren i peatges

La cita amb els Reis serà diferent de la d’altres anys / LLUÍS FRANCO

Ses Majestats els Reis d’Orient 
arriben avui a Sabadell
Redacció
Els Reis d’Orient, acompanyats 
dels seus patges, arribaran a Sa-
badell avui dissabte a la Fira Sa-
badell, on els rebran l’alcaldes-
sa,  Marta Farrés, els portaveus 
dels grups municipals i l’Ambai-
xador. Tots plegats faran un re-
corregut per les instal·lacions de 
la Fira Reial i l’alcaldessa lliurarà 
la clau màgica de la ciutat als Reis. 
L’acte es retransmetrà via Insta-
gram Live.

Els Reis i tot el seguici estaran a 
la Fira Reial fins al 5 de gener per-
què els infants de la ciutat els pu-
guin visitar. Ho podran fer un to-

tal de 24.000 persones que ja 
tenen cita per entrar-hi. Així ma-
teix, el dimarts 5 de gener, de 18 
h a 20 h, també es retransmetrà 
la Fira Reial en streaming a través 
del canal municipal de Youtube,

Des del 31 de desembre està en 
marxa el lliurament telemàtic de 
la carta. S’ha obert un espai al web 
municipal de Nadal, on els infants 
podran triar a quin dels tres reis 
volen lliurar en línia la seva carta. 
Un cop enviada, Melcior, Gaspar 
o Baltasar, segons l’opció triada, 
els adreçaran unes paraules a tra-
vés d’un vídeo.

La Grossa de Cap d’Any passa de 
llarg i toca a Barcelona i La Roca
Redacció
El sorteig de la Grossa de Cap 
d’Any no ha deixat cap premi a 
Sabadell, després que el sorteig 
de loteria de Nadal tampoc fos 
agraciat per a la ciutat. El núme-
ro del primer premi de la Grossa 
ha estat el 5208 i s’ha venut a Bar-
celona i a La Roca del Vallès. La 
suma arriba a 200.000 euros per 
bitllet.

Sabadell va aconseguir part del 
5è premi a la Grossa de l’any pas-
sat, però aquest any no ha repetit 
l’èxit. La Llibreria Costa va ven-
dre el número que repartia 5.000 
euros per bitllet. Dit això, cal re-

cordar que tots els beneficis de la 
Grossa de Cap d’Any van a finali-
tats socials repartides per Cata-
lunya.

En una gala presentada pels 
periodistes Laia Ferrer i Marc 
Giró, que es va emetre en directe 
per TV3, la Grossa de Cap d’Any 
ha repartit més premis: el segon 
premi, el 52688, s’ha venut a Tàr-
rega i a Parets del Vallès. El ter-
cer premi, el 47281, s’ha venut a 
Figueres, Tortosa i Reus. Els dos 
quarts premis són el 20864 i el 
20805. Els tres cinquens premis 
són el 56263, el 81267 i el 01733.
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Dilluns, 04 Gener 2021

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  DECORACIÓ DE BALC…

Decoració de balcons per rebre els Reis Mags

Notícia emesa a l'informatiu del dia 4 de gener del 2021.
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Dimarts, 05 Gener 2021

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  LA ROCA PREPARA LA …
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Agencia de noticias EUROPA PRESS
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CATALUNYA.-AMP.- Illa (PSC) apuesta por superar
la política de trincheras en Catalunya y avanzar
con unidad

Pide hacer de Catalunya un lugar donde no exista "la angustiosa obligación de posicionarse"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha
apostado este domingo por superar "la política de trincheras" en Catalunya y avanzar en materia
social y económica desde la unidad entre todos los catalanes, sea cual sea su ideología.

Lo ha dicho en una intervención en un encuentro telemático con militantes del PSC junto al primer
secretario del partido, Miquel Iceta, en la que se ha ofrecido a liderar una nueva "etapa de
reencuentro sin bandas, ni bandos ni bloques" ante las elecciones previstas para el 14 de febrero.

Illa ha asegurado que el PSC es el único partido que puede impulsar esta etapa con un presidente
socialista en la Generalitat y otro en la Moncloa, después de unas legislaturas en las que en
Catalunya "se ha confundido la valentía con la radicalidad".

Por esa razón, ha apostado por políticas útiles lejos de la polarización y el nacionalismo
excluyente, en sus palabras, sin preguntarle a nadie qué se siente, qué es o con quién ha pactado
en "tiempos pretéritos".

También ha llamado a hacer de Catalunya un lugar donde no exista "la angustiosa obligación de
posicionarse", respetando a las personas que no quieren tomar partido desde el diálogo, el
cumplimiento de la ley y la defensa de la libertad, la igualdad, la sostenibilidad y el europeísmo.

"Vamos a dejar atrás esta década perdida de desencuentro doloroso, de querellas inútiles, este
viaje a ninguna parte", y ha añadido que en Catalunya --que reivindica abierta, plural y global-- no
sobra nadie.

Asimismo, ha agradecido a los concejales y alcaldes del PSC haber "resistido" a señalamientos y
ataques a sus sedes, y ha asegurado que por su experiencia --fue alcalde de La Roca del Vallès
(Barcelona)-- quienes han pasado por las instituciones municipales abordan la política de una
forma más humana.

"EXILIADO"

Para él, en Catalunya se ha vivido una etapa de bloqueo político en la que ha habido tensiones y
señalamientos, algo que considera que ha dificultado la vida social y la actividad económica: "No
hay nada peor que sentirse exiliado dentro de tu propio país".

"Lo peor no es cómo nos ven, sino como nos sentimos. No hay nada comparable a la angustia de
haber renunciado los unos a los otros. ¿Cuándo dejamos de hablarnos y escucharnos?", ha
lamentado.



Ha pedido "devolver a Catalunya a su lugar en España y en Europa" activando su recuperación,
en la línea de los objetivos de sostenibilidad e igualdad fijados por la Unión Europea y compartidos
por el Gobierno, según ha destacado.

EL PSC Y MIQUEL ICETA

Para Illa, el PSC es un partido transformador, tanto en su proyecto como en su organización, lo
que se añade a su bagaje político: "No hay ningún partido en Catalunya que tenga una hoja de
servicios en Catalunya y en España como el PSC".

Ha asegurado que el PSC "no es rehén de nada ni de nadie" y ha asegurado que a los socialistas
se les conoce en Catalunya por su honestidad política, según él, y por su experiencia de gobierno
en las administraciones.

También ha agradecido a Iceta su labor al frente del partido y haber encarnado sus valores e
ideales, a su juicio: "Puedes, Miquel, mirar a todos a los ojos", tras lo que han seguido aplausos de
los asistentes al acto, a los que el candidato se ha sumado.

REFLEXIONES POR LA PANDEMIA

Ha dicho que se ve preparado para liderar la candidatura del PSC a las elecciones catalanas,
especialmente después de haber liderado la gestión de la pandemia desde el Ministerio de
Sanidad: "Hace meses ni siquiera podía imaginar estar aquí dirigiéndome a vosotros como
candidato a la presidencia de la Generalitat".

En ese sentido, ha mantenido que la pandemia ha puesto de manifiesto el peligro de dejarse llevar
por postulados irracionales: "Cuando más imprescindible se hacía la ciencia, aparecían las voces
más críticas. Reflexioné mucho sobre el mal que hace la ceguera del fanatismo".

La crisis de la Covid-19 --ha expuesto-- también le ha hecho reafirmarse en la reivindicación del
Estado del bienestar, algo que ha asegurado que los socialistas han defendido mientras "otros
perdían el tiempo con debates identitarios absurdos e inútiles".
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L'Ajuntament de la Roca del Vallès ha preparat la visita dels Reis Mags d'Orient d'una manera
única degut a la situació d'emergència sanitària causada per la Covid-19. D'aquesta manera, el 5
de gener de 2021 arribaran Ses Majestats a la Roca del Vallès, a Santa Agnès i la Torret, però
vindran sense les carrosses i sense recorregut. Serà una cavalcada estàtica i es situaran a un punt
de cada nucli. 

Per poder assistir a l'espectacle és necessari reservar entrades, les quals es poden agafar des del
28 de desembre. Els nuclis dels diferents municipis seran els següents:

La Torreta:  la rebuda serà al pati de l'Escola la Torret, entre les 17 i les 20h.

Santa Agnès:  la rebuda serà a l'Horta de la Rectoria Vella, entre les 17 i les 20h.

La Roca:  els Reis seran al camp del futbol entre les 16 i les 19h.

Pel que fa a la paqueteria, només s'roganitzarà aquest any a La Roca. Així, els nens i nenes
podran anar a l'Escola Mogent, l'IES Sant Jordi i al Centre Cultural de La Roca entre les 8:30 i les
17h. És necessari omplir un formulari prèviament. 

Laura Álvarez Estapé, regidora de Cultura i Festes Populars, ha comentat que "la màgia de Ses
Majestats no l'atura res, i infants i grans podran gaudir de la seva arribada i viure aquests dies amb
alegria. Volem agrair a totes les comissions i veïnat que ha col·laborat perquè aquesta celebració
es pugui fer amb totes les mesures de seguretat". 
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Recordar també que per a tot el municipi hi ha instal·lades diverses Bústies Reials, on els infants
podran dipositar les seves cartes i els patges reials les recolliran. A la Torreta està al Centre
Cultural; a Santa Agnès a la plaça Fontanelles i a la Roca hi ha diverses repartides pel nucli i els
comerços. 
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L'arribada dels Reis d'Orient vindrà marcada, aquest any, per les restriccions imposades per la
pandèmia. Malgrat això, els municipis del Vallès Oriental no han volgut privar els seus infants
d'una de les festes que esperen amb més il·lusió. La Covid-19 marcarà una vigília de Reis diferent
a totes les que s'han viscut. Alguns municipis han optat per suprimir les cavalcades, readaptar-les
o fer activitats alternatives.

AIGUAFREDA

La cavalcada recorrerà els principals carrers del poble i, com és habitual, els nens podran saludar
Ses Majestats. Això sí, és imprescindible evitar concentracions de gent i la distància i mascareta
són obligatòries.

L'AMETLLA DEL VALLÈS

Els reis dedicaran el dia 5 de gener a rebre les cartes de tots els veïns de l'Ametlla. Seran durant
tot el dia a diferents punts del poble. En Melcior serà al parc de Maria Lluïsa i en Gaspar i en
Baltasar es trobaran a les Voltes de Can Camp i la pista del pavelló, respectivament. Les entrades
es poden adquirir per internet.

BIGUES I RIELLS

Els nens podran veure els Reis en un missatge televisat per VOTV. Tot i això, la nit del 4 caldrà
estar atents, quan es faci fosc, als Cingles de Bertí. Els més àvids hi podran veure uns llums que
indicaran l'arribada de Ses Majestats a Bigues i Riells.

CALDES DE MONTBUI

A Caldes, aquest any s'ha instal·lat el Parc dels Reis Mags d'Orient. Ses Majestats expliquen que,
"per responsabilitat", no podran fer la cavalcada. Com a alternativa, han habilitat un espai al parc
de Can Rius perquè tots els nens que vulguin, s'hi acostin per entregar la seva carta, fer-se
fotografies o, simplement, saludar els Reis.

CAMPINS

No hi haurà cavalcada, però els nens poden fer arribar les cartes als Reis a través de la "bústia
màgica" que hi ha instal·lada a l'oficina de coreus de Campins. Hi ha temps fins al 5 de gener.

CANOVELLES

Un grup de nens rebrà Ses Majestats a Can Palots a les 5 de la tarda. Llegiran el tradicional
discurs de benvinguda als Reis. Els actes culminaran a les 8 del vespre amb un castell de focs des
de la plaça de Margarida Xirgu.

CÀNOVES I SAMALÚS

Per mantenir la seguretat, la cavalcada s'ha organitzat per zones. És important que tothom que
assisteixi al seguici es mantingui a la seva zona de residència. La ruta farà camí, en aquest ordre,
entre Samalús, Cànoves Residencial, Camí de la Serra, Ca l'Esmandia, La Rosaleda, Cànoves
Centre (a més de Can Casademunt, Can Teixidor, la Cervera, la Parellada i el veïnat de Sant
Salvador), el Mirador (també Can Sebastianet i les Garrigues) i Can Volart.
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CARDEDEU

Els Reis rebran els nens i nenes de Cardedeu a la pista cobert del parc de Pompeu Fabra. Per
poder-hi anar, cal reservar entrada. La rebuda serà de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. A més
dels Reis, també hi haurà les carrosses i bústies per dipositar les cartes.

CASTELLTERÇOL

Ses Majestats s'instal·laran al campament reial dels Jardins de Cal Recorder a partir de 2/4 de 6
de la tarda. S'hi podrà accedir amb cita prèvia a les primeres hores. A partir de 2/4 de 8 l'entrada
serà oberta.

FIGARÓ

El Reis s'instal·laran a la plaça major a partir de 2/4 de 6 de la tarda i adreçaran unes paraules als
infants de Figaró. Fins al dia 4, també hi ha la opció que els patges es connectin per videotrucada
amb els que ho sol·licitin.

FOGARS DE MONTCLÚS

La cavalcada engegarà a les 7 de la tarda des de la Costa del Montseny, passarà per Mosqueroles
i finalment pel veïnat d'el Pertegàs. Els nens els podran rebre des de la porta de casa. Si viuen en
masies disseminades, es podran apropar a les places de la Costa i Mosqueroles. Les cartes es
podran dipositar al local Mariona de la Costa a partir de les 9 del matí.

GRANOLLERS

A Granollers, els Reis d'Orient enviaran un missatge als nens i nenes a 2/4 de 9 del vespre a
través del Youtube de l'Ajuntament i VOTV. També animen a sortir al balcó o la finestra a mirar el
cel, fer sonar els picarols i encendre els fanalets. Les cartes es podran tirar a les bústies reials
distribuïdes per tota la ciutat o al campament el patge Gregori, a Roca Umbert, que es mantindrà
obert a fins al 5 de gener.

GUALBA

La cavalcada sortirà de Gualba de Baix i enfilarà els diferents nuclis del municipi: el barri l'Estació,
Royal Park, Can Pla i fins al poble, on passarà pel carrer Montseny. El recorregut està pensat
perquè tothom es quedi al nucli on viu i no hi hagi aglomeracions.

LA LLAGOSTA

Els Reis iniciaran el recorregut a les 5 de la tarda des del carrer de l'Estació i seguiran per tot el
nucli urbà. Aquest any, Ses Majestats passaran per molts carrers i això permetrà que els nens els
puguin rebre des dels balcons i finestres.

LA ROCA DEL VALLÈS

A la Roca, els Reis d'Orient s'estaran a tres punts del municipi, tants com nuclis hi ha. A la Torreta,
la rebuda serà al pati de l'escola, entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. En el mateix horari
s'establiran Ses Majestats a l'Horta de la Rectoria Vella de Santa Agnès de Malanyanes. Al poble
de la Roca, els Reis s'estaran al camp de futbol entre les 4 i les 7 de la tarda.

LES FRANQUESES

Els Reis sobrevolaran les Franqueses amb helicòpter i després recorreran els carrers del municipi.
Els que ho vulguin, podran saludar-los des dels seus balcons, finestres i portals amb els fanalets
il·luminats. La cavalcada començarà a les 5 de la tarda. A Llerona, la rua donarà el tret de sortida a
2/4 de 7.

LLIÇÀ D'AMUNT

La biblioteca de Ca l'Oliveres serà l'escenari on se situaran els Reis el dia 5 de gener per rebre els
nens a partir de les 4 de la tarda. Cal, això sí, reservar entrades. A les 8 del vespre, Ses Majestats
s'adreçaran a tots els infants del municipi amb un missatge a través de Youtube. Dilluns 4 de
gener, a més, serà l'últim dia per visitar l'Oficina dels Somnis, on s'allotgen els patges.

LLIÇÀ DE VALL



No s'hi farà cavalcada, però hi haurà habilitats quatre punts del poble per poder visitar els Reis en
diferents franges horàries. A les 5, Ses Majestats seran a la plaça Catalunya. A les 6, al Casal de
Can Prat. A les 7, a l'Escola Els Vinyals i, a les 8, a la plaça del Voluntariat. Si els nens volen fer
rebre el seu xumet als Reis, poden posar-se en contacte amb l'àrea de Cultura.

LLINARS DEL VALLÈS

El 5 de gener es podrà accedir a "El somni reial", una visita teatralitzada pel campament reial que
hi haurà instal·lat al Castell Nou durant tot el dia. S'hi podran veure els Reis i el patge Papiot. A les
8 del vespre, Ses Majestats es dirigiran als nens de Llinars a través de les xarxes de difusió de
l'Ajuntament.

MARTORELLES

El campament reial del Pati de la Masia de Carrencà estarà obert des de 2/4 de 10 del matí fins a
les 8. S'hi podrà accedir amb cita prèvia. A 1/4 de 9 del vespre, l'alcalde entregarà les claus a Ses
Majestats en un acte que es retransmetrà on line.

MOLLET DEL VALLÈS

El pavelló de la Riera Seca serà el centre neuràlgic de la visita dels Reis d'Orient a Mollet des de
les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit. Per accedir al recinte caldrà reservar cita prèvia a través del
web de l'Ajuntament. La recepció dels Reis es retransmetrà a partir de les 4 de la tarda a Vallès
Visió.

MONTMELÓ

Els Reis es passejaran a partir de les 6 de la tarda pels carrers de Montmeló. Abans que els Reis
arribin, s'apagaran els llums del poble i tots els nens i nenes podran sortir als balcons per
il·luminar-los el camí amb el fanalet o la llanterna del mòbil.

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Enguany no hi haurà ni cavalcada ni es repartiran caramels, però els Reis compliran i seran a la
rebuda que els han preparat els veïns de Montornès el dia 5 de gener. Els Reis seran de 4 de la
tarda a 8 del vespre a la carpa polivalent El Sorralet. Al mateix recinte hi haurà repartides les
bústies reials perquè els nens del poble hi puguin dipositar les seves cartes.

MONTSENY

Els nens i nenes de Montseny tindran una cita amb els Reis d'Orient a partir de 2/4 de 6 de la
tarda. La recepció reial es farà als jardins de l'església del poble.

PARETS DEL VALLÈS

La situació de la pandèmia ha propiciat un canvi de la idea inicial que era fer una cercavila pels
carrers del poble. Enlloc d'això, s'emetrà un missatge dels Reis per les xarxes socials .

SANT ANTONI DE V.

Per veure els Reis a Sant Antoni de Vilamajor també es imprescindible tenir entrada. Ses
Majestats s'hi estaran en cinc franges diferents -d'una hora cadascuna- al parc de Can Sauleda.
L'horari previst és de 4 de la tarda a 9 del vespre. L'Ajuntament explica que és la manera més
segura perquè els infants de tot el poble puguin veure els Reis.

SANT CELONI

Finalment no hi haurà cavalcada, però els Reis demanen que, qui ho vulgui, deixi un fanalet al
balcó o la finestra de casa seva. A les 8 del vespre emetran un missatge en directe des de
l'Instagram de l'Ajuntament. Els dies anteriors al 5 de gener, els nens i nenes de Sant Celoni
podran entregar les cartes als patges que hi ha instal·lats a diversos punts del municipi.

SANT ESTEVE DE P.

Ses Majestats els Reis d'Orient passaran pels carrers principals del municipi i els infants els
podran saludar des dels balcons, portals i jardins. La cavalcada començarà a les 6 de la tarda al
veïnat de Santa Margarida i passarà pels barris de Can Garbeller, Can Record, Can Ribas i fins al



nucli urbà de Sant Esteve.

SANT FELIU DE CODINES

Ses Majestats faran una passejada pels carrers del poble durant la tarda. S'espera que l'arribada
sigui molt lluïda, per això els Reis han demanat que cadascú engalani el seu balcó. Per fer arribar
les cartes a Ses Majestats, s'ha col·locat una bústia gegant a la plaça del poble.

SANT FOST DE C.

Melcior, Gaspar i Baltasar seran al pavelló 2 des de 2/4 de 5 de la tarda fins a 2/4 de 9 del vespre
per rebre els nens que hi vulguin anar. Per evitar aglomeracions, es demana reservar entrada per
internet i que els veïns hi acudeixin amb els seus nuclis familiars.

SANT PERE DE V.

Els Reis s'establiran a la La Fàbrica del carrer Ginebró des de les 10 del matí fins a les 2 del
migdia. Cal demanar entrada per accedir-hi. Hi ha habilitats 11 punts a tot el municipi perquè els
nens puguin dur la seva carta als Reis.

SANTA EULÀLIA DE R.

A Santa Eulàlia, els Reis passejaran pel municipi a bord de cotxes descapotables. Per les
circumstàncies de la Covid-19, no s'aturaran a cap punt per saludar els nens. Les famílies que ho
vulguin, els podran donar la benvinguda des dels seus balcons i finestres. A les 9 del vespre i per
Canal SET es podrà seguir la rebuda a Ses Majestats des de l'Ajuntament.

STA. M. DE MARTORELLES

Els Reis arribaran a les 6 de la tarda al parc de la Torrentera i al poliesportiu municipal. També s'hi
farà un espectacle amb foc, hi haurà globus i música i una xocolatada.

STA. M. DE PALAUTORDERA

Tot i la situació sanitària, els Reis també s'han entossudit a visitar Palautordera. Encara que
tampoc no podran fer cavalcada, Ses Majestats s'estaran des de les 10 del matí fins a les 9 del
vespre a l'Envelat per saludar els infants del municipi que s'hi acostin. Per poder-hi accedir, cal
demanar hora al web Activitats Palau.

TAGAMANENT

El seguici de Ses Majestats començarà a 2/4 de 7 de la tarda. Prometen que passaran per davant
de les cases dels nuclis de Santa Eugènia, l'Avencó i la Pedralba. Els nens podran sortir a
donar-los la carta quan passin per davant de casa seva.

VALLGORGUINA

L'Ajuntament de Vallgorguina ha posat en marxa el web Escriu la teva carta als Reis. Un format
cent per cent instal·lat a l'era digital i que permet amb pocs clics fer arribar la carta a Ses
Majestats. Els nens utilitzin aquest servei poden escollir si l'envien a Melcior, Gaspar o Baltasar.

VALLROMANES

Els Reis de Vallromanes han demostrar la seva faceta més casolana en un vídeo que han
distribuït per les xarxes de l'Ajuntament. Hi surten fent el seu dia a dia: aixecant-se del llit o
rentant-se les dents. Anuncien que els nens de Vallromanes rebran un missatge per dir-los on
podran anar entregar la seva carta.

VILALBA SASSERRA

A Vilalba, Ses Majestats s'acostaran a la porta de les cases dels nens del poble a recollir les seves
cartes. Caldrà esperar.

VILANOVA DEL VALLÈS

Fins al 4 de gener, els nens podran llançar la carta a la bústia que hi ha instal·lada a la plaça de
l'Ajuntament. El dia 5 de gener, els Reis es desplaçaran al campament reial de l'escola Mestres
Munguet i Cortés i s'hi estaran de 4 a 7 de la tarda.
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La Roca, el pueblo de Illa, ante su regreso: la
mayoría le admira y los 'indepes' le llaman
"ministro español"

Europa Espanya Espanyol (o Castellà)

Todo el mundo conoce a Salvador Illa en La Roca del Vallés. Porque es hijo del pueblo, porque allí
se crió, porque fue alcalde en dos ocasiones y porque se sigue dejando caer de vez en cuando.
"¿Que si conozco a Salvador Illa? Mira, mira...", nos contesta un vecino bajando la voz cuando le
preguntamos por el ministro de Sanidad. Saca el teléfono y muestra su nombre en la agenda . "Me
lo dio cuando era alcalde y sigue teniendo el mismo número de móvil", contesta con orgullo. Es
casi una rareza. Que un alcalde le de su contacto a los vecinos y que mantenga el mismo numero
habiendo llegado a ministro. Define bastante el carácter del flamante candidato socialista a las
elecciones catalanas del 14-F: "Un hombre muy llano y muy cercano, que hablaba con los vecinos
de tú a tú", le cuenta a EL ESPAÑOL otro de los roquerols (gentilicio de La Roca del Vallés) que
toma el sol en la plaza del Ayuntamiento. Un Ayuntamiento que no le es ajeno a Illa. Fue concejal
de Cultura en el 87, alcalde por primera vez en el 95 y por última en el 99. Recuperó el bastón de
mando meses después de haber sido cesado mediante una moción de censura. Un oscuro
episodio lleno de polémicas. En las siguientes elecciones, el pueblo castigó a los censores e Illa
barrió: obtuvo la mayoría absoluta. Illa en un pleno del Ayuntamiento de La Roca "Es el alcalde
que más cosas ha hecho por el pueblo", coinciden varios de los vecinos consultados por este
periódico. Y, a efectos prácticos, no les falta razón. Bajo el mandato del socialista, en La Roca del
Vallés se construyó La Roca Village , un pequeño pueblo en el que no hay casas sino tiendas de
lujo. Un gran outlet donde están presentes Gucci, Prada o Armani. La Roca Village llegó a ser la
atracción turística más visitada de Barcelona , por encima de la Sagrada Familia o el Camp Nou.
Antes de la pandemia era la parada favorita de los turistas rusos y chinos en su paso por nuestro
país. Una obra que se iba a quedar Mataró y que, a última hora, vino a parar al pueblo de Illa. Y
aunque aquello fue lo más famoso que se construyó durante su mandato, para los vecinos de La
Roca, Illa sigue siendo "el alcalde que hizo la piscina cubierta". Indepes en contra Todos lo
conocen, pero no todos le apoyan. Aunque sus partidarios parecen mayoría, existe en La Roca del
Vallés una corriente de antipatía contra el todavía ministro de Sanidad. Procede del votante
nacionalista catalán. No le perdonan su oposición frontal al independentismo ni su papel
preponderante en el actual gobierno de España. "¿Un ministro español de presidente de
Cataluña?" , pregunta de forma retórica un votante de ERC cuando se le pregunta por su vecino.
Illa es socialista, constitucionalista y del Espanyol. Un perfil difícil de digerir para el votante indepe.
"De aquí salió por la puerta de atrás" , asegura otra vecina independentista, que señala la
construcción el campo de golf y una polémica promoción inmobiliaria que se levantó durante su
mandato como los principales puntos negros de su gestión. Aunque también se muestra en contra
el complejo La Roca Village ("no sé dónde iría a parar ese dinero, porque en el pueblo nunca
repercutió") y hasta de nuestro periodico ("Si llego a saber que eres de EL ESPAÑOL no te digo
nada). El campo de Golf de La Roca también se construyó durante su mandato DLF No obstante,
son los independentistas los que mandan ahora en el pueblo. Lejos quedaron los tiempos de la
mayoría absoluta del PSC. En la actualidad, en La Roca del Vallés está gobernada por una
coalición conformada por Esquerra y Junts per La Roca , el grupo local de la derecha nacionalista
catalana. "Después del 1 de octubre cambiaron mucho las cosas. Hubo mucha división en el
pueblo", recuerda el camarero de un bar del centro. Pintadas en su casa Una división que Illa vivió
en sus propias carnes. En abril de 2018, media año después del simulacro de referéndum en

https://www.elespanol.com/reportajes/20210105/roca-illa-regreso-mayoria-indepes-ministro-espanol/548696317_0.html


Cataluña, el entonces secretario de organización del PSC sufrió un ataque en su propio domicilio
de La Roca del Vallés. La fachada de su casa amaneció con pintadas de esteladas, lazos
amarillos y frases del tipo "ni olvido ni perdón" . Un atentado que Illa mostró en las redes y
denunció en la comisaría e los Mossos d'Esquadra. Pintadas en casa de Illa No le perdonan los
nacionalistas catalanes sus gestos en las antípodas del independentismo: "¿Cómo voy a querer
que sea mi presidente, después de lo que hizo?", pregunta otro vecino que no desvela a quién
voto pero se define como independentista. Por "lo que hizo", se refiere a su presencia en la
manifestación por la unidad de España celebrada el 8 de octubre de 2017 en Barcelona, una
semana después del referéndum ilegal. Illa fue uno de los pocos dirigentes socialistas que
asistieron a aquel acto, al que si acudió la plana mayor de Ciudadanos. Ahora, los exvotantes de
Cs disconformes con la deriva del partido de Arrimadas son un caladero de votos para este nuevo
PSC de Illa que se postula como "el partido de la unidad, que romperá las trincheras en Cataluña",
según el mismo ministro aseguró en su primera intervención como presidenciable. Hijo de dos
obreros de la industria textil y filósofo de formación, es su papel de oyente activo el que más
subrayan los que más conocen a Illa "Lo veías por el pueblo, le preguntabas, le invitabas a un acto
de alguna asociación. Si te daba su palabra, es que venía seguro", explica un vecino que estuvo
vinculado a una asociación cultural local sobre el patrimonio prehistórico de La Roca. Arroz y
sobremesa Comparte esa misma opinión Dolors Conde , la socialista que se convirtió en la
primera mujer en ostentar la alcaldía en el municipio de Castellbisbal. Lo recuerda en una
anécdota: "Recuerdo que una vez organizamos una paella popular en la agrupación local del PSC.
En 20 de agosto , con un calor terrible. Le invitamos como secretario de organización y acudió al
acto. Pensábamos que llegaría, diría unas palabras y se largaría, que es lo que haría algún cargo
similar. Pero Illa se quedó todo el acto, departió con la gente, se comió el arroz y se quedó a hacer
sobremesa, hablando con los militantes de base. Nos pareció un hombre muy educado y atento".
El conflicto nacionalista, en varias pintadas Otra alcaldesa que también lo ha tratado
recientemente es Noemí Truchante , La primer edil de Vilanova del Vallés lo conoció en su faceta
de alcalde de La Roca y de secretario de organización del PSC. Pero ha sido durante la pandemia
cuando ha mantenido una comunicación más constante: "Acuérdate de que los pueblos de la
Conca d'Ódena fuimos los primeros en confinarnos durante la primera ola", explica Truchante a EL
ESPAÑOL. "Pues durante todo aquel tiempo me atendió en todo momento, pesar de todo lo que
tenía encima. Es un hombre dialogante, que siempre busca el consenso y que sería la mejor de
los opciones para gobernar Cataluña". En La Roca siguen con atención los últimos movimientos
políticos, al menos la gente de a pie. Se habla de su familia, de su segunda mujer y de su hija
adolescente. Un vecino comenta que Illa ya está por volver a su casa en el pueblo. Otro le
contesta que ya ha vuelto y que se va a quedar. Son todo rumores. En su casa, sea como fuere,
no nos atiende nadie, como tampoco lo hacen en casa de sus padres ni en la sede del PSC, que
se encuentra justo encima de un bar de copas. Son malas épocas para atender a nadie, entre las
fiestas y los rebrotes. En el Ayuntamiento tampoco han querido atender a EL ESPAÑOL; todos los
interlocutores posibles se hallaban de oportunas vacaciones a nuestra llamada. Tampoco tienen
mucho más que decir, más allá de que la alcaldía le fue arrebatada mediante una moción de
censura y que los actuales gobernantes no comulgan con los planteamientos que Illa tiene para
Cataluña. Todavía queda algún convergente por le pueblo que le trata de arrebatar el mérito de la
construcción de la piscina: "Los socialistas iban a hacer una piscina de verano; si se hizo cubierta
fue porque CiU lo llevó en su programa " asegura. Porque, aunque se inauguró en 2004, la piscina
sigue siendo la construcción que quedó para los vecinos. La Roca Village, el mayor atractivo
turístico de La Roca DLF A un mes de las elecciones, el pueblo natal del ministro Salvador Illa i
Roca (lleva a su pueblo hasta en el apellido) se divide en dos grupos: unos, los que lo quieren de
presidente para que gestione Cataluña tal y como hizo con su municipio, levantando grandes
infraestructuras. Los otros, los que no le perdonan que le haya plantado cara al independentismo.
No quieren a un ministro español gobernando la Generalitat. Pero saben que su vecino se ha
convertido en la principal baza del constitucionalismo en Cataluña. El mismo que trajo a los
turistas rusos al pueblo es el que podría acabar con la hegemonía independentista en el gobierno
catalán.
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Noves mesures contra la Covid-19 a Catalunya des del 7 de gener  

ACtivitAts soCiAls
6 persones, màxim de 2 bombolles 
de convivència.
trobades en espais tancats: 
restringides al màxim i limitades 
a visites a persones amb 
dependència o vulnerabilitat,  
i sempre la mateixa bombolla  
de convivència. 

CoNfiNAmeNt 
perimetrAl
A Catalunya: restringides l’entrada 
i la sortida sense motiu justificat.
municipis: restringides l’entrada 
i la sortida durant tota la setmana 
sense motiu justificat.  
Mobilitat laboral només permesa 
quan no es pot teletreballar.

CoNfiNAmeNt
NoCturN
De les 22h a les 6h, 
excepte per causes justificades.

trebAll
Teletreball,  
excepte quan no sigui possible.
suspesos: congressos, 
convencions, fires  
i activitats assimilables.

eduCACió
universitats: docència teòrica 
virtual.
batxillerat, cicles formatius i 

ensenyaments de règim general 
reglats: reducció de l’activitat 
presencial.
eso, primària i infantil: 
presencial.

extrAesColArs i 
eduCACió eN el lleure
permeses: les activitats 
extraescolars i esportives que 
es realitzin als centres educatius 
amb els grups estables  
de convivència de les activitats 
lectives.
suspeses: la resta d’activitats  
de lleure, esport escolar  
i activitats extraescolars.

esport
Equipaments esportius a l’aire 
lliure, al 50%.
Esport a l’aire lliure, 
 màxim 6 persones  
(excepte esport federat).
tancats: equipaments esportius 
d’interior (excepte piscines  
al 30%).
Competicions suspeses.

Comerços i CeNtres 
ComerCiAls
De 6 a 21h de dilluns a divendres. 
Petit comerç, centres comercials 
de menys de 400 m2  i mercats  
no sedentaris, al 30%.
tancats: Centres i recintes 

comercials de més de 400 m2 
oberts: alimentació, higiene i 
altres productes i serveis de 
primera necessitat (inclosos 
perruqueries i centres 
d’estètica, amb cita prèvia).

restAurACió
7.30h a 9.30h / 13h a 15.30h
exterior: 100% - interior: 30%
Màxim 4 persones per taula,
2 metres de separació entre 
taules. Recollida en el local fins 
a les 22h i lliurament a domicili 
fins a les 23h.

CulturA i ACtivitAts 
reCreAtives
Cinemes, teatres, auditoris i 
sales de concerts, només per 
programació ordinària; museus, 
biblioteques i sales d’exposició, 
al 50% de l’aforament. Màxim 
500 persones i, amb ventilació 
òptima, màxim 1.000 persones.
Parcs infantils, ocupació del 50% 
(fins a les 20h).
tancats: espais infantils lúdics 
interiors, festes majors, bingos, 
casinos i sales de joc.

ACtes religiosos
30% de la capacitat total. Màxim 
500 persones i, a l’aire lliure o 
amb ventilació òptima, màxim 
1.000 persones.     

Torna el confinament municipal
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La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Des d’aquest dijous, la 
mobilitat ha tornat a que-
dar restringida al municipi 
de residència de dilluns a 
diumenge. Només se’n pot 
sortir per anar a treballar 
–sempre que no es pugui 
teletreballar– i per altres 
causes justificades com anar 
a atendre familiars malalts, 
anar al metge o fer algun trà-
mit davant de l’administració 
que sigui necessari. Aquesta 
és una de les noves restricci-
ons acordades pel govern de 
la Generalitat per frenar l’ex-
pansió de la pandèmia de la 
Covid-19 just després de les 
festes de Nadal i Reis i que 
s’han establert per un termi-
ni de 10 dies. A la vegada, es 

mantenen altres limitacions 
com el confinament nocturn 
que no permet sortir dels 
habitatges entre les 10 de la 
nit i les 6 del matí.

A banda de les noves limi-
tacions al comerç (vegeu 
pàgines 2 i 3 d’aquesta matei-
xa edició), s’imposen noves 
restriccions als gimnasos. 
Des d’aquest dijous no poden 
fer cap activitat a l’interior 
excepte les de les piscines, 
que tenen l’aforament limi-
tat al 30%. Sí que es perme-
ten activitats esportives a 
l’exterior però en grups de 
com a màxim sis persones 
excepte en el cas de l’esport 
federat, que poden ser més. 
Això ha propiciat que alguns 
centres –és el cas dels de 
Canovelles, la Garriga o 
Llinars– hagin optat per ade-

quar espais a l’aire lliure. 
El Procicat no ha afegit 

noves restriccions a la res-
tauració, que, per tant, man-
té les limitacions que tenia 
fins ara: servei als locals de 
2/4 de 8 a 2/4 de 10 del matí 
i d’1 del migdia a 2/4 de 4 de 
la tarda amb un màxim de 
quatre persones per taula. 
La resta de franges horà-
ries poden fer menjar per 
emportar, que poden servir 
fins a les 10 de la nit al local 
i fins a les 11 de la nit si fan 
repartiment a domicili. Amb 
tot, David Vázquez, presi-
dent del Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental, ressalta 
l’impacte que tindrà el con-
finament municipal. “Encara 
més en els restaurants dels 
pobles petits”, recorda. Tam-
bé preveuen que es noti el 
tancament dels comerços no 
essencials durant els caps de 
setmana. “Ara no s’ha tocat 
l’hostaleria però l’hostaleria 
ja està totalment tocada. Les 
pèrdues diàries que tenim els 
establiments són brutals. La 
situació està bastant fotuda.”

Controls de Mossos i policies locals
La Roca del Vallès L’entrada en vigor del confinament 
municipal –que només es pot trencar per anar a treballar si 
no es pot fer des de casa o per alguna altra causa justifica-
da– va comportar controls específics de Mossos i policies 
locals aquest dijous a diversos punts de la comarca. A la 
imatge, un dispositiu a la sortida de l’AP-7 a Cardedeu on 
s’enllaça amb la C-35 i la carretera de la Roca a Cardedeu.

Els gimnasos no poden fer activitats en espais interiors, excepte les aquàtiques
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Les escoles reobren i reivindiquen que són un espai segur

Notícia emesa a l'informatiu del dia 11 de gener del 2021.
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Municipi Atur desembre 
2020

Atur desembre 
2019

Variació 
absoluta % Variació

Aiguafreda 128 104 24 23,08

L’Ametlla del Vallès 353 268 85 31,72

Bigues i Riells 529 425 104 24,47

Caldes de Montbui 986 842 144 17,10

Campins 29 19 10 52,63

Canovelles 1.569 1.254 315 25,12

Cànoves i Samalús 177 134 43 32,09

Cardedeu 1.007 845 162 19,17

Figaró-Montmany 75 47 28 59,57

Fogars de Montclús 15 18 -3 -16,67

Les Franqueses del Vallès 1.356 1.079 277 25,67

La Garriga 757 635 122 19,21

Granollers 4.517 3.563 954 26,78

Gualba 106 75 31 41,33

La Llagosta 1.026 848 178 20,99

Lliçà d’Amuunt 922 732 190 25,96

Lliçà de Vall 307 273 34 12,45

Llinars del Vallès 626 509 117 22,99

Martorelles 308 270 38 14,07

Mollet del Vallès 3.777 3.212 565 17,59

Montmeló 564 446 118 26,46

Montornès del Vallès 1.267 1.057 210 19,87

Montseny 21 12 9 75,00

Parets del Vallès 1.033 869 164 18,87

La Roca del Vallès 587 479 108 22,55

Sant Antoni de Vilamajor 384 303 81 26,73

Sant Celoni 1.189 989 200 20,22

Sant Esteve de Palautordera 113 108 5 4,63

Sant Feliu de Codines 388 327 61 18,65

Sant Fost de Campsentelles 441 362 79 21,82

Sant Pere de Vilamajor 289 221 68 30,77

Santa Eulàlia de Ronçana 379 308 71 23,05

Santa Maria de Martorelles 50 37 13 35,14

Santa Maria de Palautordera 608 502 106 21,12

Tagamament 20 15 5 33,33

Vallgorguina 211 142 69 48,59

Vallromanes 117 111 6 5,41

Vilalba Sasserra 52 42 10 23,81

Vilanova del Vallès 254 195 59 30,26

Vallès Oriental 26.537 21.677 4.860 22,42

Variació de l’atur per municipis (2019-2020) - Font: Departament de Treball, Benestar i Famílies

Evolució de l'atur registrat al Vallès Oriental (2005-2020)

2005          2006         2007         2008         2009         2010         2011          2012         2013         2014      2015         2016         2017         2018          2019         2020

Font: Diputació de Barcelona

13.883 13.788 14.263

24.392

32.212 31.890
35.016

37.625 36.466

32.662

28.760
25.577

22.943 21.777 21.677

26.537

El Vallès Oriental tanca l’any de 
la Covid amb 4.860 aturats més
Les darreres restriccions han disparat els registres de desocupació al mes de desembre

Granollers

Joan Carles Arredondo

L’atur es va disparar al 
Vallès Oriental en un mes 
de desembre marcat per les 
noves mesures restrictives 
arran de la pandèmia de 
coronavirus i van portar la 
comarca als registres de des-
ocupació més desfavorables 
des de la crisi financera de 
2008. En el pitjor mes de 
desembre dels últims 12 
anys, l’atur es va incrementar 
al desembre en 972 inscrits 
i va situar l’augment de 
demandants actius de feina 
en 4.860 respecte al tanca-
ment de l’exercici passat. La 
crisi de la Covid té, clara-
ment, una derivada laboral. 

El creixement interanual, 
que en percentatge és del 
22,4%, no té precedents des 
dels anys 2008 i 2009. Lla-
vors, els creixements anuals 
havien estat del 71% i del 
32%, respectivament. A més 
de les causes d’aquella crisi, 
financeres, la diferència amb  
la situació d’aquest any ha 
estat l’escut dels expedients 
de regulació temporal d’ocu-
pació (ERTO) que han evitat 
que molts dels més de 40.000 
afectats per aquests proces-
sos de regulació a la comarca 
en algun moment dels mesos 
de pandèmia passessin a fer 
més gran la borsa d’aturats.

Els registres de 26.537 ins-
crits a les oficines d’ocupació 
situen el Vallès Oriental en 
xifres similars a les que tenia 
l’any 2016, en un salt enrere 
de quatre anys i mig. Aquest 
2020 ha estat, a més, el pri-
mer any que ha acabat amb 
un creixement de l’atur des 
de 2012.

Els registres del mes de 
desembre a la comarca estan 
en la línia de la mitjana cata-

lana, amb un increment del 
3,8%, similar al 4% del país. 
El còmput anual és, en canvi, 
lleugerament menys desfa-
vorable. Mentre que al Vallès 
Oriental l’atur ha crescut 
un 22,4%, a Catalunya l’in-
crement se situa per sobre 
del 28%. És, en part, fruit 
de la presència més elevada 
del sector industrial, el de 
menor afectació de la pandè-
mia, a la comarca.

De fet, la relació per muni-
cipis (quadre inferior) mos-
tra que també han estat les 
poblacions amb més presèn-
cia del sector industrial les 
que han tingut creixements 
més moderats en la desocu-
pació, tot i que en gairebé 
tots els casos són increments 
de doble dígit.

“Venim d’un mes de 
desembre en què no hi ha 
hagut contractació”, ana-
litza el secretari comarcal 
de CCOO, Gonzalo Plata. 
“Era previsible, perquè els 
tancaments estan afectant 
les empreses més petites i 
el comerç ho té complicat 
per aguantar”, afegeix. Plata 
demana més implicació de 
la Generalitat en suport als 
autònoms i els petits comer-
ciants per contribuir a rever-
tir la situació.

En el mateix sentit s’ex-
pressa el president de Pimec-
Vallès Oriental, Daniel Boil. 
“La major part de centres de 
cotització que han tancat són 
micropimes”, assenyala Boil. 
“Les empreses estan ajustant 
al màxim els costos mentre 
esperen que el mercat es 
reactivi i només contracten 
quan és estrictament neces-
sari, fins i tot les de sectors 
que han pogut anar mante-
nint l’activitat, com la indús-
tria química i farmacèutica 
o la logística”, comenta. Boil 
augura encara força mesos 
en una situació similar, per-
què les mesures restrictives 
es mantenen i la via de l’ex-
portació està limitada per 
a moltes firmes industrials 
donat el context de restricció  
en països com Alemanya.

El sindicat UGT remarca 
que les dades són les pitjors 
des de 2016 i assenyala, a 
més, l’efecte especialment 
negatiu de l’atur sobre les 
capes més desafavorides. 
El responsable comarcal de 
comunicació del sindicat, 
Bernat Escudero, denuncia 
“l’augment de la vulnerabili-
tat de moltes persones i l’in-
crement de les desigualtats 
socials, quan encara no s’han 
superat els efectes de la crisi 
econòmica del 2008”.

“La contractació està en 
stand by perquè les empre-
ses no poden córrer riscos”, 
relata el director general de 
la Unió Empresarial Inter-
sectorial, Joaquim Colom. El 
responsable de l’organització 
remarca que la situació afec-
ta, sobretot, el sector dels 
serveis.
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Santa Agnès de Malanyanes celebra la Festa Major d'Hivern

13 Gener 2021 Redacció: Andrea Rodríguez

Població: La Roca del Vallès

Comparteix

Malgrat la situació pandèmica l'Ajuntament i el teixit associatiu han volgut celebrar la Festa Major
d'hivern de Santa Agnès de Malanyanes. No obstant, és necessari reservar una entrada
prèviament a l'enllaç  https://www.eventbrite.es/o/ajuntament-de-la-roca-del-valles-31212225813 i
poder gaudir de tots els actes de manera gratuit. Les reserves també es poden fer via telefònica
dilluns i dimecres de 10 a 13h, trucant al  93 842 44 61.

Laura Álvarez Estapé, regidora de Cultura i Festes Populars, ha volgut animar a tothom a
participar de les activitats, tot demanant responsabilitat i que es compleixin les normes. "Cada cop
queda menys per anar recuperant progressivament la normalitat, i poder tornar a gaudir de la
cultura i les tradicions plegats. Mentrestant, volem agrair la implicació de totes les persones que
fan possible que puguem gaudir de celebracions com aquesta Festa Major", ha volgut destacar. 

Quins actes hi haurà?

11:15h:  Classe oberta de Zumba al Camp de Futbol (és necessari portar calçat esportiu).

12:15h:  Espectacle infantil al Centre Cívic, amb l'obra "Cagallufes, el follet rondinaire".

12:15h:  Missa solemne a la parròquia, presidida pel rector Mn. Josep Monfort. En acabar la missa
es farà el Pa de l'obra (s'ha de sol·licitar prèviament), la benedicció d'animals i la plantada de
xiprers. 

Divendres 22 de gener

https://www.puntvalles.com/noticia/santa-agnes-de-malanyanes-celebra-la-festa-major-d-hivern
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VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  CONTROLS POLICIALS…

Controls policials per garantir el con�nament municipal

Notícia emesa a l'informatiu del dia 18 de gener del 2021.
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En 2020 crecieron un 33% los delitos de violencia
de género en La Roca

Europa Espanya Espanyol (o Castellà)

Revista Digital del Vallès

En 2020 crecieron un 33% los delitos de violencia de género en La Roca

enero 13, 2021

Telegram

La Policía Local de la Roca del Vallès ha atendido durante el 2020 más de 3.400 requerimientos
policiales derivados de hechos delictivos, informaciones sospechosas, problemas de convivencia e
incidentes de tráfico. Estos datos representan una media de casi 10 servicios diarios que se
suman a las gestiones ordinarias de servicio a escuelas, apertura de instalaciones, patrullajes
preventivos, controles de tráfico o vigilancias específicas para el control de las medidas impuestas
contra la Covid-19.

Sin embargo los delitos en la Roca del Vallès han disminuido un 25,63%, el índice general de
resolución de casos (eficacia) ha aumentado un 2,06% y se han practicado 7 detenciones. La
distribución de los hechos delictivos responde a la situación de pandemia, con un aumento de los
delitos contra las personas (+ 4,17%) y un descenso de los delitos contra el patrimonio (-28,61%) y
contra la seguridad vial (-10 %).

En cuanto a los delitos contra las personas, destacan que los delitos de violencia de género han
aumentado un 33%. En cuanto a los delitos contra el patrimonio, hay que destacar el descenso de
los robos en fuerza a domicilio, que han disminuido prácticamente a la mitad (-49,02%).

A lo largo del año se han impuesto cerca de 180 denuncias por infringir las normativas de la
Covidien-19. Esta cifra desgraciadamente es muy alta y desde la Policía Local se insiste en que el
uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el respeto por las limitaciones de movilidad son
responsabilidad de todos y todas y son la mejor herramienta para contener los contagios .

El jefe de la Policía Local, Manuel Vivas, afirmó: «Animamos a todos los vecinos a que contacten
con nosotros ante cualquier hecho sospechoso, la información que aporta la ciudadanía nos
permite trabajar para anticiparnos a los hechos delictivos y mejorar la planificación y la estrategia
para hacerles frente. La colaboración ciudadana es la clave para un municipio más seguro y
comprometido con el bienestar colectivo «.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Daniel Valls, explicó que «nos sentimos muy
orgullosos del gran cuerpo de Policía Local que tenemos y su vocación de servicio público. Desde
el consistorio trabajaremos para continuar implementando cambios y mejoras para que los
agentes puedan atender a la ciudadanía con las mejores condiciones posibles «.

Relacionado

http://revistadelvalles.es/2021/01/13/en-2020-crecieron-un-33-los-delitos-de-violencia-de-genero-en-la-roca/
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VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  MÀRIAM BEN-ARAB, D…

Màriam Ben-Arab, de la Roca, guanyadora del Premi Cavall
Fort

Notícia emesa a l'informatiu del dia 12 de gener del 2021.
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La Asociación de Vecinos de La Torreta presenta
moción al pleno quejándose del cierre del
ambulatorio
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Revista Digital del Vallès

La Asociación de Vecinos de La Torreta presenta moción al pleno quejándose del cierre del
ambulatorio

enero 14, 2021

Telegram

La Asociación de Vecinos de La Torreta llevará al pleno del Ayuntamiento de la Roca del Valles,
una moción denunciando la precariedad de la sanidad pública debido a los recortes,
externacionalizaciones y privatizaciones que se han llevado a saco por parte de la Generalitat de
Catalunya en la última década y que han quedado más evidente desde la pandemia.

Según la Asociación de vecinos "han sido los recortes en el sistema de la sanidad pública y la falta
de previsión actual, lo que ha mermado capacidad para hacer frente a la Covid-19 y ha
imposibilitado que se hayan podido evitar muertes evitables directamente relacionadas con la
pandemia o por efectos colaterales ante la falta de atención a enfermos crónicos".

Y afirman que "un situación que exige más recursos para la sanidad publica y de la que no
parecen haber aprendido mucho si nos atenemos a los hechos entre los que conviene destacar el
cierre del consultorio de La Torreta desde marzo del 2020 y que la Conselleria de Salut sigue
empeñada en su cierre definitivo con argumentos que no se aguantan ni objetiva, ni social, ni
humanamente y que deja en una precariedad inaceptable a más de 2.800 personas, muchas de
ellas mayores, obligándolas a unos sufrimientos y desplazamientos innecesarios".

La moción presentada, además de denunciar la situación de la sanidad pública y reivindicar una
sanidad pública universal y con recursos, busca el apoyo de los grupos municipales contra el
cierre del consultorio de La Torreta.

Relacionado

https://revistadelvalles.es/2021/01/14/la-asociacion-de-vecinos-de-la-torreta-presenta-mocion-al-pleno-quejandose-del-cierre-del-ambulatorio/
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L’espai de la Miranda, molt a prop de la ronda de Granollers, amb les pedres que s’han posat recentment per evitar que els vehicles puguin aparcar o fer-hi abocaments de residus

La Roca protegeix 
amb pedres marges 
de camins per parar 
els abocaments  
de residus al medi
També es busca dificultar l’accés  
de vehicles per fer ‘botellón’

jat una setmana i, el dilluns 
següent, haver-hi de tornar”, 
explica el regidor posant 
l’exemple de la zona de la 
Miranda. Aquí, s’ha delimitat 

el camí amb pedres “perquè 
els vehicles no en puguin 
sortir”. Fa un temps, ja es va 
fer una prova en alguna zona 
col·locant troncs i cadenes. 

“Vam veure que va funcionar 
força”. Ara, han optat per 
fer servir pedres, que “tenen 
menys impacte a l’entorn”.

Per retirar els abocaments 

La Roca del Vallès

Ferran Polo

L’Ajuntament de la Roca ha 
intervingut en 13 punts fora 
dels diferents nuclis urbans 
del municipi on s’ha detectat 
que es produeixen aboca-
ments de residus de manera 
incontrolada. A la majoria 
de zones, s’hi han col·locat 
pedres de grans dimensions 
que delimiten l’amplada del 
camí allà on hi havia eixam-
plaments que facilitaven 
l’estacionament de cotxes 
i furgonetes i l’abocament 
de residus. En tots els punts 
on s’ha actuat, s’ha retirat la 
brossa que hi havia. En algu-
nes zones, a més, s’han fet 
plantacions d’herba o arbres 
com pollancres o alzines per 
dificultar-ho encara més. En 
una altra zona s’ha apostat 
per crear una petita muralla 
amb terra compactada de 50 
metres de llarg per impedir 
l’estacionament de vehicles.

A banda, les intervenci-
ons busquen dificultar les 
concentracions de grups de 
persones –sovint joves per 
fer botellón– que feien tro-
bades amb els seus vehicles 
en espais rurals on tenien 
lloc per aparcar. Són situa-
cions que s’han donat més 
darrerament pel tancament 
dels locals d’oci nocturn per 
la pandèmia de la Covid-19. 
“Hem arribat a tenir una 
patrulla de la Policia Local 
estàtica al costat de la deixa-
lleria per evitar les concen-
tracions de persones per fer 
botellón”, explica Jordi Bacar-
dit, regidor de Medi Ambi-
ent i Pagesia. Les restriccions 
canviants, a més, han propici-
at moviments en els horaris 
i aquestes situacions ja no es 
donen només de nit.

Fins ara, l’Ajuntament 
anava fent neteges d’aquests 
espais naturals. Ara, s’ha 

La Roca del Vallès

F.P.

El tractament dels residus 
voluminosos representa 
actualment un terç del cost 
de gestió de les deixalleries 
del Vallès Oriental. Ve deri-
vat de l’increment de tones 
recollides en els darrers anys 
–15.619 a tota la comarca 
l’any 2019–, el cost que té 
el seu tractament i el del 
cànon que fixa l’Agència de 
Residus de Catalunya. Si el 

percentatge de residus volu-
minosos respecte al total de 
residus que entren a les dei-
xalleries continua augmen-
tant, aquest percentatge serà 
cada vegada més important, 
alerten fonts del Consorci 
per a la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental ,que actu-
alment té externalitzat el 
tractament dels voluminosos 
recollits a les deixalleries. 
Amb tot, es treballa amb la 
idea de poder tirar endavant 
un projecte que permeti 

una major valorització dels 
mobles vells i altres residus 
d’aquest tipus que es recu-
llen. Per exemple, a partir 
de la separació d’elements 
com la fusta –si es tracta 
per separat el cost és 0– i la 
ferralla que poden contenir. 
Això permetria reduir el cost 
d’aquesta partida. 

Segons les dades de 
l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC), la xifra de 
residus voluminosos recolli-
da l’any 2019 és la més alta 

dels darrers anys. Encara 
no es tenen les dades del 
2020, que poden estar con-
dicionades pel període de 
tancament al públic de les 
deixalleries durant el pri-
mer estat d’alarma per la 
Covid-19. Tot i això, durant 
aquests mesos van continu-
ar treballant a porta tanca-
da pels residus aportats per 
les brigades municipals. 

L’any 2018, la xifra de 
residus voluminosos reco-
llits a la comarca va fer un 
salt respecte a les dades de 
2017: va situar-se en 15.083 
tones, gairebé 3.000 més 
que l’any anterior (12.113). 
Els anys anteriors ja s’havia 
anat registrant un augment 
progressiu a raó d’unes 500 
tones més cada any des del 
2014 (vegeu dades del grà-
fic adjunt).

Un terç del pressupost de gestió de 
les deixalleries, per als voluminosos
Entre els anys 2017 i 2018, hi va haver un salt en les tones recollides

volgut fer una acció més 
definitiva i s’ha actuat en 
els 13 punts que generaven 
una major problemàtica. 
Entre aquests, la zona de 
la Miranda i del Bosc dels 
40 Pins o un espai proper 
al riu Mogent, al límit amb 
Vilanova, on, a més de la 
neteja, s’hi han plantat 
arbres. “Són llocs on la gent 
acostuma a passejar i que 
tenen un gran impacte”, 
admet Bacardit. Amb tot, 
“potser representen el 10% 
de tots els llocs on tenim pro-
blemes d’aquest tipus.” “Ens 
hem trobat que ho hem nete-

Evolució de la recollida de residus voluminosos i fusta al Vallès Oriental (en tones)

2013                      2014                      2015                     2016                      2017  2018                     2019

9.264

10.599 10.983 11.477
12.113

15.083
15.619

S’han netejat  
els espais i, 

en alguns punts, 
també s’han 

plantat arbres 
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VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  LA ROCA ARRANJA PR…

La Roca arranja prop de 13 quilòmetres de camins forestals

Notícia emesa a l'informatiu del dia 21 de gener del 2021.
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Jutgen dos homes per 
drogar i abusar sexualment 
d’una dona a Granollers
Els fets van passar l’abril de 2017 després que víctima i acusats coincidissin en un bar

Granollers

EL 9 NOU

La fiscalia demana set anys 
de presó per a dos homes 
acusats d’abusar sexual-
ment d’una dona a qui, 
prèviament, havien drogat 
posant-li cocaïna o alguna 
altra substància a la beguda. 
Els fets, que van passar a 
Granollers l’abril de 2017, 
seran jutjats dijous de la 
setmana que ve a la secció 
setena de l’Audiència de 
Barcelona. Per A la fisca-

lia, els dos acusats, que 
ara tenen 35 i 33 anys, van 
cometre un delicte d’abús 
sexual i, a més de la con-
demna de presó, demana al 
tribunal que els imposi cinc 
anys de llibertat vigilada. 
En el cas d’un dels acusats, 
el ministeri públic s’oposa 
expressament que se li apli-
qui la substitució de la pena 
de presó per la seva expulsió 
de l’Estat espanyol perquè 
entén que la mesura seria 
desproporcionada. Cap dels 
dos acusats no tenia antece-

dents penals per fets anteri-
ors en el moment del fets.

Segons el relat que fa la 
fiscalia, cap a 2/4 d’11 de la 
nit del 18 d’abril de 2017, els 
acusats i la víctima, que tenia 

20 anys en el moment dels 
fets, es van trobar en un bar 
de Granollers on ella havia 
treballat de cambrera. Tots 
tres van estar bevent diver-
sos xopets “que els acusats 
van acompanyar de cocaïna”. 
A mitjanit, van decidir con-
tinuar la festa en un habi-
tatge particular. Un cop allà, 
aprofitant que la noia havia 
anat al lavabo, van posar-li la 
droga a la beguda amb l’ob-
jectiu “d’anul·lar la voluntat” 
de la dona, sosté la fiscalia en 
les seves conclusions. Quan 

va tornar i sense saber què 
havien fet, la víctima es va 
acabar el seu beure i va per-
dre la consciència. “Aquesta 
situació va ser aprofitada 
pels processats per, amb la 
intenció de satisfer els seus 
desitjos sexuals, mantenir 
contacte sexual amb la noia” 
amb penetració vaginal i, en 
un dels acusats, anal. Els fets 
van causar a la víctima diver-
ses lesions a diverses parts 
del cos que van tardar entre 
7 i 10 dies a curar-se. De fet, 
la fiscalia demana que els 
condemnats indemnitzin la 
víctima amb 6.000 euros pels 
perjudicis morals i 350 euros 
per les lesions, que no van 
requerir ni tractament mèdic 
ni quirúrgic. 

Per a la seva declaració en 
el judici, la fiscalia demana 
que s’adoptin mesures per 
evitar la confrontació visual 
dels processats amb la víc-
tima. Entre els testimonis 
previstos, hi ha nou efectius 
dels Mossos d’Esquadra que 
van intervenir en el cas. 

Un ferit menys 
greu en un xoc 
entre dos camions 
a l’AP-7 a la Roca

La Roca del Vallès 
Un encalç entre dos cami-
ons va provocar ferides 
menys greus a un dels dos 
conductors implicats en un 
accident de trànsit que es 
va produir dilluns al matí a 
l’AP-7 a la Roca. El sinistre 
va passar cap a 2/4 d’11 del 
matí a la calçada en sentit 
Tarragona. El camió més 
petit va envestir per darrere 
un tràiler. El seu conductor 
va ser traslladat amb feri-
des menys greus a l’Hospi-
tal de Granollers. El sinistre 
va generar uns dos quilòme-
tres de cua en sentit sud.
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Demanen cinc anys 
de presó per una 
agressió en una 
discoteca a Granollers

Granollers

La fiscalia demana una pena 
de cinc anys de presó per 
un home acusat de colpejar 
un altre home a la discote-
ca Banana Deluxe, situada 
a l’avinguda Sant Julià, a 
Granollers, la matinada del 
20 de gener de 2019. Se li 
imputa un delicte de lesions 
agreujades. Segons el relat de 
la fiscalia, l’acusat, per causes 
que es desconeixen, va donar 
diversos cops a la víctima 
al cap i al cos i, després que 
caigués a terra, va continuar 
colpejant-lo. Els fets seran 
jutjats dilluns que ve a l’Au-
diència de Barcelona. 

El tribunal entén que no hi ha proves que acreditin el delicte

Un jutjat de Granollers arxiva la 
causa contra un jove CDR acusat 
de terrorisme per un tall a l’AP-7

Granollers

EL 9 NOU

El Jutjat d’Instrucció número 
3 de Granollers ha decidit 
arxivar la causa oberta contra 
Adrià Carrasco, un CDR veí 
d’Esplugues de Llobregat, 
que va ser acusat de ter-
rorisme, rebel·lió i sedició 
per haver participat en talls 
de carretera i obertura del 
peatge de l’AP-7 a la Roca 
coincidint amb les opera-
cions de sortida i retorn de 

la Setmana Santa de l’any 
2018. Carrasco va escapar de 
la Guàrdia Civil quan el van 
anar a detenir a casa seva 
el 10 d’abril de 2018 i ha 
estat més de dos anys i mig 
exiliat a Bèlgica. El jutjat de 
Granollers entén que no hi 
ha proves que acreditin la 
comissió de cap fet delictiu. 
La decisió, a més, és ferma 
perquè la fiscalia no hi ha 
presentat recurs. Ho van 
explicar aquest dilluns mem-
bres del seu grup de suport 

en la roda de premsa que es 
va fer a les portes de l’Au-
diència de Barcelona, i on, 
per sorpresa, va participar el 
mateix Carrasco. 

L’Audiència Nacional 
espanyola va assumir el cas 
d’Adrià Carrasco i de Tamara 
Carrasco, una altra activis-
ta del CDR acusada dels 
mateixos càrrecs i en fets 
similars que sí que va poder 
ser arrestada per la Guàrdia 
Civil. Després, però, el cas es 
va traslladar a un jutjat ordi-

nari. Va recaure a Granollers 
perquè era el partit judicial 
on s’havien comès els supo-
sats fets delictius.

“Deien que la Tamara i jo 
érem terroristes i hem aca-
bat lliures de totes les acu-
sacions”, va recordar Adrià 
Carrasco dilluns en la roda de 
premsa. “El seu únic objectiu 
era desmobilitzar la classe 
treballadora”, va afegir. Tam-
bé va denunciar que “un cop 
més l’únic terrorista és l’estat 
capitalista”. “Avui més que 
mai diem que de terrorisme 
sí que n’hi ha, qui t’acusa és 
qui l’imparteix, i malgrat tot, 
continuarem lluitant i conti-
nuarem desobeint.” “No em 
digueu que ara s’ha fet justí-
cia, no em parleu de justícia, 
no crec en aquesta justícia, 
una justícia a favor del fort i 
no de la veritat”, va denunci-
ar Núria Tarrés, mare d’Adrià 
Carrasco.

Van aprofitar 
que la noia era 
al lavabo per  

posar-li droga  
en una beguda

Un foc afecta la 
sala de comptadors 
d’un edifici  
de Granollers

Granollers

Un incendi va cremar dime-
cres al migdia la sala de 
comptadors de la llum d’un 
bloc d’habitatges del passeig 
de la Muntanya, a Granollers. 
Els fets van passar cap a 2/4 
d’1 del migdia. Tres dotaci-
ons dels Bombers van treba-
llar per apagar el foc, que es 
va donar per extingit cap a la 
1 del migdia. El fum provo-
cat per l’incendi va afectar 
l’aparcament i l’escala de 
l’edifici que els Bombers van 
ventilar. Durant l’incendi, 
alguns veïns van quedar con-
finats a casa seva i d’altres 
van ser evacuats a l’exterior. 
No hi va haver cap persona 
ferida.
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Santa Agnès celebra aquest diumenge la festa major
d'hivern

Notícia emesa a l'informatiu del dia 15 de gener del 2021.
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Santa Agnès de Malanyanes viu una festa major d'hivern
diferent

Notícia emesa a l'informatiu del dia 18 de gener del 2021.
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Mor l'alpinista Sergi Mingote en un accident al K2

Europa Espanya Català

Estàs llegint: Mor l'alpinista Sergi Mingote en un accident al K2

ESPORTS

Mor l'alpinista Sergi Mingote en un accident al K2

L'esportista de Parets del Vallès ha patit una caiguda mortal quan baixava al camp base avançat
del cim de l'Himàlaia

Sergi Mingote en un dels seus 8.000. - FEEC

16/01/2021 17:13

acn

L'alpinista Sergi Mingote i Moreno (Parets del Vallès, 1971) ha mort aquest dissabte en un
accident al K2, a l'Himàlaia. L'escalador ha patit una caiguda i s'ha fracturat una cama en el
descens des del camp 3 (a la cota 6.000 metres) fins al camp base avançat, sense possibilitat de
ser rescatat amb l'helicòpter per la foscor. Mingote coliderava una expedició internacional que
pretenia escalar el K2 -la segona muntanya més alta del món, amb 8.611 metres, i una de les més
perilloses- en ple hivern . De fet, fins ara cap expedició havia culminat l'ascensió del mític cim en
època hivernal, en el que constituïa el darrer gran repte de l'Himàlaia . 

Mingote era un dels grans referents de l'alpinisme a Catalunya les darreres dècades i acumulava
diverses ascensions a 8.000 metres. De fet, ara mateix tenia en marxa 14x8.000, amb el que
pretenia ascendir els 14 cims del planeta que superen aquesta altura en menys de 1.000 dies. 

"Colpits per aquesta tragèdia, una gran pèrdua pel món de l'esport i per Catalunya. El nostre
condol a la família i amics", ha manifestat l'actual vicepresident del Govern en funcions de
president, Pere Aragonès. "L'alpinisme català està de dol. Sergi Mingote ha perdut la vida fent el
que més li agradava, escalar les muntanyes més altes del planeta. Una abraçada immensa a la
seva família i a tota la gent que l'estimava", ha reblat el conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies, Chakir el Homrani. Les mostres de condol per la mort de Sergi Mingote han proliferat a
les xarxes socials provinents del món esportiu i polític. De fet, l'escalador de Parets del Vallès va
exercir d'alcalde de la seva localitat entre el juny del 2011 i el maig del 2018 a les files del PSC .

Iceta: "Catalunya perd un gran esportista i els socialistes un gran alcalde de Parets"

"Els socialistes rebem la notícia amb consternació i dolor la mort de Sergi Mingote. Catalunya perd
un gran esportista i els socialistes un company que va ser un gran alcalde de Parets del Vallès.
Acompanyem la seva família i amistats en el sentiment. Que la terra li sigui lleu", ha expressat el
primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Un altre dirigent socialista ràpid a reaccionar ha estat el
ministre de Sanitat, Salvador Illa, que també havia estat alcalde de la Roca del Vallès, a menys de
12 kms de Parets. "Consternat per la notícia de l'accident que ha posat fi a la vida d'un magnífic
esportista, exalcalde socialista de Parets i amic personal. Una abraçada i tot el meu afecte a la
família i amics de Sergi Mingote", ha apuntat Illa.

https://twitter.com/miqueliceta/status/1350434821630210049

La UGT i la FEEC, molt colpides per la mort de Mingote

http://www.publico.es/public/mor-l-alpinista-sergi-mingote-accident-k2.html


La UGT de Catalunya igualment ha lamentat la pèrdua d'un "militant històric" del sindicat, ja que
Mingote va ser delegat de la UGT a l'Ajuntament de Granollers i va ser el responsable de la
Federació de Serveis Públics de la UGT al Vallès Oriental. "Així mateix, Sergi Mingote va portar la
campanya per les 35 hores setmanals, liderada per l'Avalot i la UGT de Catalunya, al cim més alt
del món, l'Everest", han recordat des del sindicat, que també han agraït el suport de Mingote
durant la seva etapa com a alcalde de Parets del Vallès en l'organització de les tres edicions de la
Cursa Solidària pel Treball Digne.

Des del món de l'esport, la corredora de muntanya, Núria Picas , ha estat de les primeres a
mostrar la seva consternació. "Notícies molt tristes des del K2. Ens deixa un dels grans Sergi
Mingote. Molta força a familiars, amics i companys de cordada", ha piulat Picas.
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Tot i els nous senyals i una tanca provisional que també alerta del canvi, molts conductors encara passen pel camí

Les Franqueses 
restringeix el trànsit 
als camins de Can 
Toni i de Can Pep,  
al pla de Llerona
Es volen evitar molèsties al veïnat

Les Franqueses del Vallès

F.P.

L’Ajuntament de les Fran-
queses ha aplicat restriccions 
al pas de vehicles al camí de 
Can Toni, que connecta la 
C-17 amb el pla de Llerona; 
i al camí de Can Pep, que 
uneix Llerona amb la Garriga 
pel costat del riu Congost. 
Afecten, sobretot, el pas de 
camions de grans dimensions 
i busquen reduir el trànsit de 
pas que circula per uns vials 
que, tot i que estan pavimen-
tats, tenen la consideració 
de camins. El veïnat hi havia 
detectat un increment de 
trànsit –també de furgonetes 
i camions– que es vincula 
a l’aparició als sistemes de 
navegació GPS dels mòbils i 
vehicles.

En el cas del camí de Can 
Toni, dijous de la setmana 
passada es van col·locar 
senyals de direcció prohibida 
a l’entrada per la rotonda 
d’accés al polígon L’Ametlla 
Park. D’acord amb l’Ajunta-
ment veí, la senyalització es 
va posar en terme de l’Amet-
lla –el límit és uns metres 
més enllà– per facilitar que 
els vehicles puguin fer el 
canvi de sentit. Ara es pro-
hibeix l’accés de tot tipus de 
vehicles que vagin en direc-
ció al pla de Llerona excepte  
els tractors i vehicles agraris. 

A l’altre extrem del camí, 
a la cruïlla amb l’avinguda 
Europa, s’ha senyalitzat la 
prohibició d’accés per als 
camions de 3,5 tones però no 

per als turismes i furgonetes. 
La mesura també beneficia 
el camí de Can Pau Trias, que 
connecta amb el camí de Can 
Toni, i que alguns camions 
feien servir per accedir a la 
banda nord del polígon Pla 
de Llerona. 

Tot i els canvis, el camí de 
Can Toni manté el doble sen-
tit de circulació. D’aquesta 
manera, “es facilita la mobi-
litat dels veïns de la zona i 
s’evita que hagin de donar 
una volta molt gran per fer 
alguns desplaçaments”, expli-
ca la presidenta del consell 
de poble de Llerona i regido-
ra de Seguretat Ciutadana, 
Montse Vila, que recorda 
que el vial “és un camí, no 
és una carretera” i té punts 
molt estrets “on no es poden 
creuar dos camions”. Els 
veïns de la zona van demanar 
mesures a l’Ajuntament. A 
banda del trànsit, es queixa-
ven per la velocitat elevada 
d’alguns conductors que 
complicava l’entrada i sorti-
da dels habitatges.

Al camí de Can Pep, s’ha 
col·locat un senyal que pro-
hibeix el pas de camions de 
gran tonatge a partir de les 
instal·lacions de l’empresa 
Refood (l’antiga Greixos 
Vila) en direcció a la Garriga. 
També s’actua després de 
detectar-hi un increment de 
trànsit de vehicles pesants 
que també es relaciona amb 
l’aparició a les rutes dels 
navegadors. Per la banda 
nord del camí, al polígon 
Congost de la Garriga, la pro-

hibició de pas de camions ja 
estava senyalitzada.

En tots dos camins, la Poli-
cia Local fa controls infor-
matius aquests primers dies. 

Amb tot, a finals d’aquesta 
setmana, Vila preveu que ja 
es comencin a posar sanci-
ons. “Amb una setmana, els 
conductors que hi passen 

habitualment hauran pogut 
veure la senyalització.” Totes 
dues mesures es revisaran 
d’aquí a unes setmanes per 
veure com han funcionat.

Els robatoris en habitatges 
cauen a la meitat a la Roca

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Els robatoris amb força en 
habitatges van reduir-se a la 
meitat –un 49%– l’any passat 
a la Roca. És una xifra que va 
en sintonia amb la reducció 
d’aquest tipus de delicte 
que s’ha experimentat arreu 
de la comarca arran de les 
limitacions de mobilitat per 
la pandèmia. El conjunt de 
delictes contra el patrimoni –
inclouen robatoris en empre-

ses, vehicles, robatoris amb 
violència o atracaments– han 
caigut el 28,6%. I el global de 
fets delictius, el 25,6%. 

En canvi, els delictes con-
tra les persones pugen el 
4,2%. Destaca l’augment 
dels delictes de violència de 
gènere en un 33%. La Policia 
Local de la Roca va rebre 
3.400 requeriments i va fer 
set detencions l’any passat. 

A més, es van imposar 180 
sancions per infringir les 
normatives de la Covid-19.

Dilluns, 18 de gener de 2021 7
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VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  EN MARXA LES TASQU…

En marxa les tasques per netejar el torrent de la Torreta

Notícia emesa a l'informatiu del dia 26 de gener del 2021.
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El CEM de la Roca del Vallès ofereix activitats
gratuïtes a l'aire lliure al veïnat

Europa Espanya Català

El CEM de la Roca del Vallès ofereix activitats gratuïtes a l'aire lliure al veïnat

El CEM de la Roca del Vallès ofereix activitats gratuïtes a l'aire lliure al veïnat

28 Gener 2021 Redacció: Andrea Rodríguez

Població: La Roca del Vallès

Comparteix

El Centre Esportiu Municipal es torna a adaptar a la realitat pandèmica i ha preparat una nova
proposta d'activitats fisicoesportives per a tot el veïnat. Serà en tres diumenges d'11.30 a 12.30h i
es faran jornades a l'aire lliure de zumba i hiit per fomentar l'esport i les persones puguin
practicar-ne sense sortir del municipi. Les activitats seran:

31 de gener:  al camp de futbol de la Torreta

7 de febrer:  al camp de futbol de Santa Agnès

21 de febrer:  al camp de futbol de la Roca

El CEM ha ideat aquesta iniciativa per apropar l'esport als diferents nuclis de població i enviar el
missatge que l'esport és una activitat saludable i propera. Les activitats estaran dirigides i
dinamitzades pels diversos tècnics del CEM. L'aforament està reduït a 50 persones, es prega que
es respecti aquesta limitació i que només s'hi apunti qui realment vulgui fer l'activitat. 

Per participar s'ha de demanar cita prèvia a 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-zumba-hiit-la-torreta-31012021-138308844477

Serà obligatori

Mostrar a l'entrada el codi QR rebut a la confirmació del correu electrònic per poder accedir a la
instal·lació

Portar la mascareta posada exceptuant quan s'està participant a la pròpia activitat

Realitzar l'activitat amb roba esportive

Durant l'activitat s'ha de mantenir la distància de seguretat el màxim possible

Les persones acompanyants podran seguir l'activitat des de les grades

Recomanacions

https://www.puntvalles.com/noticia/el-cem-de-la-roca-del-valles-ofereix-activitats-gratuites-a-l-aire-lliure-al-veinat
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Incidències pel fort vent a Bigues i Riells i a la Roca

Notícia emesa a l'informatiu del dia 22 de gener del 2021.
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EL TEMA NOU9EL Divendres, 29 de gener de 20212 LES ELECCIONS DEL 14-F

La pandèmia 
transforma el mapa 
de col·legis electorals 
de la comarca
La gran majoria d’electors vallesans votaran en espais diferents 
dels habituals, principalment pavellons i pistes poliesportives

Cardedeu, la Garriga i Lliçà de Vall 
canvien de lloc tots els col·legis
R.S.

Cardedeu, la Garriga i Lliçà 
de Vall canviaran totes les 
seus electorals de lloc, en 
considerar els respectius 
consistoris que no reuneixen 
les condicions idònies per a 
aquestes eleccions. A la Gar·
riga, els cinc col·legis habitu·
als s’agruparan en tres; així, 
la gent que habitualment 
vota a l’escola Giroi, ho farà 
al pavelló de Ca n’Illa; els qui 
ho fan a l’escola de música 

i el Casal de Joves hauran 
d’anar a la sala polivalent de 
Can Luna, i els votants de 
l’escola Pinetons i l’Institut 
Municipal d’Ensenyament 
(IME) aniran al pavelló de 
Can Noguera.

A Lliçà de Vall, el col·legi 
electoral que normalment 
està ubicat a la masia de Can 
Magarola (on vota la secció 1 
del municipi) es traslladarà 
al casal de joves El Kaliu, i 
el de l’escola Les Llisses (on 

voten les seccions 2, 3 i 4) es 
traslladarà al pavelló muni·
cipal.

En darrer terme, a 
Cardedeu els tres col·legis 
electorals habituals (situats 
a l’ajuntament, la Tèxtil Rase 
i l’escola Mil·lenari) es con·
centraran en dos: el pavelló 
i la pista coberta de la zona 
esportiva. Els dos recintes 
són l’un al costat de l’altre 
però s’hi pot accedir per por·
tes diferents.

Granollers

Ramon Solé/P.P./J.B.M.

Les mesures de seguretat 
sanitària provocades per 
la pandèmia generaran un 
mapa de col·legis electorals 
completament nou per a les 
eleccions del 14 de febrer. 
La gran majoria de munici·
pis del Vallès Oriental han 
canviat de lloc els punts de 
votació, en la gran majoria 
dels casos a pavellons i pistes 
poliesportives. Ho han fet 
per complir els requisits del 
protocol de seguretat impo·
sat per la Generalitat, que 
exigeix que es voti en espais 
molt amplis que permetin 
la separació de persones i 
meses, amb accessos inde·
pendents d’entrada i sortida 
i amb àrees exteriors prou 
grans perquè s’hi puguin fer 
cues, entre altres requisits. 
Només en 11 municipis i 
nuclis es mantindran els 
mateixos locals de sempre, si 
bé reorganitzant els espais i 
aplicant mesures per garan·
tir la seguretat: Aiguafreda, 
Riells del Fai, Campins, 
Vallgorguina, Montseny, 
Sant Pere de Vilamajor, 
Vilalba Sasserra, Mollet, Sant 
Feliu, Tagamanent i Cànoves 
i Samalús.

Els municipis on els 
votants exerciran el seu 
dret en pavellons són els 
següents: 
Montmeló

Es traslladarà al pavelló el 
col·legi de l’estació jove.
La Roca del Vallès

El poliesportiu acollirà el col·
legi de l’escola Mogent.
La Llagosta

Els dos pavellons es reparti·
ran els votants de les escoles 
Sagrada Família, Les Planes i 
Joan Maragall.
St. Esteve de Palautordera

El pavelló Els Quatre Hereus 
substituirà el col·legi del tea·
tre Pare Casals.
Vilanova del Vallès

El col·legi de l’escola es tras·
llada al pavelló municipal.
Lliçà d’Amunt

Els electors que abans vota·
ven a l’Institut Lliçà hauran 
d’anar al pavelló.

L’Ametlla del Vallès

Es trasllada al pavelló el col·
legi de l’escola Bertí.
Canovelles

Els votants de la Quitxalla 
hauran d’anar a la pista poli·
valent, i els de l’escola Joan 
Miró, al pavelló Ca la Tona.
Les Franqueses del Vallès

Els electors de l’escola Gue·
rau de Liost aniran al pavelló 
de Corró d’Avall; els de l’es·
cola Joan Sanpera i Torras, al 
pavelló de l’Espai Can Prat.
Parets del Vallès

El local electoral de l’escola 
Lluís Piquer es trasllada al 
pavelló Joaquim Rodríguez 
Oliver, i el del teatre del 
Casal de Can Butjosa, a la 
pista coberta de Can Butjosa.

Sta. M. de Palautordera

El punt de votació de l’es·
cola Fontmartina passa a la 
pista coberta Joan Cañellas, 
i els veïns dels barris Pont 
Trencat, Moixerigues i Pont 
Romà hauran de votar al 
pavelló del Pont Trencat.
Llinars del Vallès

Les 14 meses s’han repartit 
entre el pavelló 1 d’Octubre 
(8) i el pavelló d’esports (6).
Sant Antoni de Vilamajor

Les meses de les escoles 
velles es traslladen al pavelló 
Joan Sapé.
Sant Fost de C.

És l’únic municipi vallesà 
on les votacions es fan habi·
tualment en un pavelló (el 
número 2). Enguany l’objec·
tiu és encabir les 11 meses a 
la pista, tot i que si els partits 
porten interventors, es valo·
rarà si es traslladen algunes 
taules a la primera planta
Sant Celoni

El col·legi de la Sax Sala es 
traslladarà al pavelló del 
Sot de les Granotes; els dels 
locals socials de les associ·
acions de veïns Illes Belles 
i les Borrelles, al pavelló 11 
de Setembre, i els de l’escola 
Pallerola, a la pista coberta 
del camp d’esports.

canvis d’ubicació

A banda del trasllat de punts 
d’ubicació a pavellons, en 

11 municipis hi haurà punts 
de votació que canviaran el 
local habitual per un altre 
que reuneixi els requisits 
de seguretat. Així, Caldes 
incorporarà els espais de les 
Cases dels Mestres, l’Espai 
Can Rius i l’Espai Jove El 
Toc, que acolliran els votants 

de les escoles bressol Gegant 
del Pi i la Lluna i la biblio·
teca, respectivament. Altres 
pobles amb canvis d’aquest 
tipus són Granollers, San·
ta Maria de Palautordera, 
Lliçà d’Amunt, Canovelles, 
Gualba, Figaró, Fogars de 
Montclús, les Franqueses, 
Lliçà de Vall i Santa Maria de 
Martorelles. Aquest darrer 
municipi serà dels únics en 
què es votarà en una escola 
(Les Mimoses), espai desa·
consellat pel protocol tret 
dels casos en què no hi hagi 
alternativa.

En darrer terme, en alguns 
llocs es mantindran punts 
de votació al mateix edifi·
ci, però es readaptaran els 
espais. A Bigues, els votants 
continuaran anant al Centre 
Cívic el Rieral però en aques·
ta ocasió afegiran el Teatre 
Auditori Polivalent als espais 
habituals. I a Martorelles es 
vota al celler de la Masia de 
Carrencà i per aquestes elec·
cions es repartiran les taules 
entre el celler, la masoveria i 
la sala polivalent.
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Votacions  
a l’aire lliure  
a Vallgorguina
Vallgorguina

Els veïns de les urbanit·
zacions Canadà Park i la 
Baronia del Montseny, de 
Vallgorguina, estan cri·
dats a votar al col·legi de 
l’Associació de Veïns de 
Canadà Park. Com que el 
local és petit, les votacions 
es faran a l’aire lliure, sota 
una carpa. L’Ajuntament 
ha adquirit estufes per als 
membres de la mesa. P.P.
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Les principals mesures del protocol
per votar a les eleccions del 14-F

Locals electorals

  Prioritzar l’ús de 
pavellons o altres 
espais amplis similars 
que permetin un 
aforament mínim de 2,5 metres quadrats per persona.

  En cas que es voti en escoles, caldrà garantir una desinfecció 
a fons abans i després de la jornada de votació.

  Només podran accedir al col·legi els votants. Es permetrà  
un acompanyant a qui necessiti assistència.

  La mascareta serà obligatòria en tot moment i s’utilitzarà gel 
hidroalcohòlic en accedir al local i abans d’agafar  
una papereta.

 Circuit d’entrada i sortida diferenciat, i ventilació constant.
  Accés diferenciat: una cua per a persones vulnerables  

i una altra per a la resta de votants.
  Presència de personal que garanteixi el compliment  

de les mesures i coordini les accions necessàries.

Franges de votació

  De 9h a 12h:  
persones de risc.

  De 12 a 19h: conjunt 
de la població.

  De 19h a 20h: 
contagiats i persones 
confinades.

Protocol per als 
membres de les meses

  A l’inici de la jornada: 
es valora fer test 
d’antígens. Es 
controlarà que la 
temperatura corporal sigui inferior a 37,5 graus.

  No agafaran ni tocaran el document oficial d’identificació 
del votant, sinó que el visualitzaran a distància.

  Per a tota la jornada electoral se’ls facilitaran: quatre 
mascaretes, una pantalla facial, una mascareta FFP2 i guants 
d’un sol ús per fer el recompte. També gel hidroalcohòlic.

  Separació mínima entre els membres de la mesa d’1,5m.
  Protecció especial per atendre la darrera franja del dia: 

roba protectora, guants, màscara FFP2 i ulleres protectores.

Presència doble d’El 
Homrani en l’inici 
de la campanya  
a la comarca

Granollers

El conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies, el grano-
llerí Chakir El Homrani pro-
tagonitzarà dos actes d’ERC 
en l’inici de la campanya 
electoral a la comarca: diven-
dres a Granollers (19h, Por-
xada), amb Roger Torrent i 
Laura Vinagrà, i diumenge a 
Mollet (12.30h, Els 4 bancs). 
D’altra banda, farà l’acte ini-
cial de campanya i presentarà 
el cartell aquest divendres a 
Granollers (11.15h, davant 
de la seu de la federació) i 
tot seguit a Mollet (12.30h, 
Els 4 Bancs), en actes de 
petit format per a premsa i 
sense públic. En darrer ter-
me, Jovent Republicà Vallès 
Oriental farà l’acte principal 
de campanya a la comarca 
diumenge a les 5 de la tarda a 
la plaça Maluquer i Salvador 
de Granollers.

Cèlia Pujol, de 18 anys i de Sant Pere de Vilamajor, ha estat cridada a formar part d’una mesa

“Crec que estaré tot el dia incòmoda”
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Cèlia Pujol, aquest dijous a la sortida de l’institut Celestí Bellera, de Granollers

Sant Pere de Vilamajor

R.S.

Cèlia Pujol, de Sant Pere de 
Vilamajor, va fer els 18 anys 
el 22 de gener. Només dos 
dies després va rebre una 
carta notificant-li que haurà 
de formar part d’una mesa 
electoral a les eleccions del 
14 de febrer. La notícia, d’en-
trada, li va fer més mandra 
que por, però admet que no li 
fa gràcia viure l’experiència 
en plena pandèmia. “Crec 
que estaré incòmoda tot el 
dia.”

“Al principi em va fer mol-
ta mandra, perquè sempre 
tothom diu que anar a una 
mesa i haver-t’hi d’estar 
tot el dia és molt pesat. 
D’altra banda, em sembla 
molt contradictori que ens 
prohibeixin fer moltes coses 

i que, en canvi, aquesta 
mobilització tan gran de gent 
sigui possible”, explica Cèlia 
Pujol, que estudia a l’institut 

Celestí Bellera de Granollers. 
Assegura que la Covid-19 
no li fa por (de moment, cap 
membre de la seva família ha 

passat la malaltia) però que 
no les té totes: “Em fa una 
mica de respecte, sobretot 
per la part final del dia en 
què entraran al col·legi els 
que estan contagiats de la 
Covid-19. Tot i que aquest 
últim any s’ha avançat molt 
en sistemes telemàtics per 
fer un munt de coses, sembla 
estrany que una cosa com 
votar no es pugui fer d’algu-
na manera a distància. Crec 
que s’haurien d’haver buscat 
alternatives.”

A la família, assegura 
Pujol, no li fa gaire gràcia 
que hagi de formar part de la 
mesa per la qüestió sanitària, 
però aquest no ha estat el 
primer motiu de frustració. 
“Els ha assentat fatal perquè 
m’ha tocat el rebre de segui-
da, només dos dies de fer els 
18 anys. Arribar i moldre!” 

Granollers 
estrenarà set  
punts de votació
La regidora de Salut Pública creu 
que les eleccions seran segures

R.S.

Granollers estrenarà set 
nous emplaçaments de col-
legis electorals en aquestes 
eleccions: l’Arxiu Comarcal 
del Vallès Oriental (foto 
1), el Centre Tecnològic i 
Universitari a Roca Umbert 
(2), el pavelló poliesportiu 
de Can Bassa (3), el Centre 
de Formació d’Adults Vallès 
(4), l’Espai Social Granollers 
(5), l’Escola Jardí-Nexe 
Esportiu (6) i el centre cívic 
Jaume Oller (7). Aquests 
espais en substitueixen set 
més que s’han descartat 
perquè no s’han considerat 
aptes per a aquest procés 
electoral: l’institut Marta 
Estrada, el local municipal 
Granollers Nord, el Centre 
de Salut Mental Benito 
Menni, l’antic col·legi 
Educem, l’escola Mestres 
Montaña, la Masia Tres Tor-
res i l’escola Joan Solans. En 
total, hi haurà 70 meses i 30 
espais de votació.

Ho van explicar aquest 
dimecres en roda de premsa 
la regidora de Salut Pública, 
Maria del Mar Sánchez, i el 
d’Obres i Projectes, Albert 
Camps, acompanyats de 
l’alcalde, Josep Mayoral. 
Sánchez va mostrar-se con-

vençuda que les eleccions 
no suposen cap risc des del 
punt de vista sanitari. “Asse-
gurarem que les eleccions 
siguin segures i complirem 
tots els protocols perquè 
sigui segur anar a votar.” 
La regidora va explicar 
que més de 40 persones es 
repartiran entre els col·legis 
per vetllar que les mesures 
de seguretat es compleixin; 
a més, hi haurà controladors 
de cua per assegurar que els 
votants mantenen les dis-
tàncies.

notIfICACIonS  
PER SABER on votAR

Per la seva banda, Albert 
Camps va comentar que, a 
banda de la targeta de l’INE 
que cadascú rebrà a casa 
seva amb les indicacions 
d’on anar a votar, es penja-
ran cartells a les entrades 
dels habitatges amb les 
mateixes indicacions, per 
evitar possibles confusions 
pels canvis de col·legis. 

En darrer terme, Camps 
va assenyalar que en aques-
tes eleccions Granollers 
superarà per primera vega-
da els 44.000 habitants (en 
seran 44.009).
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¿Quién es quién en las elecciones catalanas?

Europa Espanya Espanyol (o Castellà)

Por ROCÍO GIL GRANDE

Los candidatos a las elecciones catalanas del 14 de febrero RTVE.es

Más de  5,6 millones de catalanes están llamados a votar  el domingo  14 de febrero  en unas 
elecciones catalanas  totalmente condicionadas por la pandemia del  coronavirus  y en el aire a
expensas de la  decisión definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  (TSJC) , que
llegará en plena campaña, sobre si mantiene la fecha.

A poco más de dos semanas del 14F, los resultados de las elecciones son totalmente inciertos,
aunque las encuestas coinciden en una cuestión:  el 'efecto Illa' . Con la notoriedad que le ha dado
su paso por el ministerio de Sanidad, los sondeos aúpan al  nuevo candidato del PSC  mucho más
allá de los resultados que obtuvo Miquel Iceta en las pasadas elecciones de 2017 -entre 30 y 35,
frente a los 17 actuales-. Incluso el Centro de Investigaciones Sociológicas  (CIS) le da vencedor.

Sin embargo, en el tablero de juego hay  otros dos contrincantes que también pueden llevarse la
victoria: ERC y Junts , y cualquiera de los tres podría ser el que forme gobierno. Pero igual que
ocurrió con las últimas elecciones, la clave no está tanto en quién será el vencedor - Ciudadanos
ganó en 2017 pero no pudo formar gobierno -, sino en  quién logrará los pactos necesarios  para
conformar un ejecutivo. En este escenario, se abren múltiples posibilidades pero en ninguna es
probable el gobierno de un partido en solitario: la reedición del  Govern de Junts y ERC , un
gobierno de PSC y ERC que podría convertirse en un  tripartito  con Catalunya en Comú o un
gobierno ' constitucionalista ' -por el que aboga Cs con PSOE - son las opciones más definidas a
día de hoy. 

Con todo, los candidatos a presidir la Generalitat son más que nunca -nueve- y ninguno repite
respecto a pasados comicios:

Carlos Carrizosa (Ciudadanos):

Carlos Carrizosa (Ciudadanos)  EFE

Carlos Carrizosa  es un líder catalán de peso en  Ciudadanos , partido del que es miembro desde
2006 y parte de su Ejecutiva. Sin embargo, siempre había estado  a la sombra de Albert Rivera 
hasta su dimisión como líder del partido,  Inés Arrimadas  como líder actual y luego  Lorena
Roldán  como candidata a la Generalitat. Pero en agosto llegó su momento al  ser nombrado
candidato como  apuesta personal de Arrimadas ,  frente a Roldán, en una decisión que tomó por
unanimidad el comité permanente de Ciudadanos y que  empujó a la ya excandidata a los brazos
del PP  como la número dos de Alejandro Fernández. 

Carrizosa afronta el  reto de retener el resultado histórico que logró Arrimadas  en las catalanas de
2017, con una victoria de 36 diputados. Y pese a que las encuestas no se muestran favorables
para él - el CIS  estima que Ciudadanos perderá la mitad de su fuerza , quedándose entre 13 y 15
escaños-, Arrimadas confía en él para  reconstruir la convivencia en Cataluña.  Diputado en el
Parlament desde 2012, se ha mostrado como un hombre  dialogante pero con mano dura frente al
independentismo . Ha luchado en la Cámara catalana contra los movimientos de los partidos
secesionistas para evitar el referéndum de 2017 y ha vivido desde allí una crisis institucional sin
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precedentes derivada del mismo. También ha llegado a ser  expulsado del Parlament  que preside
Roger Torrent (ERC) por un bronco enfrentamiento con el expresidente Quim Torra y las fuerzas
independentistas. Sus diferencias, sin embargo, las ha aparcado a un lado cuando se ha tratado
de actuar conjuntamente frente a la pandemia. 

Laura Borràs (Junts)

Laura Borràs (Junts)  EFE

La candidata de  Junts, Laura Borràs , podría convertirse en la primera mujer al frente de la
Generalitat y, aún así, es la primera que no va de número uno en la lista electoral, sino  Carles
Puigdemont , el 'expresident' huido que se presenta de forma simbólica. Su proyecto es el de
continuar con el camino a la independencia que comenzó el líder del 'procés', con una  apuesta
fuerte de confrontación con el Estado  que se ha podido ver tanto en el ámbito nacional como en el
autonómico.

Ella insiste en que su  imputación en el Tribunal Supremo  por presuntas adjudicaciones
irregulares cuando era presidenta del Instituto de Letras Catalanas forma parte de una  "causa"
general de la Justicia para someter al independentismo , dentro también de la estrategia del
Estado para "atropellar" la democracia. Licenciada en Filología, Borràs ha experimentado un 
ascenso imparable en política desde 2017 , cuando Puigdemont la fichó en las listas de JxCat para
las elecciones de diciembre. Poco después, el expresidente Quim Torra la designó  consellera de
Cultura , puesto que ocupó hasta que en 2019 dio el salto al Congreso para ser la portavoz del
grupo parlamentario de JxCat, desde donde ha ejercido una política del 'no' a Pedro Sánchez y de
distanciamiento con ERC. El diálogo de los republicanos con el Gobierno le ha valido a Junts para 
cuestionar la ambición independentista de sus socios de Govern , con quien tiene una guerra
abierta en múltiples ocasiones.

Àngels Chacón (PdeCat)

Àngels Chacón (PDeCat)  EFE

Àngels Chacón  se postula a estas elecciones con un  proyecto independentista  totalmente
contrario al de Borràs, algo llamativo ya que ambas formaron parte del mismo Govern de Quim
Torra dentro de JxCat, antes de que el espacio político quedara dividido. Ella, que tiene el apoyo
del 'expresident' Artur Mas y del sector de la antigua CDC,  rechaza de lleno la unilateralidad y la
confrontación con el Estado  porque cree que la secesión "no se consigue de la noche a la
mañana". Chacón dice que se presenta al 14F para "devolver el prestigio a las instituciones".

Esta candidata trabajaba en el comercio internacional hasta que  la antigua Convergència la fichó
como independiente en las elecciones de Igualada , su localidad natal, para las municipales de
 2011 . Fue concejal y teniente de alcalde de Territorio, Comercio e Industria hasta 2017, cuando
se convirtió en directora general de Industria en la Generalitat, puesto desde donde vivió aquel
otoño caliente en todo lo que rodeaba el referéndum del 1-O y la intervención del Estado tras la
aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ya con Torra, se convirtió en la  primera mujer al
frente de la Consellería de Economía  en un momento difícil, con la  marcha de empresas  de la
región debida a la inestabilidad política. Dentro del Govern ha vivido cómo aumentaban las
tensiones entre los partidos de la coalición y cómo  su propio espacio político, JxCat, se
desmembraba . El pasado 3 de septiembre fue   cesada por Torra , junto con otros dos concejales
del PdeCat , en lo que el partido consideró una  "purga".

Pere Aragonès (ERC)

Pere Aragonès (ERC)  EFE

El candidato de  ERC, Pere Aragonès , es el hombre de confianza del exvicepresidente catalán 
Oriol Junqueras . Ha ocupado los cargos que ejercía el líder de la formación antes de entrar en
prisión por el 'procés' y ha seguido sus postulados. Aragonès es el independentismo intermedio, el
que  aboga por la autodeterminación y por la amnistía  de los presos -como JxCat-, pero  desde el
diálogo , sin perder de vista su programa social. El partido destaca de él su perfil de gestor
pragmático y de trabajador nato que ha tenido que  hacer frente este año a los graves efectos de
la pandemia  del coronavirus en Cataluña.



Aragonès  lleva vinculado media vida a ERC . A los 16 años comenzó a militar en las Juventudes
del partido y se afilió a él dos años más tarde, formando parte de la Ejecutiva. Es  diputado en el
Parlament desde 2006 y es vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía  desde 2018,
donde ahora ejerce de  presidente interino  tras la inhabilitación de Quim Torra. Desde 2019 es 
coordinador nacional de la formación . Es un líder partidario del diálogo, como demuestra la  mesa
de negociación  entre el Gobierno y la Generalitat que su partido pactó con el PSOE en el
Congreso. 

Salvador Illa (PSC)

Salvador Illa (PSC)  EFE

Salvador Illa  es el último de los candidatos anunciados a la Generalitat y no necesita presentación
tras su último año al frente del Ministerio de Sanidad. La pandemia le ha puesto en el foco de
todas las miradas, así como su gestión durante el confinamiento y el estado de alarma, la
desescalada -con relaciones tensas con algunas autonomías-, la segunda y tercera ola y la
vacunación. Su candidatura al 14F con el PSC le ha valido las   críticas de toda la oposición
, incluido Podemos, aunque él no ha perdido la templanza y el carácter sosegado que le han
caracterizado durante su etapa en el Gobierno. Aupado en todas las encuestas, Illa se presenta
como posible alternativa al independentismo en Cataluña y es el candidato a batir por todos.

Licenciado en Filosofía y afiliado al PSC desde 1995, es un hombre del presidente del Gobierno,
 Pedro Sánchez, que confía en él para dar un vuelco a la política catalana  por medio del diálogo
en un punto en el que el secretario general del partido autonómico, Miquel Iceta, ha encallado: su
relación con ERC. Hasta su llegada al Gobierno de España, Illa solo había desempeñado cargos
en el ámbito municipal, especialmente como  alcalde de su localidad natal, La Roca del Vallés ,
entre 1987 y 2005 -habiendo entre medias una moción de censura que le apartó del cargo unos
meses-. "Illa es el hombre que necesita Cataluña (...) un hombre sensato, trabajador, inteligente y,
sobre todo, un hombre bueno", decía hace apenas unos días Sánchez de él.

Jéssica Albiach (Catalunya en Comú)

Jessica Albiach (Catalunya en Comú)  EFE

Jéssica Albiach  cambió el periodismo por la política a raíz del 15-M, que propició el surgimiento
de  Podemos , y desde 2015 es diputada en el Parlament, donde también ejerce como presidenta
del grupo parlamentario de Catalunya en Comú desde 2018. Aunque es menos conocida que su
antecesor, Xavier Domènech, es la persona en la que confía el líder de Unidas Podemos, Pablo
Iglesias, para  frenar la debacle electoral de los 'morados'  desde las últimas generales,
municipales y autonómicas en poco más de un año. El CIS prevé que suba entre uno y cuatro
escaños más de los ocho que tiene actualmente.

Aunque valenciana de nacimiento, Albiach quiere ofrecer a Cataluña la  "única opción netamente
de izquierdas, feminista y ecologista  y que defiende el blindaje de los servicios públicos". Albiach
es abiertamente  partidaria del diálogo con el independentismo sin tapujos , incluso sobre
cuestiones como la autodeterminación y la amnistía de los presos -su formación es partidaria de
que estén en libertad-, y su meta es convertirse en la llave que permita un tripartito de izquierdas
con ERC y el PSC.

Dolors Sabater (CUP)

Dolors Sabater (CUP)  EFE

Dolors Sabater  es una  apuesta fuerte de la CUP  para el 14F. La formación anticapitalista, que
poco a poco ha ido escalando posiciones no solo en Cataluña -donde en 2017 superó al PP- sino
en el Congreso -con dos diputados en las últimas generales- ha situado al frente de sus listas a
Dolors Sabater, quien  consiguió en 2015 desbancar al 'popular' Xavier García Albiol  de la alcaldía
de Barcelona, puesto que el 'popular' recuperó en 2020 gracias a una moción de censura liderada
por el PSC y apoyada por PP y Ciudadanos.

Sabater es maestra de profesión, aunque ha dedicado su vida al activismo político gracias a su
marcado perfil social. Para las elecciones municipales de 2015, fue cabeza de lista de la formación
Guanyem Badalona en Comú, lo que le ha llevado a mantener una  relación muy estrecha con



Podemos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau . Sabater fue una de las alcaldesas que se sumó
a otros regidores municipales en su  apoyo a la declaración de independencia unilateral del 27 de
octubre de 2017  y sigue abogando por un referéndum unilateral para Cataluña antes de 2025.

Alejandro Fernández (PPC)

Alejandro Fernández (PPC)  EFE

Alejandro Fernández  tiene la difícil tarea de recuperar el terreno retrocedido por el PPC en las
pasadas elecciones de 2017, cuando perdió más de la mitad de su fuerza pasando de once a
cuatro escaños. El líder del PP,  Pablo Casado, apuesta por él para abanderar el
'constitucionalismo'  en Cataluña y devolver la "esperanza" a los catalanes en unas elecciones que
pueden servirle de barómetro de la fuerza del PP en clave nacional.

Con un perfil  más moderado que su antecesor, Xabier García Albiol , Fernández combate el
independentismo en el Parlament desde 2015, desde donde también vivió los momentos más
difíciles del 'procés'. Con clara vocación política desde joven -ingresó en las Nuevas Generaciones
del PP en 1994-, ha sido concejal en Tarragona, diputado en el Congreso y actualmente es
miembro de la Directiva Nacional del PP.

Ignacio Garriga (Vox)

Ignacio Garriga (Vox)  EFE

Ignacio Garriga aspira a  darle a Vox la representación que no tiene en el Parlament  para salvar
Cataluña de "la mafia separatista".  Diputado en el Congreso  desde 2019, Garriga ha ganado
notoriedad tras  presentar la moción de censura de su partido  contra el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, que resultó fallida. Si tiene éxito en su propósito para el 14F, deberá abandonar
su escaño en la Cámara Baja.

Odontólogo y profesor universitario, el líder de Vox en Cataluña  podría lograr incluso -según el
CIS- que su partido supere en el Parlament al PP , partido donde inició su carrera política en 2005
y que abandonó por discrepancias sobre el matrimonio homosexual, el aborto, la unidad de
España o la inmigración.
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Des del 18/01/2021 
al 24/01/2021

Casos 
confirmats 
PCR i TA

Taxa 
confirmats 
PCR i TA

Incidència 
a 14 dies 

(IA14)

Risc  
de rebrot Rt PCR 

fetes TA fets % PCR i TA 
positives

Mitjana 
edat % dones

Vacunats 
primera 

dosi

Vacunats 
segona 

dosi
Ingressos Defuncions

Vallès Oriental 
Central 606 236,23 530,55 415 0,82 10.743 4.697 4,61 44,37 55,28 897 11 83 10

Baix Montseny 143 250,44 472,85 615 1,29 2.334 944 4,76 37,97 55,94 271 1 13 2

Baix Vallès 268 190,76 452,70 342 0,78 4.185 2.291 4,72 39,46 53,36 439 11 55 3

VALLÈS ORIENTAL  947 229,17 513,51 421 0,85 16.199 7.340 4,66 42,49 54,91 1.482 19 145 13

Des de 
l’01/03/2020  
al 27/01/2021

Casos 
confirmats 
PCR i TA

Taxa 
confirmats 
PCR i TA

Incidència 
a 14 dies 

(IA14)

Risc  
de rebrot Rt PCR 

fetes TA fets % PCR i TA 
positives

Mitjana 
edat % dones

Vacunats 
primera 

dosi

Vacunats 
segona 

dosi

Ingressos 
(*) Defuncions 

Vallès Oriental 
Central 14.164 5.521,45 --- --- --- 175.462 34.057 7,10 43,68 52,97 5.467 235 - 522

Baix Montseny 2.567 4.495,62 --- --- --- 32.681 7.772 6,73 46,80 52,94 991 25 - 141

Baix Vallès 7.845 5.584,03 --- --- --- 88.218 27.907 7,10 43,77 53,66 2.779 332 - 346

VALLÈS ORIENTAL  22.713 5.496,40 --- --- --- 274.084 59.505 7,16 44,15 53,26 8.586 560 - 915

Evolució de la Covid-19 per zones del Vallès Oriental (dades de les proves PCR i tests d’antígens)

(*) Dades a partir del 29 d’abril. Les sumes per territoris poden no coincidir amb el total comarcal perquè a les àrees sanitàries hi ha municipis de fora

Risc de rebrot:             BAIX (0-70)              MODERAT (71-100)              ALT (101-200)              MOLT ALT (+201)

Setmana
anterior

Última
setmana

Darrers
tres dies

De l’11 al 17/1 Del 18 al 24/1 25, 26 i 27/01

Aiguafreda 7 7 1 0 279,6 559

L’Ametlla del Vallès 34 23 5 -11 271,8 456

Bigues i Riells 39 10 4 -29 110 138

Caldes de Montbui 37 37 10 0 210,8 422

Campins 3 0 0 -3 0 0

Canovelles 69 82 17 +13 493,1 1.079

Cardedeu 42 45 11 +3 245,1 508

Cànoves i Samalús 10 1 4 -9 32,1 35

Figaró-Montmany 3 9 0 +6 807,9 3.232

Fogars de Montclús 0 0 0 0 0 -

Les Franqueses del Vallès 56 66 20 +10 328,5 716

La Garriga 42 35 7 -7 211,9 389

Granollers 241 169 58 -72 275,8 469

Gualba 0 9 1 +9 600 -

La Llagosta 26 28 21 +2 207,7 431

La Roca del Vallès 28 19 3 -9 178,4 300

Llinars del Vallès 20 27 3 +7 271,7 639

Lliçà d’Amunt 38 38 11 0 249,1 498

Lliçà de Vall 22 14 0 -8 214 350

Martorelles 18 15 9 -3 312,4 573

Mollet del Vallès 110 109 64 -1 212,4 423

Montmeló 11 7 3 -4 80 131

Montornès del Vallès 31 20 8 -11 122 201

Montseny 2 0 0 -2 0 0

Parets del Vallès 73 26 12 -47 136,3 185

Sant Antoni de Vilamajor 8 4 2 -4 65,2 98

Sant Celoni 52 40 17 -12 223,4 395

Sant Esteve de Palautordera 16 11 3 -5 390,1 658

Sant Feliu de Codines 13 11 0 -2 175,7 325

Sant Fost de Campsentelles 62 19 6 -43 217,5 284

Sant Pere de Vilamajor 7 19 1 +12 424,9 1.578

Santa Eulàlia de Ronçana 18 8 4 -10 109,8 159

Santa Maria de Martorelles 4 1 0 -3 112 140

Santa Maria de Palautordera 17 27 9 +10 286,5 658

Tagamanent 1 0 0 -1 0 0

Vallgorguina 2 3 1 +1 103,8 259

Vallromanes 6 2 0 -4 77,5 103

Vilalba Sasserra 0 3 0 +3 419 -

Vilanova del Vallès 7 3 3 -4 55,2 79

VALLÈS ORIENTAL 1.175 947 318 -228 229,17 421

Positius per proves 
PCR per municipis

Diferència 
darrera 

setmana

Casos per 
cada 100.000 

habitants
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Risc  
de rebrot

Amb la taxa de transmissió de 0,85, la pandèmia torna a retrocedir a la comarca

Granollers

EL 9 NOU

El nombre de persones 
ingressades per la Covid-19 
als tres hospitals del Vallès 
Oriental va baixar en la 
darrera setmana per primer 
cop des del 23 de desembre 
passat. En concret, dime-
cres hi havia 130 persones 
hospitalitzades, 10 menys 
que dimecres de la setmana 
anterior, quan es va marcar 
el màxim d’aquesta tercera 
onada (140 persones), lluny 
dels 221 pacients ingressats 
que hi va arribar a haver el 
4 de novembre. Per centres, 
els hospitals de Granollers i 
Mollet redueixen el nombre 
de pacients: de 74 a 71 i de 46 
a 38, respectivament. A l’Hos-
pital de Granollers feia cinc 
setmanes consecutives que 
incrementaven les persones 
ingressades per coronavirus 
i al de Mollet, tres. En canvi, 
a Sant Celoni, dimecres hi 
havia una persona ingressada 
més que la setmana anterior 
(de 20 a 21). En la darrera 
setmana, els hospitals han 
donat 63 noves altes de 
pacients que han superat la 
Covid-19: 33 a Granollers, 22 
a Mollet i 8 a Sant Celoni.

La xifra de defuncions, en 
canvi, es manté força esta-
ble. En la darrera setmana, 
els tres hospitals van sumar 
12 nous decessos de malalts 
amb Covid-19. És un menys 
que la setmana anterior. En 
el darrer mes i mig, la xifra 
de morts als hospitals s’ha 
mogut entre les 9 i les 13 
defuncions setmanals, el 
màxim assolit després de les 
festes de Nadal. En la sego-

na onada, es va arribar a 22 
morts en una setmana, entre 
el 4 i l’11 de novembre.

Les dades del Departament 
de Salut sobre la incidència 
de la pandèmia també mos-
tren un cert retrocés aquests 
darrers dies. La taxa de 
reproducció del virus –que 
marca el nombre de nous 
contagis que apareixen per 
cada positiu– torna a situar-
se per sota de l’1, un fet que 

Baixa la xifra d’ingressats 
per primer cop des de Nadal

no passava des de finals de 
desembre. Dijous la taxa de 
reproducció al conjunt del 
Vallès Oriental era de 0,85. 
Per tant, de cada 100 casos, 
n’apareixen 85 de nous. El 
risc de rebrot baixa però 
segueix molt alt. L’excepció 
de l’evolució positiva és la 
zona del Baix Montseny, on 
han crescut els casos, el risc 
de rebrot i la taxa de repro-
ducció de la malaltia.

Les UCI 
passen de 25 
a 31 persones 
ingressades
Granollers

Els hospitals de Granollers 
i Mollet tenien aquest 
dimecres un total de 31 
persones ingressades per 
Covid a les UCI, sis més 
que la setmana passa-
da. A Mollet n’hi havia 
6, la mateixa xifra que 
fa una setmana, però a 
Granollers, s’ha incremen-
tat de 19 a 25. A la primera 
planta, hi ha 10 persones 
ingressades; a la segona 
planta de l’edifici C, que 
s’ha habilitat per acollir 
malalts de Covid, n’hi ha 
4, i a la sisena planta del 
mateix edifici hi ha 11 
persones ingressades en 
la nova unitat de crítics 
d’aparell respiratori, l’ano-
menada UCRI. A més, a 
l’UCI del centre també hi 
ha sis persones ingressa-
des per altres patologies.
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Denúncia penal al xofer d’un bus 
escolar en un control a la Garriga
Va marcar una taxa d’alcohol de 0,42 mil·ligrams per litre d’aire, tres cops més del permès

La Garriga

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra 
de trànsit van denunciar 
penalment aquest dimarts al 
matí un xofer d’autocar de 
transport escolar després que 
donés positiu per alcohol en 
un control que es va fer a la 
Garriga. Està imputat per un 
delicte contra la seguretat 
viària per alcoholèmia posi-
tiva, han explicat fonts de la 
policia catalana a EL 9 NOU. 

L’home va marcar una taxa 
de 0,42 mil·ligrams d’alcohol 
per litre d’aire expirat. Per 
tant, gairebé tres vegades 
més del límit màxim per-

mès (0,15 mil·ligrams) per 
a conductors professionals 
o de vehicles destinats al 
transport de viatgers de més 
de nou places i destinats 
al transport escolar o de 
menors. El nivell detectat i 
la simptomatologia presen-
tada van fer que els Mossos 
optessin per una denúncia de 
caràcter penal i no adminis-
trativa.

En aquest dispositiu, els 
Mossos de trànsit van fer 
inspeccions a un total de 17 
autobusos que cobreixen les 
diverses rutes amb escolars 
de l’escola SEK Catalunya. 
El control es va fer a l’en-
torn del centre després que 

baixessin els escolars per 
començar les classes al matí. 
A banda de la documentació 
i dels controls d’alcoholèmia 
als xofers, els policies van 
revisar aspectes relacionats 
amb els vehicles i els seus 
sistemes de seguretat. No 
es van detectar més irre-
gularitats en els altres 16 
conductors i vehicles contro-
lats. Segons ha pogut saber 
EL 9 NOU, el denunciat 
treballa per una empresa de 
Martorelles. 

ACCIONS PERIÒDIQUES

L’actuació dels Mossos de 
trànsit formava part de la 

campanya específica de con-
trol als vehicles de transport 
escolar i transport de menors 
que impulsa el Servei Català 
de Trànsit a tot Catalunya 
i on participen les policies 
locals. Els policies vigilen, 
especialment, les condicions 
administratives, dels serveis 
i dels vehicles. Per exemple, 
si es disposa de l’autorització 
administrativa específica per 
fer el servei, l’ús dels siste-
mes de seguretat passiva o el 
compliment de les parades i 
itineraris fixats. Són campa-
nyes periòdiques que també 
incideixen en altres aspectes 
com l’ús del mòbil conduint, 
la velocitat o l’ús del casc.

Els fets van passar al Dia del carrer Prat de la Riba diumenge a la nit

Intent de robatori en un súper  
de la Roca encastant un cotxe

Enxampen un 

jove de Mollet 

acusat de fer 

una vintena  

de pintades

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La Policia Municipal de 
Mollet ha identificat i 
denunciat un jove de 24 
anys i veí de la ciutat a qui 
es relaciona amb una vinte-
na de pintades en edificis 
municipals, diverses instal-
lacions públiques i en espais 
i façanes privades. El denun-
ciat penjava fotos i vídeos 
de les accions en un perfil 
d’Instagram identificat amb 
un pseudònim i amb una 
imatge on amagava el ros-
tre. Al perfil, també difonia 
fotos i vídeos d’agents de la 
Policia Municipal treballant 
i els insultava i els proferia 
expressions no respectuoses.

Una investigació de la 
Policia Municipal va perme-
tre identificar l’autor de les 
pintades i dels vídeos dels 
agents. També s’ha pogut 
vincular el jove amb el comp-
te d’Instagram on difonia 
les imatges. Per tot plegat, 
ha estat denunciat per dues 
infraccions continuades de 
caràcter greu per fer pinta-
des a la via pública, una per 
proferir accions irrespectu-
oses als agents i una altra 
pel consum d’alcohol a la via 
pública. La sanció pot pujar 
més de 5.000 euros. També 
se li reclamarà el cost de reti-
rar les pintades fetes.

A
JU

N
T

A
M

EN
T

 D
E 

LA
 R

O
C

A

El vehicle dels lladres enganxat a la persiana del supermercat 

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos investiguen un 
intent de robatori que es va 
produir diumenge a la nit al 
supermercat Dia, situat al 
carrer Prat de la Riba, a la 
Roca. Uns desconegut van 
fer topar un turisme con-
tra la persiana del local per 
poder accedir a l’interior. 
L’impacte va trencar la per-
siana i va facilitar l’accés a 
l’interior. La policia treballa 
per identificar i detenir els 
autors de l’intent de roba-
tori.  

Veïns de la zona van alertar 
a la policia dels fets cap a 2/4 
d’11 de la nit. Al lloc, s’hi van 
traslladar una patrulla de la 

Policia Local i dues de Mos-
sos. En arribar, els agents van 
veure el vehicle escastat con-
tra la persiana i van accedir 

a l’interior del supermercat 
per fer comprovacions. Però 
no hi van trobar ningú. Tam-
poc van detectar que s’ha-

gués sostret cap producte de 
l’establiment. Els lladres no 
van poder fugir amb el vehi-
cle que van encastar contra 
la persiana perquè va quedar 
enganxat.

En els darrers mesos, hi 
ha hagut diversos robatoris 
o intents amb encastaments 
de vehicles o altres mètodes. 
Un dels darrers va ser en una 
joieria del carrer Anselm Cla-
vé, a Granollers, que tampoc 
es va poder consumar. Molt 
a prop dues altres botigues 
–una de telefonia i una de 
roba de primeres marques– 
sí que van patir robatoris. En 
el primer cas, encastant un 
cotxe contra el vidre de l’apa-
rador i, en el segon, serrant 
la persiana amb el mètode de 
l’obrellaunes. A Cardedeu, 
un grup de persones van fer 
topar un tot terreny contra 
la persiana d’un estanc. Van 
accedir a l’interior i es van 
emportar una petita quanti-
tat de tabac. A Mollet, una 
farmàcia de Can Borrell tam-
bé va patir un encastament. 
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Los vecinos y voluntarios de Cáritas de la Roca del
Valles hacen posible el reparto a los más
vulnerables

Europa Espanya Espanyol (o Castellà)

Los vecinos y voluntarios de Cáritas de la Roca del Valles hacen posible el reparto a los más
vulnerables

Usted está aquí:

Los vecinos y voluntarios de Cáritas de la Roca del Valles hacen posible el reparto a los más
vulnerables

Tancar

Los vecinos y voluntarios de Cáritas de la Roca del Valles hacen posible el reparto a los más
vulnerables https://www.bisbatdeterrassa.org/es/actualidad/noticias/los-vecinos-y-voluntarios-de-ca
ritas-de-la-roca-del-valles-hacen-posible-el-reparto-a-los-mas-vulnerables https://www.bisbatdeterr
assa.org/es/actualidad/noticias/los-vecinos-y-voluntarios-de-caritas-de-la-roca-del-valles-hacen-po
sible-el-reparto-a-los-mas-vulnerables/@@download/image/20210129 recollida aliments La Roca
del Vallés.jpeg

29-01-2021

Gracias a la implicación de los vecinos y los voluntarios de La Roca del Vallés han hecho posible
el reparto de productos de higiene personal a personas vulnerables.

Acciones documento
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VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  SALVADOR ILLA DEIX…

Salvador Illa deixa el ministeri per ser candidat del PSC

Notícia emesa a l'informatiu del dia 26 de gener del 2021.
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