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Autopista AP-7: mapa de punts negres
d’embussos i accidents de la carretera
Han passat més de nou mesos des que l’1 de setembre es van alliberar els peatges de les
autopistes catalanes que són de titularitat de l’Estat. La gratuïtat d’aquestes vies va ser una
decisió molt celebrada pels conductors, una reivindicació històrica, però aquesta alegria
prematura s’ha anat esvaint a mesura que s’anaven succeint els problemes quan tocava posar
les mans al volant: més vehicles circulant, més retencions, més accidents i, per desgràcia, un
augment de les víctimes mortals. En definitiva, aquestes autopistes s’han tornat més
insegures. Aquestes són les conclusions que s’extreuen dels més de 2.000 tuits analitzats per
EL PERIÓDICO del compte de Twitter del Servei Català de Trànsit(SCT) centrant-se en la via
més important a nivell de trànsit com és l’AP-7, una autopista que en alguns moments sembla
arribar al col·lapse.

Segons el càlcul efectuat per aquest mitjà tenint en compte les principals incidències
esdevingudes a l’AP-7, des de l’1 de setembre s’ha produït una mitjana de 2,3 embussos al dia.
En el següent mapa es mostra la ubicació i es detalla cadascuna d’aquestes incidències.

L’augment dels punts negres se centra en el que podríem denominar Àrea Metropolitana
Estesa, que aniria des de Vilafranca del Penedès fins a la Roca del Vallès i on la concentració
més important d’incidències, especialment els dies feiners, discorren des de Barberà del
Vallès (un gran punt negre, així com altres enclavaments vallesans) fins al Papiol, un tram de
gran densitat de circulació i amb un nus de connexions viàries que la connecta amb altres
carreteres principals com són la C-58, la B-23, l’A-2 i la C-16.

D’altra banda, criden especialment l’atenció les retencions que es generen en aquells punts on
abans hi havia un peatge, com pot ser la Roca del Vallès, Martorell, l’Hospitalet de l’Infant i el
Vendrell, especialment en cap de setmana i on s’han arribat a pics de fins a 20 quilòmetres de
cua. Gelida, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Montmeló, Sant Cugat i Parets del Vallès... són
altres punts que apareixen freqüentment esmentats en els missatges d’incidències.

Notícies relacionades

Quant al motiu d’aquestes retencions, es pot destacar una clau, segons l’anàlisi: un
considerable repunt del nombre d’accidents o incidències en forma d’avaries en què es veuen
implicats camions de gran tonatge que condicionen totalment el flux normal de la circulació i
que generen llargues cues fins que aquests vehicles poden ser retirats.

Finalment, cal destacar el repunt a l’AP-7 de les víctimes mortals, que en més d’una ocasió
s’han produït quan els ocupants d’un vehicle n’han baixat per atendre un accident o una
avaria.

Autopista AP-7: mapa de punts negres
d’embussos i accidents de la carretera
Han passat més de nou mesos des que l’1 de setembre es van alliberar els peatges de les
autopistes catalanes que són de titularitat de l’Estat. La gratuïtat d’aquestes vies va ser una
decisió molt celebrada pels conductors, una reivindicació històrica, però aquesta alegria
prematura s’ha anat esvaint a mesura que s’anaven succeint els problemes quan tocava posar
les mans al volant: més vehicles circulant, més retencions, més accidents i, per desgràcia, un
augment de les víctimes mortals. En definitiva, aquestes autopistes s’han tornat més
insegures. Aquestes són les conclusions que s’extreuen dels més de 2.000 tuits analitzats per
EL PERIÓDICO del compte de Twitter del Servei Català de Trànsit(SCT) centrant-se en la via
més important a nivell de trànsit com és l’AP-7, una autopista que en alguns moments sembla
arribar al col·lapse.

Segons el càlcul efectuat per aquest mitjà tenint en compte les principals incidències
esdevingudes a l’AP-7, des de l’1 de setembre s’ha produït una mitjana de 2,3 embussos al dia.
En el següent mapa es mostra la ubicació i es detalla cadascuna d’aquestes incidències.

L’augment dels punts negres se centra en el que podríem denominar Àrea Metropolitana
Estesa, que aniria des de Vilafranca del Penedès fins a la Roca del Vallès i on la concentració
més important d’incidències, especialment els dies feiners, discorren des de Barberà del
Vallès (un gran punt negre, així com altres enclavaments vallesans) fins al Papiol, un tram de
gran densitat de circulació i amb un nus de connexions viàries que la connecta amb altres
carreteres principals com són la C-58, la B-23, l’A-2 i la C-16.

D’altra banda, criden especialment l’atenció les retencions que es generen en aquells punts on
abans hi havia un peatge, com pot ser la Roca del Vallès, Martorell, l’Hospitalet de l’Infant i el
Vendrell, especialment en cap de setmana i on s’han arribat a pics de fins a 20 quilòmetres de
cua. Gelida, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Montmeló, Sant Cugat i Parets del Vallès... són
altres punts que apareixen freqüentment esmentats en els missatges d’incidències.

Notícies relacionades

Quant al motiu d’aquestes retencions, es pot destacar una clau, segons l’anàlisi: un
considerable repunt del nombre d’accidents o incidències en forma d’avaries en què es veuen
implicats camions de gran tonatge que condicionen totalment el flux normal de la circulació i
que generen llargues cues fins que aquests vehicles poden ser retirats.

Finalment, cal destacar el repunt a l’AP-7 de les víctimes mortals, que en més d’una ocasió
s’han produït quan els ocupants d’un vehicle n’han baixat per atendre un accident o una
avaria.

https://twitter.com/transit
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220609/incendio-camion-ap7-barbera-valles-autopista-colapso-retenciones-13812257
https://twitter.com/transit
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220609/incendio-camion-ap7-barbera-valles-autopista-colapso-retenciones-13812257


5/10/22, 8:49 Alacarta.cat - Comença una nova campanya per promocionar el comerç de la Roca

https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/comenca-una-nova-campanya-per-promocionar-el-comerc-de-la-roca 1/4

Divendres, 02 Setembre 2022

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  COMENÇA UNA NOVA…

Comença una nova campanya per promocionar el comerç
de la Roca

Notícia emesa a l'informatiu del dia 2 de setembre del 2022.

 

 



Més notícies

Ver en TV

 (//votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles) MÉS  

(//www.alacarta.cat) 

5/10/22, 8:49 Alacarta.cat - Comença una nova campanya per promocionar el comerç de la Roca

https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/comenca-una-nova-campanya-per-promocionar-el-comerc-de-la-roca 1/4

Divendres, 02 Setembre 2022

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  COMENÇA UNA NOVA…

Comença una nova campanya per promocionar el comerç
de la Roca

Notícia emesa a l'informatiu del dia 2 de setembre del 2022.

 

 



Més notícies

Ver en TV

 (//votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles) MÉS  

(//www.alacarta.cat) 

https://votv.alacarta.cat/
javascript:void(0)
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles
javascript:void(0)
https://www.alacarta.cat/
https://votv.alacarta.cat/
javascript:void(0)
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles
javascript:void(0)
https://www.alacarta.cat/


economia 
18 DIJOUS, 1 DE SETEMBRE DEL 2022 ara   

Els preus pugen per sobre del 20% 
en alguns països de l’euro. GETTY

La inflació a la zona 
euro marca un nou 

rècord del 9,1%

PREUS

Nou rècord a la zona euro: la inflació va esca-
lar dues dècimes a l’agost i es va situar en el 
9,1% en comparació amb un any enrere, segons 
les dades preliminars publicades per l’oficina 
d’estadística comunitària Eurostat. La dada 
multiplica per més de quatre l’objectiu d’infla-
ció del 2% que es fixa el Banc Central Europeu 
(BCE), que tornarà a reunir el seu consell de go-
vern la setmana que ve i, previsiblement, tor-
narà a apujar els tipus d’interès. 

Així doncs, l’agost es converteix en el mes 
amb els preus més elevats des de principis 
d’any. L’energia va repetir per vuitè mes com 
a principal factor de l’increment dels preus, 
amb una taxa anual de creixement del 38,3% 
que, tot i així, és inferior a la del juliol (39,6 
%) i sobretot del pic de 44% registrat al març. 
Pel que fa al preu dels aliments processats, l’al-
cohol i el tabac, va augmentar un 10,5% (en-
front del 9,4% del maig), mentre que el dels ali-
ments no processats va disminuir lleument, de 
l’11,1% del juliol al 10,9% de l’agost. D’altra 
banda, el preu dels béns industrials no energè-
tics va augmentar en cinc dècimes, fins al 5%, 
mentre que l’increment del preu dels serveis 
va ser una dècima més baix que l’anterior 
(3,8% respecte al 3,7% del maig). 

La inflació subjacent també puja. Aquest in-
dicador (que exclou l’energia i els aliments 
frescos perquè tenen uns preus més volàtils) 
es va situar el mes passat en un 4,3%.  

Els bàltics, per sobre del 20% 
Els tres països del Bàltic van ser de nou els so-
cis de la moneda comuna amb la taxa d’infla-
ció més elevada, amb Estònia al capdavant 
(25,2%), seguit de Lituània (21,1%) i Letònia 
(20,8%). El grup de països amb una inflació de 
dos dígits es completa amb els Països Baixos 
(13,6%), Eslovàquia (13,3%), Eslovènia 
(11,5%), Grècia (11,1%), Bèlgica (10,5%) i Espa-
nya (10,3%, segons l’IPC harmonitzat).  

Per sota d’aquest llindar, però per sobre de 
la mitjana de la zona euro, hi ha estats mem-
bres com Xipre (9,6%), Portugal (9,4%) i Àus-
tria (9,2%). Finalment, set països de la mone-
da comuna europea van registrar a l’agost una 
inflació inferior a la mitjana. Es tracta d’Ità-
lia (9%), Irlanda (8,9%), Alemanya (8,8%), Lu-
xemburg (8,6%), Finlàndia (7,6%), Malta 
(7,1%) i França (6,5%).e

BARCELONA
P.S.A.

600 M€ d’estalvi en el primer any 
sense peatges a l’AP-7 i l’AP-2

sos en el pla enviat a Brussel·les per 
rebre els fons europeus. “Ara no to-
ca. Amb la situació econòmica actu-
al i la inflació no és el més oportú”, 
insisteixen des del ministeri. 

Alternatives per al pagament 
L’any que ve ja estarà a punt l’estu-
di que l’executiu de Pedro Sánchez 
ha encarregat a la consultora públi-
ca Ineco per valorar les diferents 
opcions per a un nou sistema de fi-
nançament de les carreteres. No 
obstant això, la definició del model 
quedaria per a més enllà del 2024; 
per tant, ja en la següent legislatu-
ra i després de les pròximes elecci-
ons generals a Espanya. 

En paral·lel, el vicepresident del 
Govern i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori, Jordi Puigne-
ró, va reclamar ahir un nou model 
de pagament de les autopistes que 
n’eviti la “degradació”. En aquest 
sentit, va defensar el model de la 
vinyeta com una aposta de transi-
ció cap a sistemes més tecnològics 
basats en el pagament segons “l’ús 
i la contaminació” dels vehicles. El 
vicepresident català va demanar al 
govern espanyol que s’assegui a 
negociar un model que s’apliqui a 
tot l’Estat. “El que no volem és que 
passi el que passava abans, i és que 
només pagaven els catalans”, va 
dir.e

L’autopista AP-7 a l’altura de la Roca del Vallès, on fins l’agost passat 
hi havia les cabines de peatge que ja han sigut retirades. FRANCESC MELCION

El nou model de finançament s’endarrereix fins a la legislatura vinent

INFRAESTRUCTURES

Ja fa un any que Catalunya va dir 
adeu a les grans barreres de peatge, i 
l’Estat calcula que des del 31 d’agost 
del 2021 els conductors que han pas-
sat pels diferents trams de l’AP-7 i 
l’AP-2 –que són de la seva compe-
tència– s’han estalviat prop de 600 
milions d’euros. “En podem fer un 
balanç positiu. Hi ha hagut uns can-
vis d’hàbits en la mobilitat i els con-
ductors han pogut reduir el temps 
dels recorreguts i viatjar més se-
gurs”, valoren fonts del ministeri de 
Transports, coincidint amb l’aniver-
sari de l’aixecament dels peatges a 
les autopistes catalanes. 

Des del departament que lidera 
Raquel Sánchez confirmen que en 
aquest últim any el trànsit de l’AP-
7 ha augmentat un 40%, mentre que 
el repunt ha sigut del 80% per a la ca-
tegoria específica dels vehicles pe-
sants. En el cas de l’AP-2, l’autopis-
ta ha vist com es doblava l’afluència 
total de conductors, que s’ha tripli-
cat en els vehicles de dimensions 
més grans, com els camions. 

Després de la fi dels peatges, però, 
encara no hi ha cap pla sobre la tau-
la per definir quina serà la fórmula 
alternativa que els substituirà com a 
model de finançament de les infra-
estructures viàries. De moment el 
govern espanyol ha endarrerit la de-
cisió, si bé trobar un nou sistema per 
al 2024 era un dels seus compromi-

BARCELONA
PAULA SOLANAS ALFARO

Díaz rebaixa el to contra 
la CEOE i demana negociar

nis”, i va exalçar el compromís de la 
patronal en altres ocasions. 

“[La CEOE] Ha estat sempre a 
l’altura i els demano que tornin a 
estar-ho, necessitem tornar a re-
trobar-nos amb una patronal que 
estava a l’altura del seu país”, va 
dir Díaz. Malgrat rebaixar el to, la 
ministra va defensar la postura 
sindical. Els sindicats “no han par-
lat mai d’una indexació a l’IPC”, i 
va advertir la patronal que els sa-
laris, que s’han revaloritzat un 
2,5%, no són els causants de la in-
flació, que se situa en el 10,4%, se-
gons la dada avançada d’agost. 

Pujada del salari mínim 
D’altra banda, el ministre de Con-
sum, Alberto Garzón, va defensar 
ahir la necessitat d’una pujada 
“molt important” del salari mínim 
interprofessional (SMI) per fer 
front a la inflació i a la pèrdua de 
poder adquisitiu de la població tre-
balladora espanyola. En declaraci-
ons als periodistes durant una visi-
ta al Prat de Llobregat, Garzón va 
donar suport a la proposta de Yo-
landa Díaz de revaloritzar l’SMI 
per deixar-lo per sobre del 60% del 
salari mitjà a l’Estat.e 

La vicepresidenta segona i 
ministra de Treball, Yolanda 
Díaz, ahir. ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS 

SALARIS

La vicepresidenta segona i minis-
tra de Treball, Yolanda Díaz, va de-
manar ahir a la Confederació Espa-
nyola d’Organitzacions Empresa-
rials (CEOE) que torni a la taula de 
l’Acord per a l’Ocupació i la Nego-
ciació Col·lectiva (AENC), alhora 
que va defensar la pujada salarial 
que reclamen els sindicats. “Con-
vido la patronal espanyola a tornar 
a la taula de l’AENC. Es van aixecar 
de la taula el 5 de maig i no hi han 
tornat. Faig una crida, amb tot 
l’afecte, a la patronal perquè torni 
a la taula”, va dir Díaz en roda de 
premsa. 

  La ministra de Treball va rebai-
xar el to cap al president de la 
CEOE, Antonio Garamendi, a qui la 
setmana passada va demanar “com-
promís” amb Espanya per deixar de 
“bloquejar la negociació de conve-

BARCELONA
ARA
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trobar-nos amb una patronal que 
estava a l’altura del seu país”, va 
dir Díaz. Malgrat rebaixar el to, la 
ministra va defensar la postura 
sindical. Els sindicats “no han par-
lat mai d’una indexació a l’IPC”, i 
va advertir la patronal que els sa-
laris, que s’han revaloritzat un 
2,5%, no són els causants de la in-
flació, que se situa en el 10,4%, se-
gons la dada avançada d’agost. 

Pujada del salari mínim 
D’altra banda, el ministre de Con-
sum, Alberto Garzón, va defensar 
ahir la necessitat d’una pujada 
“molt important” del salari mínim 
interprofessional (SMI) per fer 
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balladora espanyola. En declaraci-
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ta al Prat de Llobregat, Garzón va 
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landa Díaz de revaloritzar l’SMI 
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La vicepresidenta segona i 
ministra de Treball, Yolanda 
Díaz, ahir. ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS 

SALARIS

La vicepresidenta segona i minis-
tra de Treball, Yolanda Díaz, va de-
manar ahir a la Confederació Espa-
nyola d’Organitzacions Empresa-
rials (CEOE) que torni a la taula de 
l’Acord per a l’Ocupació i la Nego-
ciació Col·lectiva (AENC), alhora 
que va defensar la pujada salarial 
que reclamen els sindicats. “Con-
vido la patronal espanyola a tornar 
a la taula de l’AENC. Es van aixecar 
de la taula el 5 de maig i no hi han 
tornat. Faig una crida, amb tot 
l’afecte, a la patronal perquè torni 
a la taula”, va dir Díaz en roda de 
premsa. 

  La ministra de Treball va rebai-
xar el to cap al president de la 
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promís” amb Espanya per deixar de 
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Tan llunyana s’entreveu la possibi-
litat que els peatges tal com els co-
neixem tornin a les carreteres es-
panyoles com definida està la fór-
mula alternativa. Perquè un any 
després que quatre icòniques auto-
pistes catalanes quedessin lliures 
de pagament, encara no hi ha pla. 
L’únic clar és que el Govern havia 
de trobar un sistema de pagament 
aquest any per aplicar-lo de cara al 
2024, perquè es va comprometre 
amb Brussel·les com a moneda de 
canvi per rebre la seva part dels 
fons Next Generation.  

La qüestió és que difícilment 
complirà els terminis: quan queda 
un any i mig per aquesta data lí-
mit, encara no hi ha cap opció cla-
ra sobre la taula i l’única postura 
oficial del departament de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana 
és que no n’hi haurà a curt termi-
ni. L’objectiu, de fet, és actuar una 
vegada superades les eleccions de 
finals del 2023 i el límit que s’ha 
posat és ja el 2025. 

Estudi d’opcions i calendari 

«Amb la situació macroeconòmica 
global i amb la lluita contra la infla-
ció, no és oportú abordar el tema, 
però sí que hi ha el compromís 
d’estudiar alternatives d’una ma-

nera tècnica i rigorosa –van sinte-
titzar ahir fonts del ministeri–. No 
és per a aquesta legislatura, però sí 
que volem tenir-ho estudiat».  

És a dir, que el pla del Govern, 
que de fet ja ha encarregat a la con-
sultora pública Ineco començar 
amb l’estudi de totes les possibili-

tats i un calendari per desplegar-
les, és arribar als comicis generals 
amb un model de pagament clar. 
Per ara, treballen amb la idea que la 
companyia responsable d’aquests 
informes els tingui preparats l’any 
que ve. I quant al retard de cara a 
Brussel·les, «l’objectiu és prendre 

decisions quan toqui», responen 
aquestes mateixes fonts.  

Les opcions, en realitat, no són 
noves: pot ser una vinyeta (una es-
pècie de tarifa plana) o un sistema 
de pagament en funció dels quilò-
metres que es recorrin, per exem-
ple. «Gairebé tots els països que 

han acabat implantant el paga-
ment per ús han passat abans per 
una vinyeta», recorden aquestes 
veus ministerials, que no descar-
ten aquest escenari híbrid. En 
qual sevol cas, més enllà del model, 
també han de decidir quines vies 
entrarien en el pla de pagament i 
quin paper jugarà la xarxa autonò-
mica: «Hi ha una decisió política 
entorn de quin és el model de fi-
nançament a què aspirem». 

Balanç positiu 

El que tenen clar des del ministeri és 
que el balanç del primer any de 
l’AP-7 i l’AP-2 sense peatges és po-
sitiu. «S’ha produït un canvi d’hà -
bits en la mobilitat, perquè la gent 
fa el que li és més favorable: si pot 
fer més distància, més còmoda i se-
gura, opta per agafar l’autopista», 
assenyalen aquestes fonts, que 
atribueixen l’increment del trànsit 
(de més del doble en el cas de l’AP-
2, per exemple) a aquesta situació. 

En aquest sentit, i també en re-
lació amb la sinistralitat dels últims 
mesos, el Govern planeja invertir 
1.050 milions d’euros en actuacions 
per millorar enllaços, funcionalitat 
i circulació en general. Així mateix, 
s’ha mostrat obert a valorar qualse-
vol opció que li plantegin altres 
agents implicats en el sector com el 
Servei Català de Trànsit, que ha 
proposat reduir la velocitat màxima 
en determinats trams de l’AP-7. 

«Com a titulars de la via, estem 
treballant des que va caure el peat-
ge perquè l’AP-7 i l’AP-2 puguin 
ser més resilients davant un acci-
dent, millorin la seva funcionalitat i 
siguin més segures i accessibles», 
concreten les fonts del ministeri, 
que apunten a més que s’han inver-
tit fins a la data 60 milions d’euros a 
mantenir aquestes vies i que calcu-
len que els conductors s’han estal-
viat en total l’últim any 600 milions 
d’euros a l’utilitzar-les gratis. n

Dotze mesos sense barreres

El Govern reclama que s’apliqui la 
normativa europea de finança-
ment a les vies d’alta capacitat del 
territori. Aquest model es defineix 
per criteris d’ús (quilòmetres) i de 
contaminació (qui més contamina 
més paga). La mitjanit passada va 
fer un any que es van aixecar els 

peatges a l’AP-7, l’AP-2, la C-32 i 
la C-33 a Catalunya.  

«L’Estat no compleix amb Cata-
lunya ni amb Europa. Mentre no ar-
riba aquest model de finançament, 
hi ha una acceleració de la degrada-
ció de les vies», va denunciar ahir el 
vicepresident i conseller de Políti-
ques Digitals i Territori, Jordi Puig-
neró, en una roda de premsa per va-
lorar el primer any sense peatges. A 
més, va rebutjar esperar al 2025, any 

que s’ha fixat l’Executiu central com 
a límit, per tenir aquest model de fi-
nançament. I va reconèixer que al-
guna cosa s’ha de pagar. 

Com Rodalies 

Puigneró va remarcar que l’AP-7, 
per exemple, on hi ha col·lapses i ac-
cidents repetidament, «no presta un 
servei eficient» i la va comparar amb 
Rodalies. «Al final, el que s’aconse-
gueix és que la gent no passi per 

l’AP-7 ni utilitzi Rodalies. El que no 
pot ser és que el model viari de l’Es-
tat a Catalunya acabi sent el model 
ferroviari de l’Estat a Catalunya», va 
assenyalar. «L’AP-7 és un eix fona-
mental a Catalunya, hi ha més sinis-
tralitat i més forats, i és normal per-
què hi passen molts més vehicles. 
Cal invertir en manteniment». 

«No s’hauria d’haver arribat 
mai a aquesta situació», es va quei-
xar el conseller, que va culpar el 
Govern espanyol del mal funciona-
ment de l’AP-7 des que va deixar 
de ser de pagament. Segons ell, la 
Generalitat feia anys que reclama-
va que el finançament de les vies 
d’alta capacitat catalanes estigués 
en la línia europea. 

Així mateix, va assegurar que no 
saben encara quin és el model que 
proposa l’Estat. «No pot passar el 
mateix que a Rodalies. La seguretat 

d’aquestes vies no pot esperar al 
2025», va repetir. I va denunciar 
que, sabent que la concessió d’a -
questes vies acabava el 2021, el Go-
vern central no fes cap proposta. 

«El que no volia la Generalitat en 
cap cas és que continués aquest 
model de l’Estat espanyol pel qual 
només els catalans paguen. Nosal-
tres tenim un model i estem dispo-
sats a negociar-lo. Que autopistes i 
autovies es financin segons criteris 
de la UE», va insistir.  

El titular de Polítiques Digitals 
i Territori va reiterar que l’Estat 
«no compleix ni amb Catalunya ni 
amb Europa» i en la necessitat 
d’un «manteniment». A més, va 
recalcar, en vies com l’AP-7 han 
sigut significatius, l’últim any i 
especialment durant la sortida i 
arribada de les vacances, els em-
bussos i els accidents. n

Catalunya reclama aplicar el 
sistema europeu de finançament
> L’AP-7, on hi ha col·lapses i accidents de manera constant, 
«no presta un servei eficient», segons el conseller Puigneró
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EL TEMA NOU9EL Divendres, 2 de setembre de 20222 UN ANY SENSE PEATGES

Camions a l’autopista AP-7 al seu pas per Llinars, aquest dimarts passat

La fi dels peatges 
ha desplaçat 
30.000 vehicles de 
la C-17 a la C-33 
Al tram de l’AP-7 de la Roca, les retencions 
per accidents s’han incrementat un 98%

La Roca del Vallès

Pol Purgimon

Aquest dijous va fer un any 
que la majoria de peatges de 
les autopistes catalanes van 
aixecar la barrera per última 
vegada. 365 dies després, 
la mobilitat ha augmentat 
considerablement a les 
principals vies ràpides de la 
comarca. Només un any des-
prés de l’inici de la gratuïtat, 
el Servei Català de Trànsit 
(SCT) calcula que s’han des-
plaçat de la C-17 a la C-33, 
de mitjana, prop de 30.000 
vehicles diaris. En conjunt, 
són  29.224 vehicles, dels 
quals 4.866 són pesants. 
Un augment que suposa el 
53,4% més de la mobilitat en 
general i el 121,1% més de 
camions en aquesta mateixa 
via. Aquest situació també 
s’ha fet notar a l’AP-7, que 
ha vist incrementar la seva 
circulació el 37,6% en el 
tram nord, entre la Jonquera 
i Parets. 

L’augment de la mobili-
tat a les autopistes ha fet 
disminuir el trànsit a les 
carreteres paral·leles i, en 
conseqüència, ha dut a ten-
sionar les vies ràpides amb 
un increment de la sinis-
tralitat i les retencions. El 
Vallès Oriental no ha quedat 
exempt d’aquesta realitat. 
Pel que fa a la pròpia C-33, 
el director del SCT, Ramon 
Lamiel, apunta, sobretot, un 
transvasament de viatgers 
que han deixat d’utilitzar 
la C-17 i la C-58 –amb què 
abans evitaven el peat-
ge– per abocar-se a la C-33 
per anar a Barcelona. “Nor-
malment, els dies feiners 
el trànsit sol comportar-se 
de manera correcta. El pro-
blema el tenim els caps de 
setmana. Quan la C-33 arriba 
a la zona de Parets és quan 
s’ajunta amb l’AP-7 i aquí 
ens hi trobem turbulències 
diverses: gent que canvia al 
carril central o d’altres que 
volen sortir a Granollers. 
Fruit d’això, tenim retenci-
ons considerables”, explica 
Lamiel.

La situació es repeteix, de 
manera molt semblant, a la 
Roca. El director del SCT diu 
que ja n’hi ha que en diuen 
“el misteri de la Roca”. “No 
hi ha peatge, però continua 
havent-hi retencions.” La 

El Vallès Oriental 
és la segona 
comarca amb més 
accidents mortals
La Roca del Vallès

El Vallès Oriental és 
la segona comarca de 
Catalunya que ha registrat 
més víctimes mortals en 
accidents de trànsit des de 
principi d’any, empatada a 
8 amb el Vallès Occidental, 
segons dades del Servei 
Català de Trànsit (SCT). 
La primera és el Baix 
Llobregat, amb 10 morts a 
les seves carreteres. Mal-
grat la reducció d’un 17% 
de la mortalitat en el con-
junt de la xarxa viària de 
Catalunya, els accidents 
s’han accentuat a les auto-
pistes en detriment de les 
carreteres secundàries. 
Només a l’AP-7, el nombre 
de víctimes mortals s’ha 
multiplicat per dos en 
l’últim any: de 12 a 25. A 
la C-33, s’ha passat d’un a 
dos morts.

Aquestes incidències han 
fet moure fitxa al SCT per tal 
de proposar mesures correc-
tores. Lamiel assegura que 
la pròpia gestió del trànsit 
els ha fet anar apagant els 
problemes durant el cap de 
setmana, però sobre la taula 
també hi ha altres compo-
nents. De moment, a falta de 
l’aval del Ministeri de Trans-
ports, la proposta del SCT 
vol limitar a 100 quilòmetres 
per hora la velocitat en els 10 
trams del conjunt del territori 
que concentren més accidents 
mortals i greus. Aquí s’hi 
compten les zones d’AP-7 que 
van de Mollet a Sant Cugat i 
de la Batllòria a Hostalric. 

La seguretat a les auto-

pistes també és una de les 
preocupacions que més repe-
teixen els alcades de muni-
cipis que tenen algun tram 
d’autopista. És el cas del de 
Sant Celoni, Raül Garcia. 
“Em preocupa que s’hagi 
convertit en una via en què 
últimament hi ha molts acci-
dents i embussos”, diu.

MENYS rECAPtACió

Fruit de la supressió dels 
peatges, els ajuntaments 
que tenen tram d’autopista 
han deixat de cobrar l’im-
post sobre béns immobles 
(IBI) per la concessió dels 
peatges. Sant Celoni, per 
exemple, aquest 2022 ha 

deixat d’ingressar gairebé 
mig milió d’euros per aquest 
concepte, o la Roca, a qui li’n 
suposava més de 250.000. 
“La previsió d’ingressos de 
l’Ajuntament és menor i la 
despesa, major. Hi ha despe-
ses que hem pogut entomar 
amb romanent d’anys ante-
riors i en el pressupost hem 
hagut de retocar partides, 
sense carregar-nos cap pro-
jecte i buscant si en podíem 
subvencionar algun”, expli-
ca Garcia. Si tot va com el 
govern espanyol ha anunciat, 
Sant Celoni també s’hauria 
de veure condicionat per la 
nova sortida que ha promès 
el Ministeri per a la Batllòria 
o per l’ampliació a quatre 

carrils fins a Montornès. “No 
en sabem res més. Ens en 
vam assabentar per la prem-
sa”, diu Garcia.

La Roca, per altra banda, 
era conegut al territori pel 
peatge. Al poble, tenien clar 
que la supressió tindria efec-
tes positius. Per començar 
pels veïns dels barris de la 
Roca 2 i Can Colet, que estan 
a tocar de l’autopista i patien 
dia sí i dia també molèsties 
pel soroll de les vies. Amb 
el peatge, els sons eren més 
bruscos: de botzines durant 
el dia i d’operaris de man-
teniment a la nit. “Ara, com 
que hi ha cotxes de pas, és un 
soroll sostingut”, diu l’alcal-
de, Albert Gil.

congestió en aquest punt és 
fruit de la confluència dels 
vehicles que arriben per la 
mateixa AP-7 o que hi entren 
procedents de la C-60, que 
connecta amb Mataró, o la 
C-35. “És un misteri que es 
desfà molt ràpid, però que 
provoca moltes turbulèn-
cies.” Només a la Roca, han 
augmentat en un 98% les 
retencions per accidents i un 
32% per avaries. 
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Camions a l’autopista AP-7 al seu pas per Llinars, aquest dimarts passat

La fi dels peatges 
ha desplaçat 
30.000 vehicles de 
la C-17 a la C-33 
Al tram de l’AP-7 de la Roca, les retencions 
per accidents s’han incrementat un 98%

La Roca del Vallès

Pol Purgimon
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Es duplica la mortalitat a l'AP-7 després d'any sense peatges

Aixecament de barreres al peatge de l'AP-7 a La Roca del Vallès (Barcelona).

 

Fa un any que es van aixecar els peatges a Catalunya i des del Servei Català de Trànsit (SCT) ha publicat dades per saber com ha afectat aquesta
mesura la mobilitat al territori. Segons el comunicat emès per SCT, s'ha registrat un augment de la sinistralitat mortal i greu a l' AP-7 : s'han duplicat les
víctimes mortals, de 12 a 25, i els ferits de gravetat, de 37 a 66.

 

També s'han duplicat els accidents a l'AP-7 amb vehicles pesants implicats (de 7 a 14), tot i que al conjunt de la xarxa viària catalana hi ha hagut un
descens del 4,3% d'aquest tipus de sinistres mortals; i aquesta via també ha registrat un augment daccidents mortals amb víctimes de col·lectius
vulnerables.

 

A la resta d'autopistes alliberades també hi ha hagut més morts : a l'AP-2 (de 0 a 4) ia la C-33 (d'1 a 2), mentre que a la C-32 hi ha hagut una víctima
mortal menys ( de 5 a 4).

 

Tot i aquestes dades, des del Servei Català de Trànsit estimen que la suspensió del pagament d'autopistes ha evitat 2.240 víctimes, ja que des de l'1 de
setembre del 2021 hi ha hagut 10.733 víctimes per accident de trànsit -incloent-hi morts, ferits greus i lleus--, i en el mateix període entre el 2018 i el 2019 hi
va haver 12.973, fet que suposa una reducció del 17,3%. Per això, creuen que l'alliberament des de fa un any de peatges a les autopistes catalanes ha
permès reduir un 17,3% l'accidentalitat i ha suposat una "millora general de la seguretat viària" al conjunt de la xarxa viària catalana.

 

L'organisme també ha detectat un descens de l'accidentalitat a les carreteres nacionals paral·leles a aquestes autopistes: a la N-II s'ha passat de 9 a 4
víctimes ia la N-340, de 9 a 1, i també s'ha reduït el conjunt de la sinistralitat.
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Durant aquest any s'ha registrat un augment del trànsit del 37,6% a l'AP-7 al tram nord entre la Jonquera (Girona) i Parets (Barcelona), i del 26% al tram
sud, del Papiol (Barcelona) a Ulldecona (Tarragona).

 

Tot i això, als trams centrals ha baixat la mobilitat, principalment a causa de la desviació de vehicles cap a la C-33, una autopista també alliberada ,
per accedir a Barcelona.

A més, als trams nord i sud ha augmentat la mobilitat de camions un 21%, i al tram central de Parets a Barberà (Barcelona) ha disminuït un 23,1% i entre
Barberà i el Papiol també ha baixat un 28,9 %.

 

Per part seva, la mobilitat a la C-33 s'ha incrementat un 53,4% i el pas de camions ha escalat un 121,1%.
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El festival Revela’t homenatjarà 
el fotògraf Joan Fontcuberta

Fontcuberta diu que fotografiar dinosaures fa reviure el conflicte de la realitat amb la il·lusió
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Joan Fontcuberta a l’exposició que va inaugurar al Museu el gener

Granollers

T.T.

Revela’t, el primer festival 
de fotografia analògica del 
món, homenatjarà en la seva 
10a edició l’artista, teòric, 
comissari, editor, divulgador 
i un dels grans renovadors 
de  la fotografia del país, 
Joan Fontcuberta, de la Roca 
del Vallès i amb taller a 
Roca Umbert de Granollers. 
Fontcuberta presentarà l’ex·
posició inèdita i produïda 
especialment per al festival, 
“HeghDI’ vem ghaH, tú’lu’, 
Dinosaur”, inspirada en la 
figura del dinosaure. A més, 
el fotògraf serà l’encarregat 
d’oferir la conferència inau·
gural del festival el diven·
dres 16 de setembre al teatre 
de La Masa de Vilassar de 
Dalt, i rebrà el distintiu de 
plata Revela’t 2022. D’aques·
ta manera volen reconèixer 
la seva llarga i reconeguda 

trajectòria, que l’ha portat 
a exposar la seva obra per 
tot el món, i que ha estat 
adquirida per nombroses col·
leccions públiques. El 2013 
va rebre el Premi Hasselblad 

i aquest mateix any ha rebut 
el títol de doctor honoris 
causa per la Universitat de 
París VIII. El festival tindrà 
lloc del 9 de setembre al 2 
d’octubre a Vilassar de Dalt, 

Algunes de les obres que presenta Roger Vilà

Roger Vilà mostra les seves 
pintures i gravats a Cardedeu

Cardedeu

EL 9 NOU

L’estació és allà... espai 
per les arts i les lletres de 
Cardedeu mostra aquests 
dies l’exposició “Que corri 
l’aire”, amb pintures i gravats 
de Roger Vilà. L’artista, que 
parteix de l’expressió “falsa” 
“quan es tanca una porta, 
s’obre una finestra”, presenta 
en aquesta mostra diverses 
obertures. “Són finestres des 

d’on contemplo i reviso allò 
conegut però també intueixo 
i diviso el que ha de venir. 
Amb elles deixo que entrin 
noves formes, textures, 
colors i formats, i en recupe·
ro tants d’altres més.” L’artis·
ta diu que no es cansa d’obrir 
porticons, de rebre allò nou, 
d’airejar l’habitació. “M’agra·
da canviar i veure el canvi 
en allò que creo”, comenta. 
La inauguració serà el 23 de 
setembre a les 7 de la tarda.

Barcelona i altres ciutats.
Per fer aquesta exposició, 

Fontcuberta s’ha inspirat en 
els dinosaures, “una impor·
tant icona cultural, que subs·
titueix al mite del dragó de 
les civilitzacions ancestrals”. 
Segons el fotògraf, cultural·
ment parlant, “els dinosaures 
ocupen una posició intermè·
dia entre els animals reals 
com tigres o elefants, i els 
imaginaris, com els unicorns 
i les sirenes”. L’autor remar·
ca que no són reals però que 
ho van ser. Van pertànyer 
al món natural fa millions 
d’anys. “Avui ens obsessio·
nem a fer·los reviure mitjan·
çant la clonació de Jurassic 
Park, amb les rèpliques que 
trobem als parcs d’entrete·
niment i amb els fòssils de 
les reconstruccions paleon·
tològiques. “El dinosaure 
constitueix l’animal totèmic 
de la modernitat i segons la 
ciència·ficció el seu llinatge 
ha donat lloc a dues espècies 
d’humanoides: els klíngon 
i els reptilians”, explica 
Fontcuberta. “La dinosauri·
ologia s’ha convertit així en 
un terreny fèrtil per debatre 
tant la representació de la 
naturalesa com la naturalesa 
de la representació. Fotogra·
fiar dinosaures fa reviure el 
conflicte de la realitat amb 
la il·lusió”, afegeix. L’exposi·
ció es podrà veure al Museu 
Arxiu de Vilassar de Dalt. En 
aquest municipi hi exposaran 
altres artistes com Joaquín 
Paredes, Alessandra Sangui·
netti, Cristina Fontsaré o Jun 
Shiraoka.

Fontcuberta també presen·
tarà un fotollibre sobre la 
mateixa exposició, editat per 
Dalpine Ed., a més de l’obra 
Imatges latents. La fotografia 
en transició (Arcadia Cata·
lans). 

Nova sessió 
d’Estudis 
Montornesencs 
del CEMV

Montornès del Vallès

El Centre d’Estudis de 
Montornès del Vallès ha 
tornat a obrir una nova con·
vocatòria de les Sessions 
d’Estudis Montornesencs, 
que enguany arriben a la 
quarta edició. Amb l’objectiu 
d’aprofundir en la història i 
el patrimoni cultural i natu·
ral del poble, es convoca els 
estudiosos d’investigació 
perquè presentin comunica·
cions orals i escrites. Hauran 
de ser estudis inèdits o que 
aportin noves dades, i el seu 
àmbit geogràfic es limita 
a Montornès i els seus vol·
tants. Els participants hauran 
de presentar una versió breu 
o resum de la comunicació 
abans del 15 de setembre, 
que exposaran a les jornades 
del 18 i 19 de novembre a 
Can Saurina. També hauran 
d’aportar la versió completa 
de la comunicació en format 
electrònic, amb una exten·
sió màxima de set pàgines i 
2.500 caràcters amb espais 
inclosos.

L’Ajuntament 
de Parets promou 
una borsa de l’art 
i la cultura
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets del 
Vallès convida totes aque·
lles persones que estiguin 
vinculades amb l’art i la cul·
tura, en qualsevol dels seus 
àmbits, a inscriure’s a la Bor·
sa de l’art i la cultura muni·
cipal. D’aquesta manera, el 
consistori en serà coneixedor 
i els tindrà en compte per 
poder fer·los partícips de la 
vida cultural. La inscripció es 
pot fer omplint el formulari 
que hi ha al portal web de 
l’Ajuntament. A més, tothom 
que estigui interessat a rebre 
la informació cultural del 
municipi es pot inscriure al 
canal de comunicació cultu·
ral de WhatsApp. 

L’artista de la Roca presentarà l’exposició inèdita inspirada en la figura del dinosaure
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Joan Fontcuberta a l’exposició que va inaugurar al Museu el gener

Granollers

T.T.

Revela’t, el primer festival 
de fotografia analògica del 
món, homenatjarà en la seva 
10a edició l’artista, teòric, 
comissari, editor, divulgador 
i un dels grans renovadors 
de  la fotografia del país, 
Joan Fontcuberta, de la Roca 
del Vallès i amb taller a 
Roca Umbert de Granollers. 
Fontcuberta presentarà l’ex·
posició inèdita i produïda 
especialment per al festival, 
“HeghDI’ vem ghaH, tú’lu’, 
Dinosaur”, inspirada en la 
figura del dinosaure. A més, 
el fotògraf serà l’encarregat 
d’oferir la conferència inau·
gural del festival el diven·
dres 16 de setembre al teatre 
de La Masa de Vilassar de 
Dalt, i rebrà el distintiu de 
plata Revela’t 2022. D’aques·
ta manera volen reconèixer 
la seva llarga i reconeguda 

trajectòria, que l’ha portat 
a exposar la seva obra per 
tot el món, i que ha estat 
adquirida per nombroses col·
leccions públiques. El 2013 
va rebre el Premi Hasselblad 

i aquest mateix any ha rebut 
el títol de doctor honoris 
causa per la Universitat de 
París VIII. El festival tindrà 
lloc del 9 de setembre al 2 
d’octubre a Vilassar de Dalt, 

Algunes de les obres que presenta Roger Vilà

Roger Vilà mostra les seves 
pintures i gravats a Cardedeu

Cardedeu

EL 9 NOU

L’estació és allà... espai 
per les arts i les lletres de 
Cardedeu mostra aquests 
dies l’exposició “Que corri 
l’aire”, amb pintures i gravats 
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parteix de l’expressió “falsa” 
“quan es tanca una porta, 
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obertures. “Són finestres des 

d’on contemplo i reviso allò 
conegut però també intueixo 
i diviso el que ha de venir. 
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da canviar i veure el canvi 
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La inauguració serà el 23 de 
setembre a les 7 de la tarda.

Barcelona i altres ciutats.
Per fer aquesta exposició, 

Fontcuberta s’ha inspirat en 
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imaginaris, com els unicorns 
i les sirenes”. L’autor remar·
ca que no són reals però que 
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i els reptilians”, explica 
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naturalesa com la naturalesa 
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conflicte de la realitat amb 
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Fontcuberta també presen·
tarà un fotollibre sobre la 
mateixa exposició, editat per 
Dalpine Ed., a més de l’obra 
Imatges latents. La fotografia 
en transició (Arcadia Cata·
lans). 

Nova sessió 
d’Estudis 
Montornesencs 
del CEMV

Montornès del Vallès

El Centre d’Estudis de 
Montornès del Vallès ha 
tornat a obrir una nova con·
vocatòria de les Sessions 
d’Estudis Montornesencs, 
que enguany arriben a la 
quarta edició. Amb l’objectiu 
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L’Ajuntament 
de Parets promou 
una borsa de l’art 
i la cultura
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets del 
Vallès convida totes aque·
lles persones que estiguin 
vinculades amb l’art i la cul·
tura, en qualsevol dels seus 
àmbits, a inscriure’s a la Bor·
sa de l’art i la cultura muni·
cipal. D’aquesta manera, el 
consistori en serà coneixedor 
i els tindrà en compte per 
poder fer·los partícips de la 
vida cultural. La inscripció es 
pot fer omplint el formulari 
que hi ha al portal web de 
l’Ajuntament. A més, tothom 
que estigui interessat a rebre 
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Camions a l’autopista AP-7 al seu pas per Llinars, aquest dimarts passat

La fi dels peatges 
ha desplaçat 
30.000 vehicles de 
la C-17 a la C-33 
Al tram de l’AP-7 de la Roca, les retencions 
per accidents s’han incrementat un 98%

La Roca del Vallès

Pol Purgimon

Aquest dijous va fer un any 
que la majoria de peatges de 
les autopistes catalanes van 
aixecar la barrera per última 
vegada. 365 dies després, 
la mobilitat ha augmentat 
considerablement a les 
principals vies ràpides de la 
comarca. Només un any des-
prés de l’inici de la gratuïtat, 
el Servei Català de Trànsit 
(SCT) calcula que s’han des-
plaçat de la C-17 a la C-33, 
de mitjana, prop de 30.000 
vehicles diaris. En conjunt, 
són  29.224 vehicles, dels 
quals 4.866 són pesants. 
Un augment que suposa el 
53,4% més de la mobilitat en 
general i el 121,1% més de 
camions en aquesta mateixa 
via. Aquest situació també 
s’ha fet notar a l’AP-7, que 
ha vist incrementar la seva 
circulació el 37,6% en el 
tram nord, entre la Jonquera 
i Parets. 

L’augment de la mobili-
tat a les autopistes ha fet 
disminuir el trànsit a les 
carreteres paral·leles i, en 
conseqüència, ha dut a ten-
sionar les vies ràpides amb 
un increment de la sinis-
tralitat i les retencions. El 
Vallès Oriental no ha quedat 
exempt d’aquesta realitat. 
Pel que fa a la pròpia C-33, 
el director del SCT, Ramon 
Lamiel, apunta, sobretot, un 
transvasament de viatgers 
que han deixat d’utilitzar 
la C-17 i la C-58 –amb què 
abans evitaven el peat-
ge– per abocar-se a la C-33 
per anar a Barcelona. “Nor-
malment, els dies feiners 
el trànsit sol comportar-se 
de manera correcta. El pro-
blema el tenim els caps de 
setmana. Quan la C-33 arriba 
a la zona de Parets és quan 
s’ajunta amb l’AP-7 i aquí 
ens hi trobem turbulències 
diverses: gent que canvia al 
carril central o d’altres que 
volen sortir a Granollers. 
Fruit d’això, tenim retenci-
ons considerables”, explica 
Lamiel.

La situació es repeteix, de 
manera molt semblant, a la 
Roca. El director del SCT diu 
que ja n’hi ha que en diuen 
“el misteri de la Roca”. “No 
hi ha peatge, però continua 
havent-hi retencions.” La 

El Vallès Oriental 
és la segona 
comarca amb més 
accidents mortals
La Roca del Vallès

El Vallès Oriental és 
la segona comarca de 
Catalunya que ha registrat 
més víctimes mortals en 
accidents de trànsit des de 
principi d’any, empatada a 
8 amb el Vallès Occidental, 
segons dades del Servei 
Català de Trànsit (SCT). 
La primera és el Baix 
Llobregat, amb 10 morts a 
les seves carreteres. Mal-
grat la reducció d’un 17% 
de la mortalitat en el con-
junt de la xarxa viària de 
Catalunya, els accidents 
s’han accentuat a les auto-
pistes en detriment de les 
carreteres secundàries. 
Només a l’AP-7, el nombre 
de víctimes mortals s’ha 
multiplicat per dos en 
l’últim any: de 12 a 25. A 
la C-33, s’ha passat d’un a 
dos morts.

Aquestes incidències han 
fet moure fitxa al SCT per tal 
de proposar mesures correc-
tores. Lamiel assegura que 
la pròpia gestió del trànsit 
els ha fet anar apagant els 
problemes durant el cap de 
setmana, però sobre la taula 
també hi ha altres compo-
nents. De moment, a falta de 
l’aval del Ministeri de Trans-
ports, la proposta del SCT 
vol limitar a 100 quilòmetres 
per hora la velocitat en els 10 
trams del conjunt del territori 
que concentren més accidents 
mortals i greus. Aquí s’hi 
compten les zones d’AP-7 que 
van de Mollet a Sant Cugat i 
de la Batllòria a Hostalric. 

La seguretat a les auto-

pistes també és una de les 
preocupacions que més repe-
teixen els alcades de muni-
cipis que tenen algun tram 
d’autopista. És el cas del de 
Sant Celoni, Raül Garcia. 
“Em preocupa que s’hagi 
convertit en una via en què 
últimament hi ha molts acci-
dents i embussos”, diu.

MENYS rECAPtACió

Fruit de la supressió dels 
peatges, els ajuntaments 
que tenen tram d’autopista 
han deixat de cobrar l’im-
post sobre béns immobles 
(IBI) per la concessió dels 
peatges. Sant Celoni, per 
exemple, aquest 2022 ha 

deixat d’ingressar gairebé 
mig milió d’euros per aquest 
concepte, o la Roca, a qui li’n 
suposava més de 250.000. 
“La previsió d’ingressos de 
l’Ajuntament és menor i la 
despesa, major. Hi ha despe-
ses que hem pogut entomar 
amb romanent d’anys ante-
riors i en el pressupost hem 
hagut de retocar partides, 
sense carregar-nos cap pro-
jecte i buscant si en podíem 
subvencionar algun”, expli-
ca Garcia. Si tot va com el 
govern espanyol ha anunciat, 
Sant Celoni també s’hauria 
de veure condicionat per la 
nova sortida que ha promès 
el Ministeri per a la Batllòria 
o per l’ampliació a quatre 

carrils fins a Montornès. “No 
en sabem res més. Ens en 
vam assabentar per la prem-
sa”, diu Garcia.

La Roca, per altra banda, 
era conegut al territori pel 
peatge. Al poble, tenien clar 
que la supressió tindria efec-
tes positius. Per començar 
pels veïns dels barris de la 
Roca 2 i Can Colet, que estan 
a tocar de l’autopista i patien 
dia sí i dia també molèsties 
pel soroll de les vies. Amb 
el peatge, els sons eren més 
bruscos: de botzines durant 
el dia i d’operaris de man-
teniment a la nit. “Ara, com 
que hi ha cotxes de pas, és un 
soroll sostingut”, diu l’alcal-
de, Albert Gil.

congestió en aquest punt és 
fruit de la confluència dels 
vehicles que arriben per la 
mateixa AP-7 o que hi entren 
procedents de la C-60, que 
connecta amb Mataró, o la 
C-35. “És un misteri que es 
desfà molt ràpid, però que 
provoca moltes turbulèn-
cies.” Només a la Roca, han 
augmentat en un 98% les 
retencions per accidents i un 
32% per avaries. 
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Cues llargues l'últim diumenge d'operació
tornada
Tarda de diumenge d'operació tornada amb complicacions a l'AP-7 per un accident a l'Alt
Penedès. El sinistre, amb quatre vehicles implicats i direcció Barcelona, va provocar a les 19.15
hores d'aquest diumenge un màxim d'uns 20 quilòmetres de retencions entre Castellví de la
Marca i Sant Sadurní d'Anoia, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). 

També a l'AP-7 hi va haver uns 7 quilòmetres de circulació lenta i aturades a la Roca del
Vallès, cap a la capital catalana. Una altra via amb trànsit intens és la C-32 al Maresme, amb
uns 3 quilòmetres de circulació lenta a Teià.

 També hi van haver  3 quilòmetres d'aturades a la C-31/C-65 a Santa Cristina d'Aro (Baix
Empordà) i 3 quilòmetres de congestió a l'N-340 a Vallirana.
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Los autobuses de la conurbación de Granollers
reducen un 30% el precio de sus títulos | Revista
Digital del Vallès

Desde el 1 de septiembre de 2022, y hasta el 31 de diciembre de 2022, los títulos propios de transporte multiviaje del
servicio de autobuses TransGran, el servicio de transporte urbano e interurbano de la conurbación de Granollers,
tendrán una bonificación del 30 % de su tarifa.

Así el título TransGran TG1 pasa de los 8,40€ a 5,90€; la T10 Estudiantes de 6,70 € a 4,70 € y la T10 Jubilados de
6,70 € a 4,70 €

Esta reducción temporal de las tarifas se realiza en aplicación del Real Decreto Ley 11/2022, de 25 de junio, y con la
financiación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En función de la subvención recibida por
parte del Ministerio, el posible déficit generado será asumido por los ayuntamientos que prestan el servicio
TransGran (La Roca del Vallès, Canovelles, Les Franqueses del Vallès y Granollers), según el convenio aprobado
en el pleno municipal del mes de julio.

Los autobuses de la conurbación de Granollers
reducen un 30% el precio de sus títulos | Revista
Digital del Vallès

Desde el 1 de septiembre de 2022, y hasta el 31 de diciembre de 2022, los títulos propios de transporte multiviaje del
servicio de autobuses TransGran, el servicio de transporte urbano e interurbano de la conurbación de Granollers,
tendrán una bonificación del 30 % de su tarifa.

Así el título TransGran TG1 pasa de los 8,40€ a 5,90€; la T10 Estudiantes de 6,70 € a 4,70 € y la T10 Jubilados de
6,70 € a 4,70 €

Esta reducción temporal de las tarifas se realiza en aplicación del Real Decreto Ley 11/2022, de 25 de junio, y con la
financiación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En función de la subvención recibida por
parte del Ministerio, el posible déficit generado será asumido por los ayuntamientos que prestan el servicio
TransGran (La Roca del Vallès, Canovelles, Les Franqueses del Vallès y Granollers), según el convenio aprobado
en el pleno municipal del mes de julio.

http://revistadelvalles.es/wp-content/uploads/2020/09/buses.jpg
http://revistadelvalles.es/wp-content/uploads/2020/09/buses.jpg


5/10/22, 9:03 Alacarta.cat - La Roca reformula el projecte de reforma de Can Torrents

https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-roca-reformula-el-projecte-de-reforma-de-can-torrents 1/4

Divendres, 16 Setembre 2022

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  LA ROCA REFORMULA…

La Roca reformula el projecte de reforma de Can Torrents

Notícia emesa a l'informatiu del dia 16 de setembre del 2022.



Més notícies

Ver en TV

 (//votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles) MÉS  

(//www.alacarta.cat) 

5/10/22, 9:03 Alacarta.cat - La Roca reformula el projecte de reforma de Can Torrents

https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-roca-reformula-el-projecte-de-reforma-de-can-torrents 1/4

Divendres, 16 Setembre 2022

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  LA ROCA REFORMULA…

La Roca reformula el projecte de reforma de Can Torrents

Notícia emesa a l'informatiu del dia 16 de setembre del 2022.



Més notícies

Ver en TV

 (//votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles) MÉS  

(//www.alacarta.cat) 

https://votv.alacarta.cat/
javascript:void(0)
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/el-cicle-microexperiencies-de-la-roca-apropa-a-la-ciutadania-el-vi-local
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles
javascript:void(0)
https://www.alacarta.cat/
https://votv.alacarta.cat/
javascript:void(0)
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/el-cicle-microexperiencies-de-la-roca-apropa-a-la-ciutadania-el-vi-local
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles
javascript:void(0)
https://www.alacarta.cat/


NOTICIESNOU9EL Dilluns, 5 de setembre de 20224

El Puigsesolles registra l’agost 
més plujós des del 1975 
L’estació meteorològica del Montseny va acumular 160 litres per metre quadrat

Fogars de Montclús

Pol Purgimon

L’estació meteorològica del 
Puigsesolles, al Montseny, ha 
registrat l’agost més plujós 
des del 1975, segons dades 
del Servei Meteorològic de 
Catalunya (SMC), amb 160 
litres per metre quadrat 
de precipitació acumulada. 
Aquesta xifra representa 
el tercer valor més alt de la 
sèrie de 72 anys d’història 
entre l’estació del Turó de 
l’Home i la del Puigseso-
lles. En conjunt, el SMC va 
registrar-hi 12 dies de pluja 
durant l’agost, amb la màxi-
ma diària de 24 litres per 
metre quadrat el dia 18. El 
volum de precipitació va ser 
prou repartit durant tot el 
mes. “Aquestes xifres repre-
senten més del doble de la 
mitjana climàtica del Puigse-
solles”, explica un tècnic del 
SMC, Aleix Serra. 

De la mateixa manera que 
el Montseny ha registrat 
dades excepcionals, l’agost 
ha estat força irregular plu-
viomètricament al conjunt 
d’estacions de la xarxa del 
SMC al Vallès Oriental. A 
Granollers, per exemple, es 
van registrar 72,6 litres per 
metre quadrat. Una xifra que 
encara és lluny de la registra-
da a Caldes, on hi van caure 
120 litres per metre quadrat 
durant tot el mes, que com-
pletava l’agost més plujós 

dels 15,9 litres per metre 
quadrat a 76,3. A Parets, la 
xifra s’ha multiplicat de 6,4 a 
73,6 litres per metre quadrat. 
Mentre que a les estacions 
de Vilanova i de la Roca i 
Cardedeu, s’ha passat de 7,2 
a 56,5 i de 5,7 i a 42,4 litres 
per metre quadrat, respec-
tivament. Segons afirma el 
mateix Aleix Serra, les dades 
pluviomètriques d’aquest 
agost, sumades a les del març 
–que van ser especialment 
altes–, ajudaran a equilibrar 
l’acumulat anual després de 
molts mesos sense gairebé 
precipitacions. 

SEQUERA, TOT I LA PLUJA

Malgrat el repunt de pluges 
d’aquest agost, la sequera 
encara és persistent a la 
comarca i també arreu del 
país. Per anar bé, segons 
Serra, el règim pluviomètric 
de les últimes setmanes, ha 
de tenir “certa continuïtat”. 
“Estem arrossegant el dèficit 
de pluges que va començar 
a finals del 2020. El 2021 va 
ser excepcionalment sec i 
no va ploure ni la meitat del 
normal. El Vallès Oriental, 
com a conseqüència, és a 
l’epicentre d’aquesta seque-
ra”, admet Aleix Serra. Els 
efectes de la sequera, segons 
explica aquest tècnic del 
SMC, han estat més evidents 
a la Serralada Litoral, de la 
qual en formen part alguns 
municipis de la comarca.

Per altra banda, encara que 
hagi estat un agost plujós, la 
poca acumulació de pluja els 
últims mesos, segons explica 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), explica que en alguns 
pobles del Montseny, l’Alt 
Congost i el Moianès encara 
s’hi mantinguin restriccions 
per a l’ús d’aigua.
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L’estació meteorològica del Puigsesolles, amb el Turó de l’Home, al fons

des del 1989 al municipi. “A 
diferència del Puigsesolles, 
a Caldes la precipitació ha 
estat més puntual. Hi va 
ploure vuit dies. I, només en 
dos dies, hi van caure 100 
litres per metre quadrat”, 
explica Aleix Serra.

En el conjunt de les set 
estacions de la xarxa del 
SMC que hi ha al Vallès Ori-
ental, l’acumulació de preci-
pitació ha augmentat respec-
te a l’agost de l’any passat. 
A Tagamanent, s’ha enfilat 

Precipitació en litres per metre quadrat a les estacions del Servei Meteorològic 
de Catalunya al mes d’agost

ESTACIÓ 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Granollers 14,4 19,3 32,4 31,4 7,2 72,6
Caldes 22,6 26,2 31,8 32,5 20,9 122
Tagamanent 37,5 81,5 49 46,6 15,9 76,3
Puigsesolles 33,9 96,7 19 59,7 16,9 159,9
Parets 18,6 23,1 41,9 36,1 6,4 73,6
Vilanova 25,7 22,6 66,3 53,1 7,2 56,5
La Roca/ETAP Cardedeu 15,4 26,4 72,9 49,9 5,7 42,4

Quantitat total per anys

TOTAL ANY 2017 2018 2019 2020 2021

Granollers 482,6 1.081,4 529,3 865,9 373,7
Caldes 477,8 754,3 506,5 810,3 336,4
Tagamanent 600,9 1.048,8 625,8 988,8 398
Puigsesolles 752,8 1.467,40 688,9 1.679,70 707,9
Parets 388,5 770,8 428,9 736,9 284,1
Vilanova 447,1 933,5 551,7 807,1 358,3
La Roca/ETAP Cardedeu 409,9 943,8 550 873,5 357,6

El PSC de la Roca reclama un 
reconeixement a Romà Planas, 
alcalde del poble l’any 1995
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Illa amb el portaveu del PSC a la Roca i altres militants socialistes, aquest diumenge davant la tomba de Romà Planas

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

“En Romà Planas encara no 
ha estat reconegut com una 
de les figures clau de la recu-
peració de les institucions 
de Catalunya del final del 
franquisme.” Ho va dir el 
portaveu municipal del PSC 
a la Roca, Paco Garcia, aquest 
divendres, durant l’acte d’ho-
menatge que els socialistes 
van retre al que va ser alcal-
de de la Roca, que va morir 
sobtadament, l’any 1995, 
pocs mesos després d’haver 
estat elegit.

“Romà Planas va ser, a par-
tir dels anys seixanta, un dels 
col·laboradors més estrets 
del president Tarradellas. 
Era una persona que el man-

tenia ben informat sobre el 
que passava a l’exili a França, 
però també, pels seus con-
tactes, explicava el que pas-
sava a Catalunya.” La relació 
entre Planas i Tarradellas, la 
destacava així l’historiador 
Joan Esculies, en una xerrada 
divendres al Centre Cultural 
de la Roca. “Va ser una de les 
persones del govern un cop 
reinstaurada la Generalitat 
i va formar part del govern 
d’unitat entre els anys 77 i 
80”, afegia.

Romà Planas va ser direc-
tor general d’administració 
pública i, exercint aquest 
càrrec, va intentar aplicar un 
model administratiu d’estil 
francès, que ell coneixia molt 
bé pels seus anys a l’exili a 
París. Un model funcionari-

al en què prevalguessin els 
mèrits, la vàlua de les perso-
nes més que la seva afiliació 
a un partit o un altre.

“Ja he dit que va ser un 
dels meus mentors polítics. 
Tenia una visió de la política 
que primava molt l’acord, el 
diàleg, el consens i que tenia 
molt present també la poten-

cialitat de la política muni-
cipal. Li agradava tocar de 
peus a terra, amb un sentit 
molt institucional de la polí-
tica heretat del seu treball 
amb el president Tarradellas. 
Va ser una persona que em 
va magnetitzar i em va intro-
duir el verí, per dir-ho d’al-
guna manera, de la política. 

Vaig col·laborar amb ell fins 
que va morir, el 5 de setem-
bre de 1995, i l’agrupació 
del PSC de la Roca ha volgut 
recordar-lo”, deia diumenge 
el primer secretari del PSC, 
Salvador Illa, davant la seva 
tomba, al cementiri de la 
Roca, amb altres militants 
del partit.
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de Catalunya al mes d’agost

ESTACIÓ 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Granollers 14,4 19,3 32,4 31,4 7,2 72,6
Caldes 22,6 26,2 31,8 32,5 20,9 122
Tagamanent 37,5 81,5 49 46,6 15,9 76,3
Puigsesolles 33,9 96,7 19 59,7 16,9 159,9
Parets 18,6 23,1 41,9 36,1 6,4 73,6
Vilanova 25,7 22,6 66,3 53,1 7,2 56,5
La Roca/ETAP Cardedeu 15,4 26,4 72,9 49,9 5,7 42,4

Quantitat total per anys

TOTAL ANY 2017 2018 2019 2020 2021

Granollers 482,6 1.081,4 529,3 865,9 373,7
Caldes 477,8 754,3 506,5 810,3 336,4
Tagamanent 600,9 1.048,8 625,8 988,8 398
Puigsesolles 752,8 1.467,40 688,9 1.679,70 707,9
Parets 388,5 770,8 428,9 736,9 284,1
Vilanova 447,1 933,5 551,7 807,1 358,3
La Roca/ETAP Cardedeu 409,9 943,8 550 873,5 357,6

El PSC de la Roca reclama un 
reconeixement a Romà Planas, 
alcalde del poble l’any 1995
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Illa amb el portaveu del PSC a la Roca i altres militants socialistes, aquest diumenge davant la tomba de Romà Planas

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

“En Romà Planas encara no 
ha estat reconegut com una 
de les figures clau de la recu-
peració de les institucions 
de Catalunya del final del 
franquisme.” Ho va dir el 
portaveu municipal del PSC 
a la Roca, Paco Garcia, aquest 
divendres, durant l’acte d’ho-
menatge que els socialistes 
van retre al que va ser alcal-
de de la Roca, que va morir 
sobtadament, l’any 1995, 
pocs mesos després d’haver 
estat elegit.

“Romà Planas va ser, a par-
tir dels anys seixanta, un dels 
col·laboradors més estrets 
del president Tarradellas. 
Era una persona que el man-

tenia ben informat sobre el 
que passava a l’exili a França, 
però també, pels seus con-
tactes, explicava el que pas-
sava a Catalunya.” La relació 
entre Planas i Tarradellas, la 
destacava així l’historiador 
Joan Esculies, en una xerrada 
divendres al Centre Cultural 
de la Roca. “Va ser una de les 
persones del govern un cop 
reinstaurada la Generalitat 
i va formar part del govern 
d’unitat entre els anys 77 i 
80”, afegia.

Romà Planas va ser direc-
tor general d’administració 
pública i, exercint aquest 
càrrec, va intentar aplicar un 
model administratiu d’estil 
francès, que ell coneixia molt 
bé pels seus anys a l’exili a 
París. Un model funcionari-

al en què prevalguessin els 
mèrits, la vàlua de les perso-
nes més que la seva afiliació 
a un partit o un altre.

“Ja he dit que va ser un 
dels meus mentors polítics. 
Tenia una visió de la política 
que primava molt l’acord, el 
diàleg, el consens i que tenia 
molt present també la poten-

cialitat de la política muni-
cipal. Li agradava tocar de 
peus a terra, amb un sentit 
molt institucional de la polí-
tica heretat del seu treball 
amb el president Tarradellas. 
Va ser una persona que em 
va magnetitzar i em va intro-
duir el verí, per dir-ho d’al-
guna manera, de la política. 

Vaig col·laborar amb ell fins 
que va morir, el 5 de setem-
bre de 1995, i l’agrupació 
del PSC de la Roca ha volgut 
recordar-lo”, deia diumenge 
el primer secretari del PSC, 
Salvador Illa, davant la seva 
tomba, al cementiri de la 
Roca, amb altres militants 
del partit.
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Els tabalers dels Diables de Moja, una entitat de població de l’Alt Penedès, van participar a la segona Trobada de Tabals, dissabte al vespre

Els tabalers omplen la Roca

La Roca del Vallès

J.V.

La segona edició de la Troba-
da de Tabals Tradicionals va 
obrir, aquest dissabte a la tar-
da, els actes de la festa major 
de la Roca, que es perllonga-
ran fins al proper dilluns 12 
de setembre.

Un total de vuit colles de 

tabalers van participar en 
la desfilada, que va comen-
çar amb puntualitat a les 
8 del vespre, a la plaça de 
l’Esglesia i va continuar 
pel carrer Major, la rambla 
Mestre Jaume Torrents, els 
carrers Espronceda, Prat de 
la Riba i Indústria, la plaça 
de l’Era i els carrers Verge 
de Montserrat i Montseny 

per acabar a la plaça de Can 
Torrents. 

La tabalada l’obrien els 
tabalers dels Diables de 
Canovelles, que era la colla 
més nombrosa, amb més de 
30 participants. I la tancaven 
els amfitrions, els Diables 
de la Roca. La resta de colles 
van portar al voltant d’una 
desena de membres que no 

van parar de tocar els tim-
bals pels carrers davant d’un 
públic nombrós que se’ls 
mirava des de les voreres. 
Hi havia també els Diables 
de Granollers, el Drac Baluk 
Astharot i Diables de Ca 
n’Aurell, de Terrassa; els 
Diables de Moja, el Ball de 
Diables de Constantí, el Ball 
de Diables de Bigues i Riells 

Els Geganters 
protagonitzen 
la cercavila 
d’inici de festa
La Roca del Vallès

La Colla de Geganters de 
la Roca protagonitzarà, 
divendres a les 8 del ves-
pre, la cercavila d’inici de 
festa, amb sortida i arri-
bada a la plaça de l’Ajun-
tament. Els actes festius 
hauran començat, abans, 
amb la Botifarra de festa 
major, a les 2 de la tarda a 
la verneda de la Font de la 
Salut.

Després del pregó, a 
càrrec dels Diables de la 
Roca, que es farà a les 9 
del vespre a l’Ajuntament, 
es podrà veure la Crema-
da de l’Ajuntament, un 
espectacle de foc i música 
i, tot seguit, l’espectacle 
Toc i Foc, la Llegenda, 
amb les colles convida-
des d’El Cancerber de 
Canovelles, les bastoneres 
de Granollers i la colla de 
malabar de foc de Bellvís.

Dissabte, un dels actes 
més rellevants serà la 25a 
edició del Joc de Colles, 
juntament amb el correfoc 
i la cantada d’havaneres.

del Fai i el Front Diabòlic de 
la Garriga.

L’Associació Cultural 666 
Diables de la Roca tindrà, 
aquest any, un protagonis-
me especial dins de la festa 
major perquè celebra el 20è 
aniversari i seran els encar-
regats de fer el pregó diven-
dres vinent a les 9 del vespre 
a l’ajuntament.

Els sis grups engeguen la competició de festa major

Les colles ja suen a Martorelles
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L’anomenat Eliminador era una de les proves que les colles van disputar aquest dissabte a la plaça Elíptica

Martorelles

J.V.

La competició batejada com 
a Humor Amarillo, que es va 
fer dissabte al matí a la plaça 
Elíptica, és una de les prime-
res proves de la competició 
de colles de la festa major 
de Martorelles. Tot i que el 
gruix dels actes festius serà 
el proper cap de setmana, els 
sis grups que hi participen 
aquest any ja han començat 
la competició. Hi prenen 
part sis colles, identificades 
amb un color: els Imparables 
(blau), Ceda el Vaso (groc), 
Iluminaos (taronja), Lle-
dons i Murtrons (verd fosc), 
Ciervos (vermell) i Los Ver-
des (verd clar). 

La regidora de Joventut, 
Mireia Astivill, remarcava, 
precisament, la recuperació 

d’aquesta darrera colla, que 
va ser de les primeres del 
poble, però que havia desa-
paregut l’any passat. També 
destacava que aquest any la 
competició anirà més enllà 
de la festa per mantenir les 
colles activades tot l’any.

“Aquest any, amb les colles, 
vam decidir allargar-ho més 
i al juliol vam començar a fer 
alguna activitat. Volíem que 
les colles no només s’impli-
quessin el cap de setmana de 
festa major o l’anterior, sinó 
que també, durant l’any, fes-
sin activitats. Avui es comen-
ça una mica la festa major 
com a tal, però les proves ja 
van començar anteriorment. 
Avui hi ha el concurs de 
paelles i sangria i l’Humor 
Amarillo i la setmana que ve 
ja venen les proves més de 
festa major com a tal. Res-
pecte de l’any passat tenim 
una colla més, la de Los Ver-
des, i mantenim les que tení-
em, que és important perquè 
a vegades les colles es van 
perdent. Per sort ara s’han 
tornat a animar i nosaltres 
encantats de tenir sis colles.”

La segona Trobada de Tabals Tradicionals engega la festa major
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Santa Eulàlia denuncia actes 
vandàlics al parc de la Campinya
L’Ajuntament avalua que els danys produïts tindran un cost d’entre 3.000 i 4.000 euros
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El banc que va quedar destrossat a causa dels actes vandàlics

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Santa Eulà·
lia de Ronçana ha denunciat 
els actes vandàlics que, 
durant el mes d’agost, s’han 
produït al parc de la Campi·
nya. A causa d’aquests actes, 
ha quedat destruït un gron·
xador, les fustes que delimi·
ten el parc malmeses i també 
s’ha deteriorat la taula de 
pícnic i el banc de fusta. Són 
danys que el consistori esti·
ma que tindran un cost d’en·
tre 3.000 i 4.000 euros, que 
incrementen les despeses de 
manteniment municipal.

A més de les destrosses, 
l’Ajuntament assenyala que a 
l’espai s’hi va acumular bru·
tícia, extrem que qualifica 
com un mal ús de l’entorn i 
“poc respecte al veïnatge i a 
l’ús compartit de les infraes·
tructures”. Els desperfectes 
ocasionats suposaran la repa·
ració total de la fusta peri·

metral del parc, la retirada 
de les restes del gronxador 
i la reparació o substitució 
del banc de fusta i la taula de 
pícnic. A més, serà necessària 
la neteja exhaustiva del parc.

Davant d’aquesta situa·

ció, l’Ajuntament ha posat 
de manifest el perjudici 
d’aquestes accions per a la 
resta de veïns de la població 
i assenyala que el compromís 
inclou també la denúncia 
dels actes incívics que es 

produeixin. A més a més, 
l’Ajuntament assenyala que 
insistirà en les campanyes 
de conscienciació, com la de 
SER Cívica, que mostrava el 
comportament bàsic per a la 
convivència al municipi.

La Roca destina 
739.000 euros a 
millores de voreres 
als tres nuclis urbans

La Roca del Vallès

L’Ajuntament de la Roca 
ha aprovat el projecte d’or·
denació de voreres que 
implicarà millores en vials 
a la Torreta, la Roca i Santa 
Agnès de Malanyanes. El 
cost previst de les actuacions 
és de 739.000 euros. A la 
Torreta, es faran millores al 
carrer Granada, al tram més 
proper al camp de futbol; a 
la Roca s’actuarà primer al 
carrer Prat de la Riba i, pos·
teriorment, als carrers Goya, 
Picasso, Cervantes, Santiago 
Rusiñol, Salvador Espriu i 
carrer del Bosc; finalment, a 
Santa Agnès es millorarà la 
zona del carrer Pau Casals i 
adjacents. A més d’arranjar 
possibles desperfectes, l’ob·
jectiu també és distribuir 
millor l’arbrat i garantir una 
bona il·luminació durant les 
nits, segons informa l’Ajun·
tament.

Aiguafreda reprèn 
les obres de la nova 
biblioteca a les 
antigues escoles

Aiguafreda

Les obres de la nova bibliote·
ca d’Aiguafreda s’han reprès 
aquest mes d’agost. Aquesta 
actuació havia quedat atura·
da al mes d’abril, a causa de 
la fallida de l’empresa adju·
dicatària (la vallesana Abo·
lafio), que va comportar que 
moltes actuacions que tenia 
en marxa la companyia que·
dessin suspeses. Segons ha 
informat l’Ajuntament, les 
negociacions que ha portat a 
terme des que les obres van 
quedar aturades han permès 
localitzar una nova empresa 
adjudicatària i reprendre 
l’activitat de la construcció 
a les antigues escoles del 
municipi.

Cardedeu informa 
els veïns sobre les 
obres del carrer 
Montseny

Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha convocat una sessió infor·
mativa sobre les obres del 
carrer Montseny, en el tram 
comprès entre l’avinguda Rei 
en Jaume i el carrer Girona. 
La trobada serà dimecres, 7 
de setembre, a 2/4 de 7 de la 
tarda a la Sala de les Colum·
nes de l’Ajuntament. Les 
obres tenen com a objectiu 
transformar aquest tram 
del carrer Montseny en una 
plataforma única de prioritat 
per als vianants. L’actuació 
començarà a mitjan setembre 
i és previst que tingui una 
durada de sis mesos.
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Exterior de l’espai de l’antic CAP de Llinars, convertit en sala d’exposicions

Llinars del Vallès

J.B.M.

La conversió de l’antic Cen·
tre d’Assistència Primària 
(CAP) de Llinars en l’Espai 
d’Art, un equipament cultu·
ral i expositiu, és un dels tres 
finalistes en la 19a edició 
dels Premis Catalunya Cons·
trucció, que convoca el Col·
legi d’Arquitectura Tècnica 
de Barcelona. El jurat dels 
premis ha donat a conèixer 
les 20 candidatures finalistes 
en les cinc categories en què 
es lliuraran els guardons 
en un acte que es farà el 27 
d’Octubre en el marc de la 
Nit de la Construcció. El pro·
jecte de Llinars opta al premi 
en la categoria de rehabili·
tació.

La transformació de l’edi·
fici, situat al carrer Frede·
ric Marés, dins de la zona 
d’equipaments de Llinars, 
la va redactar l’arquitecte 
Manel González Solanes. 
L’Espai d’Art es va inaugurar 
l’octubre passat amb una 
exposició de l’artista local 
Glòria Izquierdo. Des de 
llavors s’han fet exposicions 
de diversos artistes, entitats 
i aspectes relacionats amb la 
cultura i tradicions locals.

L’antic CAP havia quedat 

petit i se’n va construir un de 
nou al carrer Joaquim Blu·
me, a un extrem de la zona 
d’equipaments. Amb la posa·
da en funcionament d’aquest 
nou edifici, el 2014, l’antic 
es va tancar i va quedar buit. 
L’Ajuntament va convocar, el 
2017, una consulta per deci·
dir·ne l’ús i es va escollir la 
sala d’exposicions entre les 
tres propostes.

La reforma va comportar 
la supressió de totes les con·

sultes i despatxos de l’edifici, 
de 500 metres quadrats, per 
crear dues sales expositives 
polivalents, amb la continuï·
tat del caràcter arquitectònic 
basat en un espai generat 
per les dues voltes de canó. 
El resultat és un edifici for·
malment contundent, amb 
dues naus amb coberta de 
mig punt unides per un cos 
de formigó que fa d’entra·
da i distribuïdor. L’esclòfia 
interior de fusta aconsegueix 

la màxima àrea expositiva i 
també filtra la llum natural. 
La reforma també permet 
que es puguin fer alteracions 
o canvis d’ús.

En la cerimònia del 27 
d’octubre, el projecte de 
Llinars tindrà com a rivals 
per al guardó en la categoria 
de rehabilitació dels Premis 
Catalunya Construcció el 
centre social de Reus i la 
reforma d’un edifici indus·
trial al 22@ de Barcelona.

La reforma de l’antic CAP de Llinars és finalista dels premis Catalunya Construcció

Rehabilitació reconeguda
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Santa Eulàlia denuncia actes 
vandàlics al parc de la Campinya
L’Ajuntament avalua que els danys produïts tindran un cost d’entre 3.000 i 4.000 euros
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El banc que va quedar destrossat a causa dels actes vandàlics

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU
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Tot i la derrota, Martín es va mostrar satisfeta amb la feina de l’equip

L’entrenadora del KH-7, decebuda, després d’un final amarg

Dolores Martín: “Crec que el 
partit l’hem perdut nosaltres”

Granollers

EL 9 NOU

Dolorós final el que va tenir 
el KH-7 BM Granollers en 
l’estrena del nou projecte 
de Dolores Martín a la lliga. 
L’entrenadora de l’equip gra-
nollerí, malgrat la derrota, es 
mostrava satisfeta amb el bon 
partit de les seves jugadores 
a la pista del Mecalia Atlético 
Guardés. “Estem fastigueja-
des, evidentment. Crec que 
hem estat superiors en el 
còmput total dels 60 minuts 
i, tot i això, marxem sense cap 
punt d’aquí”, afirmava. “Crec 
que el partit l’hem perdut 
més nosaltres que altra cosa. 
Hem tingut diverses posses-
sions per poder trencar el 
partit i agafar diferència de 

tres. S’han encadenat errors 
consecutius de passada que 
els han permès a elles tornar 
a entrar al partit. Avui ha 
sortit creu en un final ajustat. 
Els darrers cinc minuts ens 
han pesat molt’’, agregava, 
resignada, Martín.

En la línia dels darrers par-
tits de preparació per l’estre-
na, l’entrenadora navarresa 
va voler emfatitzar el bon 
treball defensiu de l’equip, 
una de les facetes en què més 
està incidint dia a dia en els 
entrenaments. “L’equip s’ha 
buidat. Hem fet un molt bon 
partit, principalment, en l’as-
pecte defensiu. Hem impedit 
que elles poguessin fer gols 
amb facilitat, que era un dels 
nostres objectius principals.’’ 
La nota negativa la trobava 
en la faceta ofensiva. “Tot 
i això, en atac ens ha costat 
més. Ens ha costat molt ata-
car el canvi defensiu que ens 
han proposat al segon temps, 
amb la defensa molt més 
oberta i amb la defensa 5:1’’, 
reconeixia l’entrenadora 
Dolores Martín.

La Roca s’estrena 
a la pretemporada 
amb un ajustat 
triomf (29-28)
La Roca del Vallès

Un gol de Judith Vallejo 
des de 7 metres, amb el 
temps complet, va donar-li 
el primer triomf de la pre-
temporada al Mubak BM La 
Roca, que enguany jugarà 
per 10a temporada consecu-
tiva a Divisió d’Honor Plata, 
davant el Hapo Joventut 
Mataró. El matx, que es va 
disputar dissabte el matí al 
pavelló vell de la Roca, va 
estar marcat per una igualtat 
absoluta entre els dos equips, 
que es coneixen a la perfec-
ció. La màxima diferència 
del partit van ser tres gols 
pel quadre visitant en els 
primers compassos de partit. 
Al descans, però, el marcador 
reflectia un empat a 12. La 
Roca, que al primer període 
va anar a remolc, va liderar 
amb petites diferències a la 
represa.
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Martina Capdevila alçant-se per llençar davant l’intent de bloqueig de Júlia Nuez i Elena Amores

Final cruel per a un KH-7 
que va merèixer molt més
L’equip de Dolores Martín va perdre un partit que va dominar gairebé en la seva totalitat

acabar amb gol, i amb una 
relativa comoditat davant 
una defensa local que va 
patir en els primers minuts 
(3-4, min 6). El Guardés, 
sense acabar-se de trobar 
còmode, va castigar amb 
duresa el replegament de 
les granollerines, i de mica 
en mica, va anar igualant el 
partit (6-6, min 14). Durant 
tota la primera meitat, Ester 
Somaza –4 gols– i Martina 
Capdevila –9 gols– van fer 

anar de corcoll la defensa 
local. No obstant això, qual-
sevol intent d’intentar obrir 
forat per les de Dolo Martín 
era frenat ràpidament per les 
locals, que comptaven amb 
una mica més de rotació per 
poder mantenir l’alt ritme 
de partit. Tot i això, tres gols 
seguits de Capdevila, amb 
un pel mig de la local Lima, 
van permetre al KH-7 marxar 
dos gols per sobre al descans 
(12-14).

A la represa, el panorama 
va canviar radicalment. El 
KH-7 no va sortir bé, essenci-
alment, en atac. Una situació 
que va aprofitar el Guardés 
per posar-se al davant amb 
un parcial de 4-1 (16-15, 
min 37). Amb el Granollers 
encallat en atac, i patint per 
trobar cada gol, va aparèixer 
la defensa i les aturades de 
Marta Mera, que va substi-
tuir Wiggins. Sota la batuta 
de Martina Capdevila, el 
KH-7 va entrar als darrers 
10 minuts amb un avantatge 
de dos gols (19-21, min 50). 
A partir d’allà, el KH-7 va 
pagar molt cars la precipi-
tació i un cert nerviosisme. 
Després d’un minut final de 
bogeria amb temps morts a 
ambdós costats i errors, el 
Guardés va culminar el seu 
exercici de fe amb un gol de 
Sandra Santiago per l’escaire 
a pocs segons pel final que 
completava una remuntada 
de paciència.

Aquesta derrota deixa 
el KH-7 BM Granollers en 
una situació complicada en 
aquest inici de curs. I més 
tenint en compte que el KH-
7 rebrà aquest proper cap 
de setmana el Super Amara 
Bera Bera, actual campió de 
lliga, i que va caure també 
aquesta jornada.

A Guarda (Galícia)

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers 
tenia una prova de foc en 
el seu debut amb la visita 
al Mecalia Atlético Guar-
dés, amb l’equip encara en 
construcció i assimilant els 
nous conceptes que impo-
sa Dolores Martín, que va 
estar a punt de passar-la 
amb nota. Al final, però, i 
després de fer cinquanta-
cinc minuts bons, els cinc 
minuts finals van tirar per 
la borda tot el que havia 
sumat fins aleshores l’equip 
granollerí, que no va poder 
ni rascar un empat. Un cop 
dur en l’estrena lliguera per 
a un projecte que encara 
s’està consolidant, però que 
ja va deixant una idea molt 
clara del que pot arribar a 
ser aquest equip. Les gra-
nollerines van tornar a fer 
un partit gairebé impecable 
en defensa, van assecar a la 
central gallega, Lima, que 
podia ser una de les millors 
armes del Guardés, que en 
va tenir prou arribant viu 
als minuts finals per acabar 
donant l’estocada definitiva 
al rival. En contrapartida, 
l’atac continua sent una de 
les assignatures, encara, per 
acabar de polir.

L’inici de les granollerines 
va ser immaculat. Gairebé 
tots els primers atacs van 

M. Atlético Guardés      24

Carratú, Nieto (1), Santiago (9), Lima 
(1), Suau (2), Nuez (1) i Moreno [set 
inicial]; Míriam Sempere (ps), África 
Sempere (1), Menéndez, Cifuentes 
(2), Celia (1), Amores (3) i Sancha 
(3).

KH-7 BM Granollers  23 

Wiggins, Vegué (2), Kofler (2), 
Somaza (4), Milagros (2), Capdevila 
(9) i González (3) [set inicial]; Mera 
(ps) Ben Chayab (1), Alarcón, Ona 
Vila, Santos, Jana Castañera i Anna 
Zarzuela.

ÀRBITRES: Adrián Valdes i Francisco Fernández. Exclusions per Amores i Nuez 
per l’Atlético Guardés i per Somaza pel KH-7 BM Granollers.

PARCIALS: 1-3, 3-4, 6-6, 8-9, 11-11, 12-14 [descans]; 14-15, 16-17, 17-17, 19-20, 
22-23 i 24-23 [final].
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Tot i la derrota, Martín es va mostrar satisfeta amb la feina de l’equip

L’entrenadora del KH-7, decebuda, després d’un final amarg

Dolores Martín: “Crec que el 
partit l’hem perdut nosaltres”

Granollers

EL 9 NOU

Dolorós final el que va tenir 
el KH-7 BM Granollers en 
l’estrena del nou projecte 
de Dolores Martín a la lliga. 
L’entrenadora de l’equip gra-
nollerí, malgrat la derrota, es 
mostrava satisfeta amb el bon 
partit de les seves jugadores 
a la pista del Mecalia Atlético 
Guardés. “Estem fastigueja-
des, evidentment. Crec que 
hem estat superiors en el 
còmput total dels 60 minuts 
i, tot i això, marxem sense cap 
punt d’aquí”, afirmava. “Crec 
que el partit l’hem perdut 
més nosaltres que altra cosa. 
Hem tingut diverses posses-
sions per poder trencar el 
partit i agafar diferència de 

tres. S’han encadenat errors 
consecutius de passada que 
els han permès a elles tornar 
a entrar al partit. Avui ha 
sortit creu en un final ajustat. 
Els darrers cinc minuts ens 
han pesat molt’’, agregava, 
resignada, Martín.

En la línia dels darrers par-
tits de preparació per l’estre-
na, l’entrenadora navarresa 
va voler emfatitzar el bon 
treball defensiu de l’equip, 
una de les facetes en què més 
està incidint dia a dia en els 
entrenaments. “L’equip s’ha 
buidat. Hem fet un molt bon 
partit, principalment, en l’as-
pecte defensiu. Hem impedit 
que elles poguessin fer gols 
amb facilitat, que era un dels 
nostres objectius principals.’’ 
La nota negativa la trobava 
en la faceta ofensiva. “Tot 
i això, en atac ens ha costat 
més. Ens ha costat molt ata-
car el canvi defensiu que ens 
han proposat al segon temps, 
amb la defensa molt més 
oberta i amb la defensa 5:1’’, 
reconeixia l’entrenadora 
Dolores Martín.

La Roca s’estrena 
a la pretemporada 
amb un ajustat 
triomf (29-28)
La Roca del Vallès

Un gol de Judith Vallejo 
des de 7 metres, amb el 
temps complet, va donar-li 
el primer triomf de la pre-
temporada al Mubak BM La 
Roca, que enguany jugarà 
per 10a temporada consecu-
tiva a Divisió d’Honor Plata, 
davant el Hapo Joventut 
Mataró. El matx, que es va 
disputar dissabte el matí al 
pavelló vell de la Roca, va 
estar marcat per una igualtat 
absoluta entre els dos equips, 
que es coneixen a la perfec-
ció. La màxima diferència 
del partit van ser tres gols 
pel quadre visitant en els 
primers compassos de partit. 
Al descans, però, el marcador 
reflectia un empat a 12. La 
Roca, que al primer període 
va anar a remolc, va liderar 
amb petites diferències a la 
represa.
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Martina Capdevila alçant-se per llençar davant l’intent de bloqueig de Júlia Nuez i Elena Amores

Final cruel per a un KH-7 
que va merèixer molt més
L’equip de Dolores Martín va perdre un partit que va dominar gairebé en la seva totalitat

acabar amb gol, i amb una 
relativa comoditat davant 
una defensa local que va 
patir en els primers minuts 
(3-4, min 6). El Guardés, 
sense acabar-se de trobar 
còmode, va castigar amb 
duresa el replegament de 
les granollerines, i de mica 
en mica, va anar igualant el 
partit (6-6, min 14). Durant 
tota la primera meitat, Ester 
Somaza –4 gols– i Martina 
Capdevila –9 gols– van fer 

anar de corcoll la defensa 
local. No obstant això, qual-
sevol intent d’intentar obrir 
forat per les de Dolo Martín 
era frenat ràpidament per les 
locals, que comptaven amb 
una mica més de rotació per 
poder mantenir l’alt ritme 
de partit. Tot i això, tres gols 
seguits de Capdevila, amb 
un pel mig de la local Lima, 
van permetre al KH-7 marxar 
dos gols per sobre al descans 
(12-14).

A la represa, el panorama 
va canviar radicalment. El 
KH-7 no va sortir bé, essenci-
alment, en atac. Una situació 
que va aprofitar el Guardés 
per posar-se al davant amb 
un parcial de 4-1 (16-15, 
min 37). Amb el Granollers 
encallat en atac, i patint per 
trobar cada gol, va aparèixer 
la defensa i les aturades de 
Marta Mera, que va substi-
tuir Wiggins. Sota la batuta 
de Martina Capdevila, el 
KH-7 va entrar als darrers 
10 minuts amb un avantatge 
de dos gols (19-21, min 50). 
A partir d’allà, el KH-7 va 
pagar molt cars la precipi-
tació i un cert nerviosisme. 
Després d’un minut final de 
bogeria amb temps morts a 
ambdós costats i errors, el 
Guardés va culminar el seu 
exercici de fe amb un gol de 
Sandra Santiago per l’escaire 
a pocs segons pel final que 
completava una remuntada 
de paciència.

Aquesta derrota deixa 
el KH-7 BM Granollers en 
una situació complicada en 
aquest inici de curs. I més 
tenint en compte que el KH-
7 rebrà aquest proper cap 
de setmana el Super Amara 
Bera Bera, actual campió de 
lliga, i que va caure també 
aquesta jornada.

A Guarda (Galícia)

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers 
tenia una prova de foc en 
el seu debut amb la visita 
al Mecalia Atlético Guar-
dés, amb l’equip encara en 
construcció i assimilant els 
nous conceptes que impo-
sa Dolores Martín, que va 
estar a punt de passar-la 
amb nota. Al final, però, i 
després de fer cinquanta-
cinc minuts bons, els cinc 
minuts finals van tirar per 
la borda tot el que havia 
sumat fins aleshores l’equip 
granollerí, que no va poder 
ni rascar un empat. Un cop 
dur en l’estrena lliguera per 
a un projecte que encara 
s’està consolidant, però que 
ja va deixant una idea molt 
clara del que pot arribar a 
ser aquest equip. Les gra-
nollerines van tornar a fer 
un partit gairebé impecable 
en defensa, van assecar a la 
central gallega, Lima, que 
podia ser una de les millors 
armes del Guardés, que en 
va tenir prou arribant viu 
als minuts finals per acabar 
donant l’estocada definitiva 
al rival. En contrapartida, 
l’atac continua sent una de 
les assignatures, encara, per 
acabar de polir.

L’inici de les granollerines 
va ser immaculat. Gairebé 
tots els primers atacs van 

M. Atlético Guardés      24

Carratú, Nieto (1), Santiago (9), Lima 
(1), Suau (2), Nuez (1) i Moreno [set 
inicial]; Míriam Sempere (ps), África 
Sempere (1), Menéndez, Cifuentes 
(2), Celia (1), Amores (3) i Sancha 
(3).

KH-7 BM Granollers  23 

Wiggins, Vegué (2), Kofler (2), 
Somaza (4), Milagros (2), Capdevila 
(9) i González (3) [set inicial]; Mera 
(ps) Ben Chayab (1), Alarcón, Ona 
Vila, Santos, Jana Castañera i Anna 
Zarzuela.

ÀRBITRES: Adrián Valdes i Francisco Fernández. Exclusions per Amores i Nuez 
per l’Atlético Guardés i per Somaza pel KH-7 BM Granollers.

PARCIALS: 1-3, 3-4, 6-6, 8-9, 11-11, 12-14 [descans]; 14-15, 16-17, 17-17, 19-20, 
22-23 i 24-23 [final].
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La Roca del Vallès pone fin al mes de
agosto con 449 personas en paro

Un total de 160 personas se han quedado sin trabajo en el
municipio en el último mes

El municipio de La Roca del Vallès ha terminado agosto con una subida del desempleo.
Asciende hasta las 449 personas que actualmente se encuentran sin trabajo en la localidad,
según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat).

En total, son 160 personas más sin trabajo en comparación con el mes pasado, en una
situación económica condicionada por la crisis de la pandemia de coronavirus. Estas cifras
muestran un aumento con respecto al mes anterior, cuando el municipio cerró el periodo con
4.330 personas sin empleo.

El sector servicios, el más golpeado

El sector servicios es el más azotado en la localidad según los últimos datos publicados. El
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, señala que en La Roca del Vallès hay
un total de 323 personas de esta actividad sin actividad y que representan un 71,94% del total
de desempleados. Por orden descendente, le siguen industria (16,7%), construcción (6,9%) y
agricultura (0,67%).

La pandemia provocada por el coronavirus sigue siendo uno de los mayores motivos que
estarían afectando a la tasa de paro en el municipio. Desde 2020, las restricciones de aforo
redujeron considerablemente los ingresos de parte del sector servicios, dejando a gran parte de
los negocios en una situación de incertidumbre. Afortunadamente, la aprobación de los
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han contribuido a frenar la tasa de
paro (aún quedan personas en esta situación) y en lo que llevamos de 2022, se están firmando
más contratos indefinidos que en los últimos años, lo que ayuda a frenar la temporalidad en el
empleo.

Junto a la recuperación económica tras la pandemia, también hay otros factores económicos
que marcan la evolución de las cifras de paro. El conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania
podría ser uno de ellos. La inflación está afectando a la cesta de la compra de todas las familias
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Mujeres entre 55 y 59 años

La proporción de desempleados entre hombres y mujeres en La Roca del Vallès es bastante
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desigual, con unas cifras más altas en mujeres (286 personas) que en hombres (163 parados).

En cuanto a la edad, el grupo más afectado por el paro es aquel que abarca adultos mayores de
55 años, con 92 personas en situación de desempleo.

desigual, con unas cifras más altas en mujeres (286 personas) que en hombres (163 parados).

En cuanto a la edad, el grupo más afectado por el paro es aquel que abarca adultos mayores de
55 años, con 92 personas en situación de desempleo.
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L’Ajuntament de Figaró reconeix  
la seva veïna de més edat
Figaró L’alcalde de Figaró, Ramon Garcia, i la regidora de 
Serveis Socials i Gent Gran, Emma Muixí, van visitar la 
setmana passada la veïna de més edat del municipi, Aurora 
López, amb motiu del seu centenari. La visita es va fer a la 
residència Congost, on viu l’homenatjada, a qui es va fer 
entrega d’un ram de flors, un pin amb l’escut de la població 
i la medalla centenària. Al reconeixement també hi van 
assistir familiars de López.
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Caldes homenatja la primera veïna 
centenària després de la pandèmia
Caldes de Montbui L’Ajuntament de Caldes va fer aquest 
dimarts a la tarda el primer homenatge a una veïna cente-
nària del municipi després de la pandèmia. Francisca Mas-
clans Millan va rebre la visita a domicili de l’alcalde, Isidre 
Pineda, i la regidora de Gent Gran Activa, Núria Carné, que 
li van lliurar un ram de flors commemoratiu el mateix dia 
del seu centenari. A l’acte també hi van ser presents els 
familiars de l’homenatjada.
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Las Migas i 
Psychotropic 
Swamp, a la festa 
de Martorelles

Martorelles

La música serà una de les 
grans protagonistes de la fes-
ta major de Martorelles, que 
va començar dijous i durarà 
fins diumenge. Destaca d’en-
trada la presència del grup 
de música d’arrel Las Migas, 
que actuarà divendres a la nit 
a l’Envelat. El mateix diven-
dres, la masia de Can Carren-
cà acollirà una nova edició 
del festival de bandes locals 
CarrancàRock, on destaca la 
presència de Psychotropic 
Swamp, banda de rock psi-
codèlic de Martorelles que 
acaba de completar la seva 
primera gira europea. Diu-
menge, l’Envelat acollirà un 
concert de l’Orquestra Selva-
tana i una ballada de gitanes. 
La festa s’acabarà el mateix 
diumenge amb un espectacle 
làser al pati de la Masia de 
Can Carrencà, en substitució 
dels focs artificials.

La Fúmiga 
amenitzarà el 
Correboig de la 
festa de Llinars

Llinars del Vallès

El grup La Fúmiga amenitza-
rà amb música el Correboig 
de la festa major de Llinars, 
que es farà aquest dissabte 
a la nit a la carpa del carrer 
Frederic Marés, després del 
correfoc, que començarà a 
la plaça de la Vila i acabarà 
a la mateixa carpa. Serà un 
dels actes destacats de la 
festa major, que durarà fins 
diumenge i també comptarà 
amb activitats com el tra-
dicional Concurs d’Allioli, 
diumenge al matí a la carpa 
de Frederic Marés amb boti-
farrada popular inclosa, o la 
Guerra d’Aigua i els Escacs 
a la Fresca entre les colles 
dels Blaus i els Vermells, el 
mateix diumenge a la riera 
Giola i al passeig Europa de 
les Nacions, respectivament.

Mojinos Escozíos  
i Seguridad Social,  
a la festa major  
de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt

Els grups musicals Mojinos 
Escozíos i Seguridad Social 
actuaran aquest divendres a 
l’Espai Embarraca’t de la fes-
ta major de Lliçà d’Amunt, 
que va començar el cap de 
setmana passat i durarà fins 
diumenge. També destaca a 
la programació la gira d’estiu 
de Ràdio Flaixbac Vaparir 
Tour, que s’hi aturarà dissab-
te. Diumenge hi actuarà el 
projecte músico-social Vozes, 
que fomenta la cohesió social 
de joves i infants.
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Jaume i Marga Viñallonga, a l’esquerra, servint els primers tastos de les postres, dijous al matí davant de la pastisseria

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

La pastisseria Viñallonga 
de Montornès va presentar 
aquest dijous les seves tra-
dicionals Postres de Festa 
Major. Un pastís amb base de 
gerds, amb mousse de xoco-
lata amb avellana, bescuit i 
galeta cruixent d’ametlla. És 
el cinquè any que Viñallon-
ga endolceix la festa major 
amb unes postres fetes espe-
cialment per a l’ocasió, en 
col·laboració amb les penyes 
Pere Anton i Els Bartomeus, 
i que es podran adquirir al 
mateix establiment durant 
tot el calendari festiu.

A l’acte de presentació 

hi van assistir els germans 
Jaume i Marga Viñallonga, 
responsables de l’establi-
ment, membres de totes dues 
penyes i una representació 
municipal encapçalada per 
l’alcalde, José Antonio Mon-
tero. També hi van assistir 
nombrosos veïns que van 
poder tastar les postres per 
primer cop.

La presentació de les 
postres va donar el tret de 
sortida dels actes previs de la 
festa major, que continuaran 
aquest dissabte al migdia amb 
un Vermut Infernal a la plaça 
Pau Picasso, amb concerts de 
grups locals i la lectura dels 
Versots del Ball de Diables i 
el Drac de Montornès. A la 

tarda, la mateixa plaça aco-
llirà la Birrafest Montornès, 
la primera fira de cervesa 
artesana del municipi, amb la 
participació de l’agrupació de 
dones cerveseres Pink Boots 
Society. Diumenge, a partir 
de les 11 del matí, la Masia de 
Can Coll acollirà la gimcana 
La batalla continua.

Les jornades centrals de la 
festa major seran del 16 al 19 
de setembre, amb actes com 
la lectura del pregó a càrrec 
de l’actor Pep Plaza, el clàssic 
Concurs de Flams i concerts 
com els de Balkan Paradi-
se Orchestra. El programa 
d’activitats es va presentar 
dimarts a la tarda al teatre 
Margarida Xirgu.

Un pastís de gerds per endolcir 
la festa major de Montornès
La pastisseria Viñallonga presenta les seves Postres de Festa Major

Els Diables de la 
Roca faran el pregó 
de festa major
La Roca del Vallès

L’associació 666 Diables 
llegirà aquest divendres al 
vespre a l’ajuntament de la 
Roca el pregó de festa major, 
amb motiu del seu 20è ani-
versari. Tot seguit es farà la 
cremada de l’ajuntament i 
un espectacle de foc, seguit 
del correfoc infantil. El Cor-
refoc 666 es farà dissabte a 
la nit. La festa durarà fins 
dilluns i comptarà també 
amb activitats com el Joc de 
Colles o la Cercavila Rocam-
bolesca.

David Amor, 
pregoner a la festa 
de la Llagosta
La Llagosta

El monologuista David Amor 
farà aquest divendres al ves-
pre a la plaça Antoni Baqué 
el pregó de la festa major de 
la Llagosta, que durarà fins 
dilluns. El mateix divendres 
es farà la cercavila Corretas-
ques, que sortirà de la plaça 
Pere IV. Dissabte, el parc 
Popular acollirà un dinar 
a base de paella i l’avingu-
da Onze de Setembre serà 
l’escenari del Correfoc. Diu-
menge, hi haurà un concert 
de tribut al grup Queen al 
davant del Centre Cultural.

L’Orquestra 
Motherfucker, a la 
festa de Llerona
Llerona

Llerona celebrarà fins diu-
menge la seva festa major. 
Dissabte a la nit es farà un 
sopar popular al Consell 
de Poble, durant el qual es 
lliurarà la placa al civisme. 
Amenitzarà l’acte l’Orques-
tra Motherfucker, de Gualba, 
amb un ball de nit.
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NOTICIESNOU9EL Dilluns, 12 de setembre de 20228

Una nova entitat vetlla pel 
benestar animal a Cardedeu
L’associació Batec es va presentar aquest divendres a l’escola Viulamúsica

Cardedeu

O.S.

Vetllar pel benestar animal a 
Cardedeu i a les poblacions 
del voltant. És l’objectiu de 
Batec, la primera associació 
animalista que es constitu-
eix al municipi. L’entitat va 
néixer el mes de maig pas-
sat, i es va presentar aquest 
divendres a la tarda al pati de 
l’escola Viulamúsica. A l’acte 
hi van assistir representants 
d’altres entitats animalistes 

com ara Gats la Roca, amb 
la qual Batec ja ha establert 
sinergies.

“El món animalista és molt 
cooperatiu. I seria absurd 
deixar d’atendre un animal 
que necessita ajuda pel fet 
que no es troba al nostre 
terme municipal, si tenim 
mitjans per fer-ho. Per això, 
tot i ser una entitat nascuda 
i establerta a Cardedeu, no 
només actuem en municipis 
veïns, sinó que col·laborem 
amb altres entitats de la 

zona”, explica Víctor Serrano, 
voluntari i membre fundador 
de l’associació, en declaraci-
ons a EL 9 NOU.

Batec va néixer arran de 
la celebració de la primera 
Fira Animalista de Cardedeu, 
l’octubre passat al parc 
Pompeu Fabra. “Va ser una 
iniciativa de l’associació soli-
dària Cardedeu per Tothom, 
de la qual formem part la 
majoria de persones que vam 
impulsar Batec. De fet, Batec 
va néixer justament de la mà 

de Cardedeu per tothom”, 
recorda Serrano. Des que es 
va constituir al mes de maig, 
ha ajudat gossos que patien 
maltractaments, ha recupe-
rat aus i ha col·laborat amb 
el control de les colònies de 
gats al municipi. “Creiem 
que les institucions haurien 
de destinar més recursos al 
benestar animal, i sobretot 
al control de les colònies de 
gats, que és un dels princi-
pals reptes que tenim sobre 
la taula”, apunta Serrano.

A hores d’ara, Batec 
compta amb una vintena 
de voluntaris, i de cara al 2 
d’octubre vinent té previst 
organitzar la segona Fira 
Animalista al mateix parc 
Pompeu Fabra, on s’espera la 
presència d’unes 20 entitats 
vingudes d’arreu de l’Estat 
espanyol. A la presentació de 
divendres hi va intervenir 
la presidenta de l’associació, 
Sandra Grífols, i diversos 
membres de Gats la Roca van 
fer un espectacle de titelles 
de temàtica animalista. Tam-
bé hi va actuar la cantant 
Martina Burón, guanyadora 
del concurs de Ràdio Televi-
sió Cardedeu (RTVC) Objec-
tiu Paki. L’acte va acabar amb 
una sessió de música enllau-
nada a càrrec dels discjòqueis 
Marsal Ventura i Toni Vidal.

contra les batudes  
de senglars

Preguntat per les batudes de 
senglars que diversos muni-
cipis han estat fent durant 
els darrers mesos, Serrano 
es mostra contrari a aquesta 
pràctica i considera que cal-
dria buscar altres solucions 
per frenar la proliferació 
d’aquests animals. “La caça 
s’ha demostrat ineficaç per 
resoldre aquest problema. Ja 
fa moltes dècades que es fan 
batudes de forma periòdica, 
però tot i això la població de 
senglars no ha parat de mul-
tiplicar-se”, alerta.

Tot i que Batec no ha mani-
festat una postura oficial al 
respecte de la qüestió, diver-
sos membres de l’entitat, 
entre ells el mateix Serrano, 
aposten per esterilitzar els 
senglars amb sistemes simi-
lars als que ja s’estan fent ser-
vir per controlar les colònies 
de gats. “No és una solució 
natural, però sí que és més 
ètica que la caça perquè evita 
la mort i el patiment dels 
animals”, apunta el membre 
fundador de l’entitat.

Quatre focs en mitja hora 
cremen contenidors  
i un cotxe a la Roca

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Els Bombers van treballar la 
matinada d’aquest dissabte 
per apagar quatre focs que 
van cremar diversos conteni-
dors i, parcialment, un vehi-
cle al nucli de la Roca. Segons 
els Bombers, els quatre avisos 
es van registrar en menys de 
mitja hora: des de poc abans 
de 2/4 de 4 de la matinada 
fins minuts abans de les 4.

Els focs es van localitzar a 
la plaça de les Hortes, al car-
rer de l’Església, al carrer de 
les Camèlies i al carrer Verge 

del Carme. Aquest darrer va 
ser el que va afectar el motor 
i l’interior d’un vehicle esta-
cionat al costat. Els fets van 
coincidir amb la celebració 
de la festa major però no a la 
zona on es feien els actes. En 
els darrers mesos, hi ha hagut 
altres bretolades al poble amb  
focs de contenidors i altres 
danys que han afectat vehi-
cles o elements del mobiliari. 
La Policia Local té un disposi-
tiu de vigilància específic.

La matinada de dissabte 
també va cremar un conte-
nidor al carrer Sant Isidre, a 
Martorelles.
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els membres de la nova entitat que es va presentar divendres a la tarda al pati de l’escola de música Viulamúsica, a cardedeu

un dels focs de contenidors es va estendre i va cremar el motor d’un cotxe

Dos afectats pel fum 
provocat per un foc 
en una xurreria  
a Granollers

Granollers

Efectius del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) van 
atendre aquest diumenge al 
matí dues persones afectades 
per la inhalació de fum en un 
incendi que va cremar una 
fregidora en una xurreria a 
Granollers. Segons han expli-
cat fonts dels Bombers, els 
fets van passar en un esta-
bliment del carrer Bartomeu 
Brufalt, prop de l’Hospital, 
cap a 1/4 de 10 del matí. Els 
Bombers van apagar el foc, 
van ventilar el fum gene-
rat pel foc i van revisar les 
instal·lacions del local. Al 
lloc, hi van intervenir dues 
dotacions dels Bombers.
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Una festa molt sentida al carrer
La Roca celebra una nova festa major amb molta participació en tots els actes
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Divendres a la tarda es va fer una cercavila amb els gegants
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El megatobogan aquàtic amb dos carrils va ser una de les atraccions de la festa

L’humorista David Humor va donar el tret de sortida a una festa com les d’abans 

La Llagosta s’aboca a la festa
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El pregó va anar a càrrec de l’associació cultural 666 Diables

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

L’arribada de la festa major 
de la Roca ha tornat a treure 
al carrer moltíssima gent 
amb ganes de gresca i pas-
sar-ho bé. Això s’ha pogut 
veure durant tot el cap de 
setmana en  la majoria de les 
activitats programades, tant 
per als més joves com per als 
més grans, com la cercavila 
de gegants de divendres a la 
tarda pel centre del poble. 
En aquest acte, per primera 
vegada, es va fer una perfor-
mance amb una txaranga  
que va donar com a resultat 
un espectacle amb moltes 
llums i molt participatiu amb 
tota la gent. 

Una altra de les entitats 
locals amb més protagonis-
me va ser l’associació cultu-
ral 666 Diables, que celebra-
va el 20è aniversari. A més 
de protagonitzar un pregó 
crític i reivindicatiu, va fer 
la cremada de l’Ajuntament, 
cada vegada més gran i més 
espectacular, i amb una 
durada de gairebé un quart 
d’hora.

El foc va continuar sent el 
protagonista divendres amb 
l’espectacle Toc i foc la llegen-
da, que va captivar el públic, 
o amb el correfoc infantil 
333. Tant aquests com altres 
actes van treure molta gent 
al carrer. Igual que la Buti-
Farra amb los Tronaos, que 
va aplegar, com cada any 

una gran quantitat de gent. 
Segons l’alcalde, Albert Gil, 
ja s’ha convertit en un refe-
rent per a molta gent de la 
Roca però també de tota la 
comarca.

Una de les incidències de 
la festa va ser la suspensió 
del concert de Roba Estesa 
de dissabte a la nit a la carpa 
de la plaça Sant Jordi. Segons 
l’alcalde, va haver-hi un pro-
blema de divergències tèc-
niques entre l’empresa que 
dona servei a l’Ajuntament 
i el grup, que va decidir uni-
lateralment suspendre l’ac-
tuació quan faltava poc més 
d’una hora perquè comencés. 
“Es van fer els concerts dels 
altres grups previstos i al 
final va actuar un DJ per 
allargar la festa”, comenta 
Gil.

Un altre punt negre de 
la festa va ser la crema de 
diversos contenidors la nit 
de divendres a dissabte, 
com ja ha passat en altres 
ocasions. En aquest cas, 
però, els bombers no van 
arribar a temps a apagar el 
foc d’un dels contenidors, 
que es va propagar fins a un 
cotxe, que va quedar total-
ment cremat.

La festa major de la Roca 
del Vallès acabarà aquest 
dilluns amb diferents acti-
vitats infantils, i sense el 
tradicional castell de focs. 
“Aquest any, davant la greu 
situació per incendis vam 
decidir no fer castells de foc 
en cap festa del municipi. A 
més, la Roca és un poble molt 
boscós i no volem córrer un 
risc innecessari”, comenta 
l’alcalde. De moment, han 
traslladat els focs per la fes-
ta major d’hivern de Sant 
Sadurní.

La Llagosta

EL 9 NOU

L’humorista David Amor va 
ser l’encarregat de donar 
el tret de sortida a la festa 
major de la Llagosta diven-
dres al vespre des del balcó 
de l’edifici de l’ajuntament. 
El monologuista va fer 
un repàs d’algunes de les 
entitats de la població i va 
desitjar “una molt bona festa 
major sense restriccions”. 
L’alcalde, Òscar Sierra, tam-
bé va animar la ciutadania 
a viure una festa com les 
d’abans de la pandèmia de la 
covid. “Fem un brindis per 
totes aquelles persones que 
malauradament ja no hi són”, 
va dir Sierra.

Poc abans del pregó, Amor 
va passar una estona amb els 
nois i noies d’Aspayfacos, al 
saló de plens de l’edifici de 

l’Ajuntament. Aspayfacos li 
va regalar una samarreta de 
l’entitat i un calendari. Amor 
també va protagonitzar l’es-
pectacle d’humor de l’esce-
nari de la plaça Antoni Baqué 
divendres al vespre. 

Aquests van ser només 
alguns de la seixantena d’ac-
tes que hi havia programats 
durant tot el cap de setmana, 
com la diada infantil amb 
La Murga, el ral·li fotogrà-
fic amb 28 participants, un 
torneig de dòmino, una ver-
mutejada volada o una pas-
sejada familiar de gegants. 
El corretasques, amenitzat 
pels tambors de Lototkotó 
va tenir una participació de 
450 persones. També va tenir 
molt èxit el megatobogan 
aquàtic amb dos carrils.

La música també va tenir 
una presència important. La 
nit de dissabte amb Amigos 
de Ginñes, Izan, Sanguinaris 
i The Papa’s and The Popo’s; 
la música electrònica amb 
Culture Trance a l’espai VIPS 
del parc Popular, o una sessió 
amb el DJ Álvaro Monterru-
bio. 
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L’humorista David Humor va donar el tret de sortida a una festa com les d’abans 

La Llagosta s’aboca a la festa
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El pregó va anar a càrrec de l’associació cultural 666 Diables

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

L’arribada de la festa major 
de la Roca ha tornat a treure 
al carrer moltíssima gent 
amb ganes de gresca i pas-
sar-ho bé. Això s’ha pogut 
veure durant tot el cap de 
setmana en  la majoria de les 
activitats programades, tant 
per als més joves com per als 
més grans, com la cercavila 
de gegants de divendres a la 
tarda pel centre del poble. 
En aquest acte, per primera 
vegada, es va fer una perfor-
mance amb una txaranga  
que va donar com a resultat 
un espectacle amb moltes 
llums i molt participatiu amb 
tota la gent. 

Una altra de les entitats 
locals amb més protagonis-
me va ser l’associació cultu-
ral 666 Diables, que celebra-
va el 20è aniversari. A més 
de protagonitzar un pregó 
crític i reivindicatiu, va fer 
la cremada de l’Ajuntament, 
cada vegada més gran i més 
espectacular, i amb una 
durada de gairebé un quart 
d’hora.

El foc va continuar sent el 
protagonista divendres amb 
l’espectacle Toc i foc la llegen-
da, que va captivar el públic, 
o amb el correfoc infantil 
333. Tant aquests com altres 
actes van treure molta gent 
al carrer. Igual que la Buti-
Farra amb los Tronaos, que 
va aplegar, com cada any 

una gran quantitat de gent. 
Segons l’alcalde, Albert Gil, 
ja s’ha convertit en un refe-
rent per a molta gent de la 
Roca però també de tota la 
comarca.

Una de les incidències de 
la festa va ser la suspensió 
del concert de Roba Estesa 
de dissabte a la nit a la carpa 
de la plaça Sant Jordi. Segons 
l’alcalde, va haver-hi un pro-
blema de divergències tèc-
niques entre l’empresa que 
dona servei a l’Ajuntament 
i el grup, que va decidir uni-
lateralment suspendre l’ac-
tuació quan faltava poc més 
d’una hora perquè comencés. 
“Es van fer els concerts dels 
altres grups previstos i al 
final va actuar un DJ per 
allargar la festa”, comenta 
Gil.

Un altre punt negre de 
la festa va ser la crema de 
diversos contenidors la nit 
de divendres a dissabte, 
com ja ha passat en altres 
ocasions. En aquest cas, 
però, els bombers no van 
arribar a temps a apagar el 
foc d’un dels contenidors, 
que es va propagar fins a un 
cotxe, que va quedar total-
ment cremat.

La festa major de la Roca 
del Vallès acabarà aquest 
dilluns amb diferents acti-
vitats infantils, i sense el 
tradicional castell de focs. 
“Aquest any, davant la greu 
situació per incendis vam 
decidir no fer castells de foc 
en cap festa del municipi. A 
més, la Roca és un poble molt 
boscós i no volem córrer un 
risc innecessari”, comenta 
l’alcalde. De moment, han 
traslladat els focs per la fes-
ta major d’hivern de Sant 
Sadurní.

La Llagosta

EL 9 NOU

L’humorista David Amor va 
ser l’encarregat de donar 
el tret de sortida a la festa 
major de la Llagosta diven-
dres al vespre des del balcó 
de l’edifici de l’ajuntament. 
El monologuista va fer 
un repàs d’algunes de les 
entitats de la població i va 
desitjar “una molt bona festa 
major sense restriccions”. 
L’alcalde, Òscar Sierra, tam-
bé va animar la ciutadania 
a viure una festa com les 
d’abans de la pandèmia de la 
covid. “Fem un brindis per 
totes aquelles persones que 
malauradament ja no hi són”, 
va dir Sierra.

Poc abans del pregó, Amor 
va passar una estona amb els 
nois i noies d’Aspayfacos, al 
saló de plens de l’edifici de 

l’Ajuntament. Aspayfacos li 
va regalar una samarreta de 
l’entitat i un calendari. Amor 
també va protagonitzar l’es-
pectacle d’humor de l’esce-
nari de la plaça Antoni Baqué 
divendres al vespre. 

Aquests van ser només 
alguns de la seixantena d’ac-
tes que hi havia programats 
durant tot el cap de setmana, 
com la diada infantil amb 
La Murga, el ral·li fotogrà-
fic amb 28 participants, un 
torneig de dòmino, una ver-
mutejada volada o una pas-
sejada familiar de gegants. 
El corretasques, amenitzat 
pels tambors de Lototkotó 
va tenir una participació de 
450 persones. També va tenir 
molt èxit el megatobogan 
aquàtic amb dos carrils.

La música també va tenir 
una presència important. La 
nit de dissabte amb Amigos 
de Ginñes, Izan, Sanguinaris 
i The Papa’s and The Popo’s; 
la música electrònica amb 
Culture Trance a l’espai VIPS 
del parc Popular, o una sessió 
amb el DJ Álvaro Monterru-
bio. 



Detenido el autor de un hurto en Sant Celoni tras una
persecución por la AP-7 hasta La Roca | Revista
Digital del Vallès

El vehículo utilizado en la huida fue localizado en una pista forestal en Dosrius

Mossos d’Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Granollers detuvieron, el pasado 11 de septiembre en
Dosrius, a un hombre de 46 años como presunto autor de un hurto cometido en la AP-7.

Una patrulla de paisano del Grupo Operativo de Prevención y Proximidad de la Unidad de Seguridad Ciudadana de
Granollers recibió un aviso sobre las 08:45 horas en el que se informaba de que en la comisaría de Sant Celoni había
un matrimonio denunciando que había sufrido un hurto tipo pincha-ruedas en la AP-7 a su paso por Sant Celoni.
Según la denuncia, un vehículo les había hecho indicaciones para que se detuvieran ya que tenían una rueda
pinchada. Al detenerse, un hombre bajó del coche y se les acercó para ayudarles pero al poco rato regresó a su
vehículo y se marchó, momento en el que se dieron cuenta de que les habían sustraído un bolso con 200 euros y 100
francos suizos, y que no tenían ninguna rueda pinchada.

Rápidamente los agentes se dirigieron a la AP-7 y localizaron un vehículo con las mismas características que el que
habían denunciado como presunto autor del hurto. Este vehículo estaba detenido en el arcén de la AP-7 junto a un
vehículo con placas de matrícula extranjeras, intentando cometer otro hurto tipo pincha-ruedas.

Al detectar la presencia de los policías, los delincuentes, tres en total, intentaron huir pero se encontraron con que los
agentes les habían cerrado el paso con su vehículo. Sin embargo, intentaron impactar en varias ocasiones con el
vehículo policial y lograron huir a gran velocidad, poniendo en grave peligro la vida tanto de los policías como del
resto de los usuarios de la AP-7, hasta el punto de que dos camiones de gran tonelaje tuvieron que maniobrar para
no colisionar con el vehículo fugitivo.

Los agentes siguieron el vehículo pero le perdieron de vista cuando salió de la AP-7 a la salida de La Roca del
Vallès / Cardedeu y siguió el camino por una pista forestal hasta Dosrius. Hacia las 11.15 horas una patrulla de la
Policía Local de Dosrius, que se encontraba realizando un control de paso para localizar el vehículo que estaban
buscando, lo encontró estacionado en una pista forestal, abierto y con las ruedas pinchadas.

Instantes más tarde, los propios agentes informaron a los Mossos d’Esquadra de que habían visto a una persona
caminando por el arcén la carretera BV-5103. Los agentes se dirigieron rápidamente hacia el lugar donde localizaron
a un hombre de 46 años siguiendo las indicaciones de su teléfono móvil para llegar al lugar donde se encontraba el
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vehículo de los presuntos autores del hurto.

El hombre quedó detenido como presunto autor de un delito de hurto. El pasado 12 de septiembre pasó a disposición
judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Mataró y quedó en libertad con cargos.
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5/10/22, 9:02 Alacarta.cat - La Roca obre el termini per demanar ajuts per fer front al curs escolar
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Dijous, 15 Setembre 2022

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  LA ROCA OBRE EL TER…

La Roca obre el termini per demanar ajuts per fer front al
curs escolar

Notícia emesa a l'informatiu del dia 15 de setembre del 2022.
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5/10/22, 9:04 Alacarta.cat - L'Ajuntament de la Roca millora el clavegueram de dos punts de la Torreta
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Dimecres, 21 Setembre 2022

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  L'AJUNTAMENT DE LA …

L'Ajuntament de la Roca millora el clavegueram de dos
punts de la Torreta

Notícia emesa a l'informatiu del dia 21 de setembre del 2022.
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Una cinquantena de gossos guia es banyen
amb els seus amos en un parc aquàtic
Uns 50 gossos guies de persones cegues s’han banyat i han jugat aquest dissabte al seu gust,
juntament amb els seus amos, a l’Aquapark de la Roca del Vallès (Barcelona), en la V Jornada
de Convivència per afiliats de l’ONCE a Catalunya que tenen gossos d’assistència.

L’ONCE i l’Associació d’Usuaris de Gossos Guia de Catalunya, que aquest any celebra el 40è
aniversari, han organitzat la trobada entre usuaris i els seus gossos, per donar visibilitat a la gran
tasca que fan els gossos guies amb les persones cegues.

Notícies relacionades

La jornada s’ha celebrat a l’esmentat parc aquàtic, el primer que admet gossos, i on els animals
han pogut disfrutar del llac, la piscina per a gossos grans, amb un tobogan, planxes de surf,
canoa i una rampa de salts, entre altres activitats.

Actualment, a Catalunya hi ha 189 gossos guia en actiu, dels quals 156 són a Barcelona, 18 a
Tarragona, 14 a Girona i 1 a Lleida, segons dades facilitades per l’ONCE.
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L'Ajuntament de la Roca torna a tancar el pas de vehicles a
la Miranda

Notícia emesa a l'informatiu del dia 9 de setembre del 2022.
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VÍDEO | Un accident múltiple provoca el
caos a l’AP-7
Un accident múltiple amb 14 vehicles implicats ha provocat el caos aquest dilluns a l’AP-7,
l’autopista que cada cap de setmana o festiu es converteix en un malson per als conductors.
L’accident s’ha produït a l’alçada de Sant Sadurní d’Anoia i com a conseqüència hi ha només un
carril obert. Això ha provocat més de 11 km de retencions, que podrien incrementar-se en els
pròxims minuts. Els Bombers hi estan treballant amb quatre dotacions i Trànsit demana seguir
les indicacions dels Mossos d’Esquadra perquè no hi hagi més accidents i es pugui seguir
circulant pel carril obert.

El cap de setmana anterior al pont: un malson

El passat cap de setmana hi va haver fins a 50 quilòmetres de cues per tornar a Barcelona.
L’operació de cap de setmana es va traduir en retencions a pràcticament totes les carreteres
catalanes des de primera hora de la tarda fins al vespre. La carretera més afectada va ser, com
sempre, l’AP-7, on hi havia 25 quilòmetres de cues en direcció a la capital de Catalunya. 11
d’ells, a l’alçada de la Roca del Vallès i 7 més entre Sant Celoni, Martorell i Castellbisbal.

L’autopista que ja fa més d’un any que es va alliberar dels peatges és sense cap mena de dubte
la més complicada cada cap de setmana per la quantitat de cotxes que volen tornar a la capital
catalana després de passar el cap de setmana a la platja o la muntanya. La gratuïtat de la
carretera ha fet que hi hagi molta més afluència de cotxes, el que es tradueix en grans
retencions que comencen a primera hora de la tarda de diumenge i es poden allargar fins a ben
entrada la nit. En el cas d’aquest dilluns, és com si fos un diumenge perquè és festa a
Barcelona, pel que molts han aprofitat el pont per sortir de la ciutat i ara intenten entrar.
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les indicacions dels Mossos d’Esquadra perquè no hi hagi més accidents i es pugui seguir
circulant pel carril obert.

El cap de setmana anterior al pont: un malson

El passat cap de setmana hi va haver fins a 50 quilòmetres de cues per tornar a Barcelona.
L’operació de cap de setmana es va traduir en retencions a pràcticament totes les carreteres
catalanes des de primera hora de la tarda fins al vespre. La carretera més afectada va ser, com
sempre, l’AP-7, on hi havia 25 quilòmetres de cues en direcció a la capital de Catalunya. 11
d’ells, a l’alçada de la Roca del Vallès i 7 més entre Sant Celoni, Martorell i Castellbisbal.

L’autopista que ja fa més d’un any que es va alliberar dels peatges és sense cap mena de dubte
la més complicada cada cap de setmana per la quantitat de cotxes que volen tornar a la capital
catalana després de passar el cap de setmana a la platja o la muntanya. La gratuïtat de la
carretera ha fet que hi hagi molta més afluència de cotxes, el que es tradueix en grans
retencions que comencen a primera hora de la tarda de diumenge i es poden allargar fins a ben
entrada la nit. En el cas d’aquest dilluns, és com si fos un diumenge perquè és festa a
Barcelona, pel que molts han aprofitat el pont per sortir de la ciutat i ara intenten entrar.

https://elmon.cat/societat/mesures-govern-evitar-collapses-accidents-440872/
https://elmon.cat/successos/mossos-investiguen-apunyalament-cap-setmana-491025/
https://elmon.cat/societat/transports/malson-carretera-50-quilometres-cua-barcelona-487295/
https://elmon.cat/societat/mesures-govern-evitar-collapses-accidents-440872/
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La jugadora del Llerona Paula Aguilera intenta controla la pilota pressionada per dues jugadores del Martinenc

El PBB La 

Roca capgira 

el 0-1 per 

guanyar 4-1

PBB La Roca 4

Uceda, Cristina, Bernés, Ortiz, 
Yaiza, Márquez, Zoraida, Laia, Coral, 
Santasusana i Marina Alexandra 
[onze inicial]; Yeimi Magdalena, 
Claudia, Judit i Mariona.

FC Cerdanyola Vallès 1

García, Blázquez, Casacuberta, Lázaro, 
Ortega, Brañas, Desiree Zambrano, 
Sarhani, Medina, Quer i Vegué [onze 
inicial]; Delia Zambrano (ps), López, 
Urpina, Tevar, Bartolomé, Barbero, 
Granados i Forné.

ÀRBITRE: Alejandro Martínez, 
assistit a les bandes per Juan Gómez 
i Marc Cassanmagnago. Targetes: 
Zoraida, Ortiz, Santasusana, Cristina 
i Yeimi Magdalena del PBB La Roca i 
Quer del Cerdanyola del Vallès.

GOLS: 0-1, Desiree Zambrano, min 8; 
1-1, Márquez, min 26; 2-1, Zoraida, 
min 40; 3-1, Coral, min 47; 4-1, 
Zoraida, min 85.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La Penya Blanc-i-Blava de 
la Roca va refer-se d’un gol 
encaixat molt aviat i va acon-
seguir remuntar-li el partit 
al Cerdanyola del Vallès per 
acabar guanyant clarament 
(4-1) i així poder-se mantenir 
al grup capdavanter després 
de dues jornades.

L’equip roquerol va comen-
çar un xic nerviós i això ho 
va aprofitar el Cerdanyola 
per avançar-se al marcador 
amb un gol al minut 8. A poc 
a poc les de Miguel Ángel 
Cruz es van anar sobreposant 
i després d’una recuperació 
a camp contrari Andrea Már-
quez va establir l’empat. Poc 
abans del descans, en una 
jugada assajada, Zoraida va 
posar al davant les roque-
roles. Tot just començar la 
segona part Coral va fer el 3-
1 i Zoraida, de falta directa, 
va fer el 4-1 definitiu.

Un gol d’Ona 

manté el 

Palautordera 

com a colíder

FC Girona 0

Sacrest, Planas, Jiménez, Miren 
Duque, Parella, Brugués, Rodríguez, 
Peña, Casadevall, Blasco i Uriel [onze 
inicial]; Lucía Duque (ps), Justicia, 
Lloret, Gatell, Zurita, Rosa, Góngora, 
Godoy i Melé.

CF Palautordera 1

Aura, Adaia, Meritxell, Clos, Rut, 
Marina, Lucía, Isidora Pilar, Dàmaris, 
Otero i Claudia [onze inicial]; Salicrú, 
Ona i Laura.

ÀRBITRE: Gerard Gómez, assistit 
a les bandes per Joel Nogué i Jordi 
Tubert. Targetes: Rosa del Girona i 
Clos del Palautordera.

GOLS: 0-1, Ona, min 46.

Girona

EL 9 NOU

El Palautordera va saber 
patir i va fer un gran esforç 
físic durant tot el partit per 
acabar enduent-se la victòria 
del camp del Girona, a qui 
va derrotar per la mínima 
gràcies a un gol d’Ona Juan 
tot just començar la segona 
part. Una victòria que manté 
les del Baix Montseny com a 
colíders amb sis punts –dues 
victòries en dos partits–, jun-
tament amb el Porqueres i el 
PBB La Roca.

El Girona va comen-
çar millor mentre el 
Palautordera anava de menys 
a més, però, en canvi, les 
palauenques van disposar 
d’alguna ocasió de gol més 
que no pas les gironines. Tot 
just començar la segona part 
una recuperació de pilota a 
camp contrari va propiciar el 
gol d’Ona, que la va engaltar 
lluny de l’abast de la portera 
gironina. El Girona va fer un 
pas endavant a l’últim quart 
d’hora de joc però sense cre-
ar ocasions de perill clares a 
la porteria d’Aura.

Llerona

EL 9 NOU 

Derrota a casa del CE Llero-
na, que va acabar golejat per 
FC Martinenc (1-4) en un 
partit on els gols van arribar 
a la segona part. També quan 
les locals jugaven amb una 
jugadora menys per l’expul-
sió de la portera Mar Cot per 
unes mans fora de l’àrea.

La primera part va ser molt 
igualada amb ocasions de 
gol per a tots dos equips que 
haurien pogut fer que qual-
sevol s’hagués pogut avançar 
en el marcador. A les acaba-
lles del primer temps (minut 
42), la portera local Mar Cot 
va veure la vermella directa 
per unes mans fora de l’àrea. 
A partir d’aquest moment, 
les locals van quedar-se amb 
una jugadora menys. Tot i 
això, en els darrers minuts de 
la primera part no es va notar 

CE Llerona 1

Mar, Mireia, Judit, Tània, Aina Lan, 
Xènia, Paula F., Mariona. Paula A., 
Núria i Àngela [onze inicial]; Clàudia, 
Paula L., Maria, Alèxia, Mònica i 
Irena

FC Martinenc 4

Ruiz, Riera, Barbeta, Tudela, 
Restrepo, Ventura, Rabassa, Amorós, 
de Rull, del Barrio i Ruiz [onze 
inicial]; Ródenas, Pérez, Diéguez, 
Eulalia i López

ÀRBITRE: Walid Douha, assistit a les bandes per Imad Talbi i Ayman Talbi. 
Targetes: Núria, Alèxia, Mar Cot (VD, min 42) i a l’entrenador Joan Garcia del 
Llerona i a Tudela i Ruiz del Martinenc.

GOLS: 0-1, Del Barrio; 0-2, Del Barrio; 0-3, Ruiz; 1-3, Xènia i 1-4, López.

El CE Llerona juga amb deu  
mig partit i acaba golejat a casa
L’àrbitre va expulsar la portera local per mans fora de l’àrea al 42

i es va arribar al descans amb 
el marcador inicial de 0-0.

A la represa, el Llerona 
va mantenir una elevada 
possessió de la pilota i, tot i 
jugar amb un efectiu menys, 
va lluitar per aconseguir un 
bon resultat. Però la visitant 
Sara del Barrio va acabar 
essent el factor determinant 
per decantar el partit cap al 
FC Martinenc. Va fer el pri-
mer gol guanyant l’esquena 
a la defensa local i superant 
Irene Baño, la portera que 

havia entrat per l’expulsió de 
Mar Cot. La mateixa Del Bar-
rio va fer el segon gol passat 
el quart d’hora de la segona 
part. El 0-3 va arribar en un 
llançament de falta de Ruiz 
que va anar a porteria quan 
la portera local esperava la 
centrada. El Llerona va escur-
çar distàncies al tram final 
gràcies a un gol de penal 
transformat per Xènia Mira-
lles. Al darrer minut, Júlia 
López va fer el 1-4 definitiu 
aprofitant un error de marca.
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(4-1) i així poder-se mantenir 
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L’equip roquerol va comen-
çar un xic nerviós i això ho 
va aprofitar el Cerdanyola 
per avançar-se al marcador 
amb un gol al minut 8. A poc 
a poc les de Miguel Ángel 
Cruz es van anar sobreposant 
i després d’una recuperació 
a camp contrari Andrea Már-
quez va establir l’empat. Poc 
abans del descans, en una 
jugada assajada, Zoraida va 
posar al davant les roque-
roles. Tot just començar la 
segona part Coral va fer el 3-
1 i Zoraida, de falta directa, 
va fer el 4-1 definitiu.
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manté el 
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com a colíder
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Sacrest, Planas, Jiménez, Miren 
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a les bandes per Joel Nogué i Jordi 
Tubert. Targetes: Rosa del Girona i 
Clos del Palautordera.

GOLS: 0-1, Ona, min 46.

Girona
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El Palautordera va saber 
patir i va fer un gran esforç 
físic durant tot el partit per 
acabar enduent-se la victòria 
del camp del Girona, a qui 
va derrotar per la mínima 
gràcies a un gol d’Ona Juan 
tot just començar la segona 
part. Una victòria que manté 
les del Baix Montseny com a 
colíders amb sis punts –dues 
victòries en dos partits–, jun-
tament amb el Porqueres i el 
PBB La Roca.

El Girona va comen-
çar millor mentre el 
Palautordera anava de menys 
a més, però, en canvi, les 
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d’alguna ocasió de gol més 
que no pas les gironines. Tot 
just començar la segona part 
una recuperació de pilota a 
camp contrari va propiciar el 
gol d’Ona, que la va engaltar 
lluny de l’abast de la portera 
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Derrota a casa del CE Llero-
na, que va acabar golejat per 
FC Martinenc (1-4) en un 
partit on els gols van arribar 
a la segona part. També quan 
les locals jugaven amb una 
jugadora menys per l’expul-
sió de la portera Mar Cot per 
unes mans fora de l’àrea.

La primera part va ser molt 
igualada amb ocasions de 
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possessió de la pilota i, tot i 
jugar amb un efectiu menys, 
va lluitar per aconseguir un 
bon resultat. Però la visitant 
Sara del Barrio va acabar 
essent el factor determinant 
per decantar el partit cap al 
FC Martinenc. Va fer el pri-
mer gol guanyant l’esquena 
a la defensa local i superant 
Irene Baño, la portera que 

havia entrat per l’expulsió de 
Mar Cot. La mateixa Del Bar-
rio va fer el segon gol passat 
el quart d’hora de la segona 
part. El 0-3 va arribar en un 
llançament de falta de Ruiz 
que va anar a porteria quan 
la portera local esperava la 
centrada. El Llerona va escur-
çar distàncies al tram final 
gràcies a un gol de penal 
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aprofitant un error de marca.
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Enxampen un conductor a 140 quilòmetres
per hora a la carretera de Valldoriolf, a la
Roca - El 9 Nou | EL9NOU.CAT
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.
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Muere el conductor de una motocicleta en
un accidente en la AP-7 en la Roca del
Vallès

Muere el conductor de una motocicleta en un accidente en
la AP-7 en la Roca del Vallès

Sucesos

En lo que va de año han muerto 123 personas en la red
viaria interurbana de Cataluña
Redacción

La AP-7 a su paso por La Roca

César Rangel

29/09/2022 11:00Actualizado a 29/09/2022 11:18

El conductor de una moto falleció ayer en un accidente de tráfico que tuvo lugar en el kilómetro
126,5 de la AP-7, en sentido sur, en término municipal de La Roca del Vallès ( Vallès Oriental).
La víctima mortal es M. dD. T., de 55 años y vecino de Barcelona.

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha informado que los Mossos d'Esquadra recibieron el
aviso del siniestro sobre las tres y media de la tarde. Todavía se investigan las causas del
accidente, en las que sólo se vio involucrada la motocicleta.

A raíz de la incidencia se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra y el
helicóptero y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). En cuanto a la
afectación vial, ha habido hasta 3 kilómetros de retención.

Con esta víctima, en lo que va de año han muerto 123 personas en la red viaria interurbana de
Catalunya, informa el SCT.
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accidente, en las que sólo se vio involucrada la motocicleta.

A raíz de la incidencia se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra y el
helicóptero y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). En cuanto a la
afectación vial, ha habido hasta 3 kilómetros de retención.

Con esta víctima, en lo que va de año han muerto 123 personas en la red viaria interurbana de
Catalunya, informa el SCT.
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