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La dibuixant Màriam Ben-Arab, de la Roca, premi
Cavall Fort 2020 amb el còmic 'Un pla'
Europa Espanya Català
La Roca del Vallès
La il·lustradora nascuda a la Roca del Vallès Màriam Ben-Arab, premi Cavall Fort 2020 | Cavall
Fort
La dibuixant nascuda a la Roca Màriam Ben-Arab ha estat la guanyadora del Premi Cavall Fort
2020 amb el còmic 'Un pla', segons ha informat la revista en un comunicat. El guardó s'atorga
habitualment a un recull de contes o articles, però aquest cop, la tercera vegada que passa en la
història dels premis, el jurat s'ha decantat per una aventura de vinyetes.
L'obra de Ben-Arab ha estat escollida entre les 83 que es van presentar al guardó en un principi, i
entre les 4 finalistes que va seleccionar el jurat. En aquest últim tall, els jutges van triar el còmic
guanyador per unanimitat. Se'n destaca un guió "ben construït", una "alta qualitat gràfica" i un
domini del llenguatge del còmic "excel·lent" en una història de 6 pàgines.
El còmic guanyador del premi es publicarà a la revista corresponent al mes de febrer del 2021.
Durant l'any vinent també es publicaran les altres tres obres finalistes, 'Volàtil', de Francesc
Grimat; 'El començament', de Pere Puig, i 'Clítias i les pintures negres', d'Oriol Canosa i Jordi
Sunyer.
Màriam Ben-Arab es dedica a la il·lustració infantil i al còmic, encara que també ha fet incursions
en la il·lustració juvenil i per a adults, segons s'indica des de Cavall Fort. Va estudiar Belles Arts a
la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en il·lustració a l'Escola Llotja. És col·laboradora
tant de la revista 'Cavall Fort' com d"El Tatano'.
El premi Cavall Fort està dotat econòmicament per la Fundació Cavall Fort. L'import de l'edició
especial d'aquest any, dedicat a una història de còmic, ha estat de 3.300 euros.
El premi es va convocar per primera vegada l'any 1963, en el marc del concurs de Poesia de la
Parròquia de Cantonigròs. Des del 1970 fins a 1993 va formar part del cartell de premis de les
Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra, continuació de les festes literàries de Cantonigròs.
En els seus inicis, s'atorgava a un recull de contes destinat al públic lector de la revista.
Actualment, s'atorga alternativament a un recull de tres contes o a un recull de tres reportatges o
articles de divulgació. L'any 2001, per celebrar el quarantè aniversari de la revista, el premi es va
atorgar a una historieta de còmic, a manera de reconèixer un gènere que ha tingut des de sempre
un paper fonamental dins la revista. Aquesta modalitat s'ha repetit en dues ocasions més, el 2008 i
el 2020.
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La Roca instal·larà càmeres de videovigilància
lectores de matrícules
Europa Espanya Català
La Roca del Vallès
Un vehicle de la Policia Local de la Roca | Ajuntament de la Roca
El Ple de l'Ajuntament de la Roca ha aprovat el projecte d'instal·lació de diverses càmeres de
videovigilància en 17 punts de control que registraran les matrícules dels vehicles que hi circulen.
Un d'aquests punts serà mòbil i s'instal·larà en un dels vehicles de la Policia Local.
Els dispositius només gravaran els vehicles i creuaran les matrícules amb les bases de dades
policials. En cap cas es gravarà a persones. Tampoc serviran per controlar el trànsit ni multar.
"Les càmeres de videovigilància pretenen complir amb el trinomi prevenció, detecció i investigació.
Suposaran un reforç a les polítiques de seguretat, oferint més recursos a la Policia Local i a la
resta de cossos policials per evitar els fets delictius i, en cas que es produeixin, fer més eficients
les actuacions policials", diu el regidor de Seguretat Ciutadana, Daniel Valls.
Els punts de videovigilància estaran degudament senyalitzats per remarcar que es controla els
vehicles que entren i surten del municipi.
Quan un vehicle que consta en la base de dades policial és detectat per qualsevol de les càmeres,
la patrulla de servei rebrà un avís immediat on constarà la fotografia del vehicle i el punt de
detecció. Això permetrà que, ràpidament, es puguin desplaçar a la zona per fer la recerca del
vehicle i donar avís als Mossos i a les policies locals veïnes.
El sistema ajudarà a la resolució dels fets sota investigació , atès que en moltes ocasions els
agents només disposen d'informació dels testimonis que hagin presenciat un robatori o un
accident.
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Desarticulen un grup criminal de multireincidents
especialitzats en furts amb el mètode 'punxarodes'
a l'AP-7
Europa Espanya Català
La Roca del Vallès
L'AP-7 al seu pas per Llinars del Vallès | Griselda Escrigas
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda criminal de multireincidents que utilitzaven el
mètode 'punxarodes' per furtar en àrees de serveis i en vorals de l'AP-7 des de la Jonquera (l'Alt
Empordà) a Tarragona.
El dispositiu policial, amb un centenar d'agents, ha permès detenir nou membres del grup -entre
ells, els màxims responsables-, que acumulen un centenar d'antecedents. Es tracta de vuit homes
i una dona, d'origen serbi i kosovar i d'entre 35 i 45 anys.
Els arrestats van invertir més de 8.000 euros en vehicles de lloguer amb els quals cometien els
furts i es garantien una fugida ràpida i se'ls relaciona amb més d'una trentena de fets comesos en
els nou mesos que ha durat la investigació.
Les detencions es van produir el dissabte passat al matí en el marc de quatre entrades i escorcolls
a Barcelona i una a Sentmenat en un operatiu que va desplegar gairebé un centenar d'efectius
dels Mossos, entre ells, agents de la Brigada Mòbil, la Unitat Operativa de Mobilitat i de les Unitats
de Seguretat Ciutadana i el Grup de Recerca de Documentació de la CGMO.
Els detinguts utilitzaven el 'modus operandi' conegut amb el nom de 'punxarodes'. Els autos
punxen una roda del vehicle de la víctima i posteriorment la segueixen fins que s'ha d'aturar al
voral. Un cop allà, aprofiten per aturar-se i sostreure els objectes de l'interior del vehicle. En
d'altres ocasions, detectaven el vehicle que volien assaltar, el feien aturar al voral o en la mateixa
àrea de servei de l'autopista, fent indicacions com si tinguessin un problema al cotxe. Un cop
aturats i amb l'excusa d'ajudar-los, els autors distreien les víctimes i robaven els objectes de
l'interior.
Múltiples delictes
Els arrestats acumulen un centenar d'antecedents policials i ja actuaven l'any 2012 quan els
Mossos els van detectar per primer cop i detenir en diverses ocasions i operatius policials. Se'ls
atribueixen un total de 25 furts en interior de vehicle, dos delictes contra la seguretat del trànsit,
dos més de resistència i desobediència, un de robatori amb violència i intimidació, un de
falsificació documental, un d'apropiació indeguda de vehicle i un d'estafa, a més de pertinença a
grup criminal.
Els investigadors els relacionen amb més d'una trentena de fets comesos en els nou mesos que
ha durat la investigació, tot i que no es descarta que estiguin implicats en un centenar de furts.
Haurien obtingut més de 40.000 euros de benefici en metàl·lic, divisa estrangera i 38.000 en
objectes de valor com joies, bosses de mà de marques de renom o electrònica.
Canvis en els objectius per la pandèmia

Actuaven en grups de tres però es coordinaven habitualment i estaven dirigits per dos caps,
principals elements de la banda criminal. Escollien víctimes d'origen estranger però, amb l'actual
crisi sanitària que afecta la mobilitat de les carreteres, van ampliar el seu objectiu a víctimes
d'origen nacional.
També utilitzaven documentació falsificada de manera habitual per identificar-se quan eren
detectats per agents de policia, així com per llogar els cotxes que utilitzaven per robar i amb els
quals es garantien una fugida ràpida després de cometre els delictes o per fugir de la policia si
eren descoberts. Es calcula que haurien invertit més de 8.000 euros en el lloguer d'aquests, durant
el temps que ha durat la investigació.
La investigació del cas ha estat instruïda pel titular del Jutjat d'Instrucció 12 de Barcelona. Els
detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial dilluns al
matí. La policia, però no descarten noves detencions.
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Jordi Nadal presenta un assaig en què
recull textos de 33 autors universals

Lectura i salut

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

SORTEIG
ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

LA
TRAVIATA

Lluís Llort
BARCELONA

L’editor Jordi Nadal (Lliçà
d’Amunt, 1962) és un lector voraç que sap extreure
el valor dels textos, si en
tenen. Ha publicat un llibre que recull 42 anys
d’experiència lectora i
anotadora, aplicada a la salut, física i psicològica: Libroterapia (Plataforma).
El llibre mostra en 33
capítols una sèrie de fragments d’autors com ara
Txékhov, Canetti, Salter,
Woolf, Zweig, Saint-Exupéry, Nothomb, Pla... Els
presenta i contextualitza,
transcriu
fragments
breus de les seves obres i
els comenta, convidant a
la reflexió.
Va publicar aquest llibre fa tres anys, però ara
hi ha afegit noves lectures,
com ara d’Irene Vallejo i
Rosa Montero.
El llibre vol mostrar i
demostrar les virtuts de la
lectura. “Intento fer-me
ressò de nombrosos estudis que demostren que llegir és, objectivament parlant, bo per a la salut. De la
mateixa manera que els
metges busquen curar,
quan no és possible intenten cuidar i acompanyar,
cosa que els llibres fan
d’una manera evident i notòria”, explica Jordi Nadal.
Tot i la defensa aferrissada de la lectura, en una
època en què estem envoltats de ficció audiovisual,
Nadal és honest. “Millor
veure una gran pel·lícula

FUNDACIÓ
JOSEP PLA
C. Nou, 51 de Palafrugell

OFERTA
2x1 LIMITADA
Entrada a l'exposició permanent i
l'exposició temporal: Preu 4 €
Visita guiada “Josep Pla. La
diabòlica il·lusió d’escriure”:
Preu 6 €
Ruta Josep Pla a Palafrugell,
Calella, Tamariu, Pals: Preu 8 €
Concertació prèvia, qualsevol dia i hora

Cal presentar
directament la targeta de
subscriptor a la taquilla

BARCELONA

Per tercera vegada en la
seva història el premi Cavall Fort, instituït el 1963 i
que habitualment es destina a un recull de contes o
articles, s’ha dedicat al còmic, un gènere que sempre ha tingut un paper

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dia 21 de desembre. Molta sort!

EL SILENCI
D'HAMELIN
Farrés Brothers & Cia

Jordi Nadal escriu sobre les virtuts de llegir ■ IGNASI_FORNÓS

que llegir un mal llibre; millor un bon concert que
una mala pel·lícula; millor
una bona conversa que un
mal concert... El temps
que tenim és finit i hem
d’intentar passar-lo amb
coses autèntiques i amb
sentit”, aconsella.
“El plaer de la lectura és
el derivat de voler estar
una estona en contacte
amb la vida i amb la veritat
del món que es descriu als
llibres. Per costum, interès, disciplina, vici... no ho
sé, però vaig començar a
reunir cites i fragments
quan tenia 16 anys, sense
saber què en faria”, confessa l’autor.
A Nadal li molesta la falta de diversitat cada cop
més present. “Estem en
un món irritat, de blanc o
negre, d’«amb mi o en contra meu», i ens convindria
recordar que el Pantone té
1.114 tonalitats de colors.

Els parlaments bicolors
fan por. I encara més els
monocroms”, assegura.
El terme autoajuda ha
esdevingut pejoratiu, per
això fa un matís. “Crec que
tots els llibres ajuden,
d’una manera o altra, però
podem parlar de self help i
de science help, perquè
l’ajuda també pot tenir
una base científica. És evident que un llibre escrit
per un metge o un psicòleg
té més components de coneixement científic que
un d’escrit per un empleat
d’assegurances; pel plaer
de contradir-me i demostrant que la literatura ens
enriqueix perquè trenca
esquemes, el cert és que
Kafka, que era empleat
d’assegurances, ens va explicar coses dures, certes i
molt ben escrites sobre la
condició humana. La literatura són punts de llum
en una nit fosca”, rebla. ■

Màriam Ben-Arab,
premi Cavall Fort
L.L.

Gran Teatre del Liceu de
Barcelona,
dimecres 30 de desembre
a les 20 h.

central a la revista. Potser
per la falta de convocatòries va ser un èxit i s’hi van
presentar fins a 83 originals. L’obra guanyadora
va ser Un pla, de Màriam
Ben-Arab (la Roca del Vallès, 1983), que rebrà els
3.300 euros de dotació a
més, naturalment, de ser
publicada a Cavall Fort.

Amb un guió ben construït, una alta qualitat gràfica i un excel·lent domini
del llenguatge del còmic,
l’autora explica, en sis pàgines, l’aventura d’una nena, l’Heura, que juntament amb altres habitants de la Terra té un bon
pla. Per saber quin és, caldrà esperar al 2021. ■

2x1 TOT L’ANY

Teatre L’Ateneu de Celrà,
diumenge 20 de desembre
a les 18 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 9 euros

MUSEU
D’HISTÒRIA
MEDIEVAL DE LA
CÚRIA-PRESÓ, S. XIV
Departament de
Patrimoni Històric i
Museus
Plaça Jaume I, 1,
Edifici Cúria, de
Castelló d’Empúries
La visita inclou audioguia
Preu de l’entrada: 2,5 €
Cal presentar
directament la targeta de
subscriptor a la taquilla

OFERTA 2x1

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

5 ENTRADES ANUALS

MUSEU
NACIONAL D’ART
DE CATALUNYA
Palau Nacional, Parc de
Montjuïc de Barcelona

De dimarts a dissabte,
de 10 del matí a 5 de la tarda
Diumenges i festius,
de 10 a 2/4 de 3 de la tarda
Dilluns tancat tret dels festius.
Tancaments anuals: 1 de gener,
1 de maig i 25 de desembre.
El primer diumenge de mes és
gratuït per a tothom

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

PACK RELAX
PIRINEU OSCA
TERRACOTTA
MUSEU DE
CERÀMICA DE LA
BISBAL
C. Sis d’Octubre, 99
de la Bisbal d’Empordà
OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 4 €
Cal presentar
directament la targeta de
subscriptor a la taquilla

ESCAPADA ★★★★ A L’HOTEL
PALACIO DEL OBISPO
Plaza Coreche, 2 de Graus (Osca)
El paquet inclou:
3 nits d’allotjament + esmorzar
+ 1 h SPA privat per a 2 pers. +
visita celler Tast de vi per a 2 pers.
+ 1 dinar de tapes per a 2 pers. a la
cafeteria restaurant Casa del Baró
De diumenge a dijous
(subjecte a disponibilitat)

OFERTA LIMITADA
Preu: 229 euros per 2 persones

Per a reserves, cal trucar al telèfon 974 545 900.
Cal identificar-se com a subscriptor d’El Punt Avui en el
moment de fer la reserva i presentar la targeta

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1233594L
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EL 9 NOU

L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Divendres, 4 de desembre de 2020

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

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

TA fets

% PCR
Mitjana
i TA
edat
positives

% dones

Ingressos Defuncions

Vallès Oriental
Central

213

83,29

172

0,72

3.696

1.254

4,92

41,33

46,48

75

Baix Montseny

54

94,92

250

1,33

518

331

5,98

44,98

53,70

13

3

Baix Vallès

213

151,87

315

0,98

8.388

4.506

1,72

48,51

52,11

34

10

VALLÈS ORIENTAL

440

106,78

234

0,92

11.961

5.683

2,65

45,85

49,55

112

22

Des del
01/03/2020 al
02/12/2020

Casos
confirmats
PCR i TA

Taxa
confirmats
PCR i TA

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

TA fets

Vallès Oriental
Central

10.588

4.140,22

---

---

127.145

7.469

8,12

43,86

52,61

-

Baix Montseny

1.631

2.866,99

---

---

22.339

2.564

6,87

46,26

51,56

-

100

Baix Vallès

6.028

4.297,89

---

---

67.609

10.724

7,92

44,28

53,62

-

327

VALLÈS ORIENTAL

16.871

4.094,46

---

---

200.707

17.589

7,97

44,20

52,87

-

797

% PCR
Mitjana
i TA
edat
positives

% dones

9

Ingressos
Defuncions
(*)
NEUS PÀEZ / FONT: DADESCOVID

Des del 23/11/2020
Casos
al 29/11/2020
confirmats
PCR i TA

460

(*) Dades a partir del 29 d’abril. No disponibles dijous, 3 de desembre. Les sumes per territoris poden no coincidir amb el total comarcal perquè a les àrees sanitàries hi ha municipis de fora

La taxa de transmissió torna a
pujar després de la reobertura
Amb tot, el risc de rebrot manté la tendència a la baixa tot i que continua essent molt alt

Del 16 al 22/11

Del 23 al 29/11

30/11, 1 i 2/12

Aiguafreda
L’Ametlla del Vallès

Diferència
darrera
setmana

Casos per
cada 100.000
habitants

2

2

0

0

79,9

159,7

5

2

0

-3

23,6

33,1

Bigues i Riells

10

4

4

-6

44

61,6

Caldes de Montbui

25

9

10

-16

51,3

69,7

Campins

1

0

0

-1

0

0

Canovelles

42

26

5

-16

156,4

253,1

Cardedeu

12

14

6

+2

76,3

165,2

Cànoves i Samalús

3

0

0

-3

0

0

Figaró-Montmany

0

0

0

0

0

-

Fogars de Montclús

1

0

0

-1

0

0

Les Franqueses del Vallès

53

22

9

-21

109,5

154,9

La Garriga

17

15

2

-2

90,8

171

Granollers

107

72

38

-35

117,5

196,6

2

0

0

-2

0

0

La Llagosta

27

23

7

-4

170,6

316

La Roca del Vallès

24

6

2

-18

56,3

70,4

Llinars del Vallès

12

8

6

-4

80,5

134,2

Lliçà d’Amunt

24

18

9

-6

118

206,5

9

2

1

-7

30,6

37,4

Gualba

Lliçà de Vall
Martorelles

7

6

0

-1

125

232,1

Mollet del Vallès

91

124

16

+33

241,6

570,9

Montmeló

10

0

4

-10

0

0

Montornès del Vallès

37

15

6

-22

91,5

128,6

0

1

4

+1

292,4

-

19

11

1

-8

57,6

91

Montseny
Parets del Vallès
St. Antoni de Vilamajor

0

4

36

+4

65,2

-

20

21

18

+1

117,3

240,4

St. Esteve de Palautordera

1

3

1

+2

106,4

425,5

St. Feliu de Codines

9

4

0

-5

63,9

92,3

St. Pere de Vilamajor

2

1

3

-1

22,4

33,5

St. Celoni

Sta. Eulàlia de Ronçana

19

1

1

-18

13,7

14,4

Sta. Maria de Martorelles

4

0

0

-4

0

0

St. Fost de Campsentelles

20

12

4

-8

137,3

219,8

Sta. Maria de Palautordera

14

5

11

-9

523,1

72

Tagamanent

3

2

0

-1

619,2

1.032

Vallgorguina

3

5

1

+2

173

461,2

Vallromanes

3

5

2

+2

193,9

517

Vilalba Sasserra

0

0

1

0

0

-

Vilanova del Vallès

8

1

0

-7

18,4

20,7

VALLÈS ORIENTAL

646

444

208

-202

106,8

MENYS DE 100 PERSONES
HOSPITALITZADES

Risc
de rebrot

234

MOLT ALT (+201)

Darrers
tres dies

ALT (101-200)

Última
setmana

MODERAT (71-100)

La taxa de transmissió del
virus ha experimentat en els
darrers dies una tendència
negativa al Vallès Oriental:
torna a incrementar-se coincidint amb la primera setmana de la reobertura d’activitats. Ha passat dels 0,69
punts que va registrar entre
els dies 16 i 22 de novembre
a un nivell de 0,92 amb les
xifres de la setmana passada
que Salut va publicar dijous.
L’indicador, per tant, se situa
per damunt del límit de 0,9
que la Generalitat havia establert per avançar en el procés
de desescalada.
L’evolució negativa al
Vallès Oriental és paral·lela
a la resta de Catalunya (puja
de 0,72 a 0,92) i del conjunt
de la Regió Sanitària Metropolitana Nord (passa de 0,75
a 0,95). Per al control de la
malaltia, és clau que aquest
indicador estigui per sota d’1
perquè, si és superior, vol dir
que hi ha un creixement de
casos.
Dins del Vallès Oriental,
el Baix Montseny és la zona
que experimenta un comportament més negatiu: la taxa
de transmissió és d’1,33. Per
tant, cada deu persones amb
el virus, n’infecten més de 13.
La setmana anterior, la taxa
de transmissió era de 0,56
punts. Al Baix Vallès, aquest
indicador se situa en 0,98
punts. En aquest cas, cal tenir
en compte l’impacte en les
xifres dels cribratges que es
van fer a Mollet i la Llagosta.
Això també es nota en el percentatge de positius detectats
entre les proves fetes. Al Baix

Setmana
anterior

BAIX (0-70)

F.P.

Positius per proves
PCR per municipis

CECI RAFAEL / FONT: GERARD GIMÉNEZ ADSUAR A PARTIR DE DADES OBERTES DE CATALUNYA / RISC DE REBROT

Granollers / Mollet

Vallès, cau fins a l’1,72% i fa
baixar la mitjana comarcal al
2,65%. Els altres dos territoris sanitaris –Vallès Oriental
Central i Baix Montseny–
tenen una proporció de
positius al voltant del 5%. El
risc de rebrot sí que manté
una tendència a la baixa al
conjunt de la comarca però
continua essent molt alt: 234
punts entre els dies 23 i 29 de
novembre davant dels 270 de
la setmana anterior.
La taxa de confirmats en la
darrera setmana deixa registres inferiors a 100 casos
per cada 100.000 habitants a
l’àrea de Granollers (Vallès
Oriental Central) i al Baix
Montseny. Al conjunt de la
comarca, encara s’està per
damunt: 106 casos per cada
100.000 habitants. En canvi,
les dades de la incidència
acumulada a 14 dies –les
que es prenen de referència
a nivell internacional– mostren una clara tendència a
la baixa. Al Vallès Oriental,
l’IA14 passa dels 409 casos
per cada 100.000 habitants
als 260,17 que recollien les
dades publicades per Salut
aquest dijous.

Als tres hospitals es manté
la tendència a la baixa en el
nombre de persones ingressades per la Covid-19. Amb
les dades de dimecres, eren
98 persones, 31 menys que
el dimecres de la setmana
passada. Per primer cop des
del 14 d’octubre, es baixa del
centenar d’ingressats. Aleshores, n’hi havia 85 i el dimecres següent, el dia 21, ja es
va arribar a 145. El màxim
d’aquesta segona onada va
ser de 221 pacients ingressats la primera setmana de
novembre. L’Hospital de
Granollers suma 60 persones
ingressades, 18 menys que la
setmana anterior. També baixa a Mollet amb una reducció
de 15 persones internes i es
queda amb 21. En canvi, a
l’Hospital de Sant Celoni,
hi ha dos ingressats més (es
passa de 15 a 17).
Hi ha hagut nou defuncions: cinc a l’Hospital de Sant
Celoni i dues a Granollers i
Mollet. Són tres menys que
la setmana anterior i també
és la xifra més baixa des del
14 d’octubre. En aquesta
segona onada es va arribar a
un màxim de 22 defuncions
la setmana prèvia a l’11 de
novembre. La xifra de persones infectades que han
rebut l’alta continua pujant.
Des de l’inici de la pandèmia, l’Hospital de Granollers
suma 982 altes (31 en la
darrera setmana). A Mollet,
se n’han donat 862. D’aquestes, 26 els darrers set dies.
A l’Hospital de Sant Celoni
han sumat quatre noves
altes i arriben a 169.

4/1/2021
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NOTICIES
Granollers instal·larà càmeres

12

EL 9 NOU

Divendres, 4 de desembre de 2020

a tots set punts o en alguns
d’aquests. “Es prioritzaran
aquells que es consideri que
són més importants”, comen·
ta Benza.
Totes les càmeres estaran
connectades amb la sala de
control de la comissaria de la
Policia Local, que també es
preveu millorar l’any vinent.

de videovigilància en aparcaments
L’Ajuntament destinarà 150.000 euros per actuar en fins a set pàrquings públics a l’aire lliure

LECTORS DE MATRÍCULA
ALS ACCESSOS

Granollers

L’Ajuntament de Granollers
preveu instal·lar càmeres
de videovigilància –no de
lectura de matrícules– en set
aparcaments públics de la
ciutat. Amb aquest objectiu,
s’ha reservat una partida de
150.000 euros en el pressu·
post de 2021 per tirar enda·
vant aquesta actuació. Les
càmeres han de millorar la
seguretat en aquests espais i
ajudar a evitar robatoris amb
força a l’interior de vehicles
o “qualsevol altra conducta
no adequada en aquests
espais”, explica Rudy Benza,
regidor de Seguretat Ciuta·
dana.
El projecte preveu la
instal·lació dels aparells
en set espais: l’aparcament
de la Bòbila, el de Ramon
Llull, el de darrere el pavelló
Congost, el del passeig de la
Conca del riu Besòs (entre el
Mercadona i un edifici d’ofi·
cines), el del passeig Fluvial
–entre l’institut Cumella i
l’escola Salvador Llobet– i el
del carrer Vinyoli, on hi ha
també la zona d’estaciona·
ment per a autocaravanes.
El setè espai és l’aparcament
dels polígons de Cal Gordi i
Cal Català, propers al Circuit
de Catalunya. Aquí es vol
parlar amb l’Ajuntament de
Montmeló per fer una actua·
ció conjunta.
En primera instància,
l’Ajuntament encarregarà
un estudi a una enginyeria
per determinar el nombre de
càmeres que caldrà en cadas·
cun d’aquests espais i, a patir
d’aquí, tenir més informació
sobre el cost de cada instal·
lació. En funció de l’import
econòmic, se n’instal·laran

GRISELDA ESCRIGAS

F.P.

Uns 50.000 euros per millorar la
sala de control de la Policia Local
El pressupost de 2021 de l’Ajun·
tament de Granollers incorpora una parti·
da de 50.000 euros per millorar la sala de
Granollers

control de la comissaria de la Policia Local.
En aquest punt, arriben ja les imatges i els
avisos de la meitat de les noves càmeres amb
lectors de matrícula que s’han instal·lat als
accessos de la ciutat que es poden visualit·
zar en dues grans pantalles de 50 polzades.

La Roca col·locarà càmeres amb
lectors de matrícula en 17 punts
La Roca del Vallès
EL 9 NOU

El darrer ple de la Roca va
aprovar el projecte d’implan·
tació de càmeres amb lectors
de matrícula en 16 punts del
municipi i en un vehicle de
la Policia Local que impulsa
l’equip de govern (ERC i
Junts per la Roca) per millo·
rar la seguretat ciutadana.
L’objectiu és cobrir els diver·
sos nuclis de població que hi
ha a la Roca.

Aquest sistema permetrà la
detecció a l’instant de vehi·
cles que són d’interès per la
policia a partir de la infor·
mació que comparteixen els
diversos cossos policials i
que es recull en una base de
dades. Quan un cotxe sospi·
tós és captat per una càmera,
es genera una alarma que
arriba als policies de servei
amb la imatge pertinent. Les
càmeres, a més, permeten
recuperar la imatge del vehi·
cle i, a través de la filmació,

saber en quina direcció va.
L’Ajuntament recorda que
els aparells no gravaran per·
sones. Tampoc serviran per
controlar el trànsit o posar
sancions. Els punts estaran
senyalitzats. D’aquesta
manera, es busca també una
funció dissuasiva cap a les
persones que es plantegin fer
un acte delictiu al municipi.
Els aparells també poden
ajudar en investigacions
policials. A partir de les
informacions aportades per

Canovelles s’acull a un projecte Endesa renova el bo social
de promoció de l’alumnat
d’unes 60 famílies de Granollers
Canovelles
EL 9 NOU

Sis centres escolars de
màxima complexitat de
Canovelles s’han acollit al
projecte de promoció escolar
de l’alumnat gitano, impulsat
pel Departament d’Educació
i que enguany s’ha ampliat
en 47 escoles i instituts més
fins a un total de 145.
L’objectiu de la iniciativa,
a la qual la Generalitat des·
tina 750.000 euros, és dotar
els centres amb recursos per

compensar les desigualtats
educatives generades arran
de la pandèmia i ajudar els
alumnes a assolir l’escolarit·
zació plena, l’èxit escolar i la
promoció sociolaboral. L’am·
pliació econòmica del pla
permet a Educació assumir la
totalitat del cost del projecte
en les zones on s’ha desen·
volupat. El projecte es va
implantar el 2007 per lluitar
contra la no-escolarització i
l’abandonament escolar que
s’havia detectat entre el col·
lectiu gitano.

Granollers
EL 9 NOU

Endesa ha promogut la reno·
vació del bo social d’unes 60
famílies de Granollers fins
a final d’any. Aquesta xifra
representa el 14% del total
de beneficiaris de la ciutat
que reben aquesta ajuda, des·
tinada a pensionistes, famí·
lies nombroses i persones en
situació de vulnerabilitat.
El bo social permet una
reducció d’entre el 25% i el
40% de la factura de llum.

Actualment, més de 420 cli·
ents d’Endesa a Granollers
tenen assignat el bo social.
El 5% són pensionistes; el
47,8%, famílies nombroses;
el 47%, persones en situa·
ció de vulnerabilitat segons
criteri de renda, i el 0,2%
correspon a col·lectius espe·
cialment afectats per la crisi
derivada de la Covid-19. Del
total de famílies, el 57,7%
tenen un descompte del 25%
(són considerades vulnera·
bles), i el 42,3% (vulnerables
severs) tenen un 40%.

De moment, a la sala de
control de la Policia Local,
ja arriben les imatges de les
primeres càmeres amb lec·
tors de matrícules que s’han
instal·lat a tots els accessos a
la ciutat. La meitat dels apa·
rells –sis– ja estan operatius.
Queda per activar l’altra mei·
tat perquè en alguns punts
s’han trobat dificultats per
desplegar la xarxa de fibra
òptica que les enllaça amb la
comissaria de la Policia Local.
Per resoldre-ho, cal fer obres
puntuals a la via pública i ha
calgut fer els tràmits admi·
nistratius per adjudicar-les.
La informació de vehicles
d’interès policial és compar·
tida amb els Mossos d’Esqua·
dra, que també reben a l’ins·
tant les alertes i les imatges
dels vehicles sospitosos que
capten les càmeres.

testimonis d’un robatori
o algun altre fet, es podrà
obtenir informació amb
les càmeres dels possibles
autors. Per exemple, la
matrícula exacta del vehicle
o cap on han fugit.
“Les càmeres de videovi·
gilància pretenen complir
amb el trinomi prevenció,
detecció i investigació.
Suposaran un reforç a les
polítiques de seguretat,
oferint més recursos a la
Policia Local i a la resta de
cossos policials per evitar
els fets delictius i, en cas
que es produeixin, fer més
eficient les actuacions poli·
cials”, indica Daniel Valls,
regidor de Seguretat Ciuta·
dana de la Roca.

El Consell
Comarcal repartirà
22 ordinadors
als centres educatius
Granollers

El Consell Comarcal ha obert
el termini perquè els centres
educatius vallesans demanin
un dels 22 ordinadors por·
tàtils cedits per l’empresa
Calier de les Franqueses.
Les màquines serviran per
complementar alguns casos
d’alumnes pendents de rebre
un dispositiu després de la
distribució general que han
fet ajuntaments i Generali·
tat. El termini es tancarà el
22 de desembre.
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EL PUOSC 2020-2024 AL VALLÈS ORIENTAL

Dilluns, 7 de desembre de 2020

PUOSC: 7,7 milions per a obra pública
Són actuacions per al període 2020-2024. Granollers rebrà 250.000 euros per a millores d’eficiència
energètica al Palau d’Esports i Mollet, la mateixa quantitat per intervenir al pavelló Riera Seca

F.P.

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
aportarà gairebé 7,7 milions
d’euros als ajuntaments del
Vallès Oriental per finançar
obres durant el període 20202024. D’aquests, 6,1 milions
corresponen a la línia general i els altres 1,6, a la dels
municipis petits, que està
pensada per finançar obres
de millora i serveis de competència municipal en nuclis
urbans de població reduïda.
La Comissió de Cooperació
Local de Catalunya va aprovar fa uns dies la resolució
definitiva que, al conjunt del
país, preveu una aportació
econòmica de 250 milions.
En el cas dels projectes previstos per al 2020 (nou al
Vallès Oriental), els ajuntaments disposaran en breu del
60% del cost. La resta se’ls
pagarà quan acabi l’obra.
Granollers rebrà 250.000
euros per a la millora de
l’eficiència energètica del
Palau d’Esports en un projecte lligat a la remodelació de
l’equipament per acollir el
Mundial d’handbol femení.
En el cas de Mollet, l’Ajuntament disposarà de 250.000
euros del PUOSC per fer una
millora integral del pavelló
Riera Seca i per a l’adaptació
com a espai de convencions i
congressos del Baix Vallès.
Hi ha municipis petits que
rebran una forta injecció econòmica per fer obres de reurbanització que, en alguns
casos, sumen 370.000 euros
d’aportació de la Generalitat
en una o dues anualitats. És
el cas de Campins, Gualba,
Santa Maria de Martorelles i
Tagamanent (vegeu quadre).
I AL MOIANÈS?
El Moianès rebrà 2,78 milions amb el PUOSC: 1,74
corresponents a la línia
general i 1,04 de la línia de
municipis petits. Dels pobles
que havien format part del
Vallès Oriental destaquen
els 370.000 euros per a la
urbanització del carrer Nou
i la Baixada de la Llosa, a
Castellcir. Granera disposarà d’uns 158.000 euros per
reformar un tram del carrer
Nou i el carrer de la Clota.
A Sant Quirze, entre altres
obres, se subvencionarà amb
120.000 euros la segona fase
de l’adequació de la Casa
del poble. A Castellterçol, la
principal ajuda (uns 129.000
euros) serà per a la millora
del polígon El Vapor.

Subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024 al Vallès Oriental
Municipi

Projecte

Any

Pressupost

Aiguafreda

Rehabilitació de l’edifici de les escoles velles

2021

618.010,54

56.315,83

L’Ametlla del Vallès

Renovació de la xarxa de sanejament de la Font del Gat

2020

293.399,87

120.398,15

Bigues i Riells

Urbanització de la plaça de Riells del Fai

2023

252.254,64

189.190,98

Caldes de Montbui

Ampliació de les Cases dels Mestres

2024

1.250.000,00

250.000,00

Campins

Ordenació i millora de la zona esportiva i escolar

2022

405.240,41

120.000,00

Ordenació i millora de la zona esportiva i escolar

2023

405.240,41

250.000,00

Canovelles

Subministrament i serveis de materials per millorar l’eficiència energètica

2022

414.207,68

126.009,08

Cardedeu

Millora del sistema de calefacció i refrigeració a la biblioteca Marc Vilalba

2023

214.775,44

75.000,00

Superilla de Can Serra/Mil∙lenari

2023

480.023,71

175.000,00

Itinerari per a vianants al camí del cementiri

2022

657.779,08

55.277,89

Itinerari per a vianants al camí del cementiri

2023

657.779,08

120.000,00

Substitució de l’enllumenat públic del nucli urbà

2024

244.541,65

122.270,08

Reparació i manteniment del cementiri municipal

2024

54.972,22

49.475,00

Pavimentació de la pista de la Costa del Montseny a Can Riera de Ciuret

2023

318.409,97

42.821,08

Hostal vell de la Costa: adequació interior d’un equipament municipal

2024

146.446,51

120.000,00

Les Franqueses del V. Ampliació del cementiri municipal de Corró d’Avall

2024

676.371,03

127.796,91

La Garriga

Rehabilitació de l’equipament cultural de Can Luna

2020

677.600,00

126.966,79

Granollers

Millora de l’eficiència energètica del Palau d’Esports

2024

522.595,81

250.000,00

Gualba

Remodelació i pacificació de la plaça de Joan Ragué i l’entorn

2023

820.827,04

370.000,00 (*)

La Llagosta

Renovació de serveis i equipaments municipals

2024

338.050,00

125.717,33

Llinars del Vallès

Reforma i conversió en zona de vianants del carrer de l’Onze de Setembre

2021

683.857,77

126.863,45

Lliçà d’Amunt

Instal∙lació de lluminàries LED a Can Salgot, Can Lledó, Mas Bo i Can Costa

2024

327.243,30

127.222,75

Lliçà de Vall

Millora d’equipaments municipals destinats a serveis públics

2020

341.949,89

103.092,89

Martorelles

Reforma integral del barri antic

2022

1.294.877,39

76.849,17

Reforma i ampliació de l’edifici de l’ajuntament

2024

1.240.806,47

120.000,00

Mollet del Vallès

Millora integral del pavelló de la Riera Seca i futur espai de convencions

2024

975.360,86

250.000,00

Montmeló

Reforma i ampliació de la llar d’avis i centre de dia Can Dotras

2024

998.602,42

250.000,00

2022

111.156,65

77.809,66

Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic

2023

494.346,44

48.416,48

Reforma i ampliació de l’edifici del centre cívic el Casal de Cultura, entre d’altres

2020

313.157,90

247.500,01

Creació del parc infantil Ca la Petita, millora de l’accessibilitat al nucli i al cementiri

2020

126.315,78

119.999,99

Parets del Vallès

Interconnexió d’equipaments municipals i millora dels serveis públics

2020

216.096,85

151.267,80

La Roca del Vallès

Reforma de l’edifici de Can Torrents i passeig fluvial

2023

701.373,38

128.343,84

St. Antoni de Vilamajor Reforç estructural i ampliació del menjador de l’escola Joan Casas

2024

323.977,50

99.954,16

Sant Celoni

Actuacions de millora de l’eficiència energètica en equipaments i instal∙lacions

2021

390.662,16

130.578,24

Sant Esteve de P.

Xarxa de calor amb biomassa a diversos edificis municipals

2021

308.658,43

70.019,45

Espai cobert polivalent a la zona esportiva

2022

337.031,23

120.000,00

Sant Feliu de Codines Millora energètica i funcional d’equipaments municipals, esportius i culturals

2023

161.970,96

102.697,91

Sant Fost de C.

2022

805.500,00

250.000,00

Cànoves i Samalús
Figaró
Fogars de Montclús

Montornès del Vallès Millora de la mobilitat mitjançant la implementació de projectes Smart City
Montseny

Reordenació de construccions de l’entorn del pavelló 1 i millora de l’eficiència energètica

St. Pere de Vilamajor Millora en l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Can Ram

Subvenció

2020

87.183,36

69.746,69

Millora en l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de les Faldes del Montseny

2022

98.481,11

16.741,17

Reforma interior de la planta baixa per a la implantació d’un Centre d’Atenció Primària

2020

195.685,06

120.000,00

Santa Eulàlia de R.

Millora d’infraestructures i equipaments municipals

2021

409.944,19

250.000,00

Santa Maria de M.

Millores en la urbanització del barri de Colomer i del nucli antic

2022

450.000,00

250.000,00

Millores en la urbanització del barri de Colomer i del nucli antic

2023

450.000,00

120.000,00

Sta. M. de Palautordera Regeneració urbana del nucli històric i comercial

2024

541.309,37

250.000,00

Tagamanent

Urbanització parcial de la Pedralba

2022

459.578,95

370.000,00 (*)

Vallgorguina

Equipament sociocultural 1 d’Octubre

2024

1.567.715,69

187.141,53 (*)

Vallromanes

Reforma de la zona esportiva

2024

379.819,41

56.326,65

Baixada de la canonada fins al dipòsit

2020

148.961,26

119.169,00

Reforma de la zona esportiva municipal

2023

379.819

831

Coberta de la pista poliesportiva

2023

367.687,15

37.115,43

Edifici d’espais complementaris de la pista poliesportiva municipal

2022

149.029,65

120.000,00

Remodelació del carrer de la Palma, eix comercial i històric del nucli urbà

2021

745.249,04

250.000,00

Vilalba Sasserra
Vilanova del Vallès

(*) Projectes que en una mateixa anualitat reben 120.000 euros i 250.000 euros de subvenció excepte en el cas de Vallgorguina, que són 67.141,53 i 120.000 euros en la mateixa anualitat
Font: Resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024. Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran
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PRIMERA ESTATAL MASCULINA

El Sant Quirze
no dona
cap opció al
Palautordera
Palautordera-Salicru

El KH-7 no
aguanta els
últims minuts
al Poblenou
27

KH-7 BM Granollers

Barbecho, Rius, Paniagua (7),
Deumal (4), Pascual, Romero (6) i
Biel (5)–set inicial–; Casado, Vivas
(1), Sola (3), Aritz, Clausells (1),
Agustí i Serrano.

Zudaire, Miró (2), Hernández (3),
Prat (3), Valera (1), Castilla (4) i
De Sande (3)–set inicial–; Varela,
González (3), Montolio (2), Rius,
Vega (1), Ruiz, Estirado (2), Rof (3) i
Blanchart.

37

Guiteras, Matías (1), Joan Blanco
(2), Reig (7), Pueyo, Oriol Blanco
(4), Fernández (2), Dani Navarro (4),
Garcia (4), Moreno (3), Sergi Navarro
(1), Rodríguez (6), Martínez (3),
Salvatella i Malid.
ÀRBITRES: Pau Robert Sánchez i
Josep Millán. Exclusions per Moreno,
Sergi Navarro i Malid del Sant
Quirze.
PARCIALS: 3-4, 5-6, 6-10, 7-14, 9-15,
10-18–descans–; 14-22, 18-25, 20-26,
22-29, 25-34 i 27-37–final.

CH Poblenou
JULIÁN VÁZQUEZ

H. Sant Quirze

27

El primera línia Òscar Castillo va ser determinant amb els seus nou gols en el partit

29

López (6), Ochoa, Vila, Joan Cornellà,
Lluís Cornellà (1), Olivera, Lorente
(3), Guillem Cornellà (6), Prieto,
Martínez (7), Rodríguez (3), Escoda,
Ferrer, Albalate (3), Balagué i
Lozano.
ÀRBITRES: Adrián López i David
López. Exclusions per Miró i
Hernández del KH-7 Granollers i
Rodríguez, Lluís Cornellà i vermella
directa per Lorente del Poblenou.

La Roca recupera el camí
de la victòria amb patiment
La segona part dels de Morales va ser el detonant del triomf

PARCIALS: 2-2, 4-5, 8-6, 9-7, 10-10,
12-12–descans–; 16-15, 20-20, 21-22,
23-23, 25-27 i 27-29–final.

S. Maria de Palautordera
EL 9 NOU

El Sant Quirze, de moment
l’únic equip imbatut de la
categoria, va donar poca
opció al Palautordera-Salicru. Els de Gorka Insausti
van aguantar durant els
primers quinze minuts les
envestides dels kiris. La
defensa visitant va començar
a posar en problemes l’atac
del Palautordera i es va
anar eixamplant l’avantatge
fins als vuit gols al descans.
(10-18) Al segon temps, el
Palautordera no va poder
retallar les distàncies.

La Roca del Vallès

Avannubo La Roca

Eudald Clascà

Després d’uns partits en què
van perdre punts, l’Avannubo
La Roca va recuperar la regularitat per vèncer el Joventut
Handbol Mataró. Els roquerols no van tenir una primera
part especialment bona, i van
arribar a estar quatre gols per
sota a l’equador de la primera
meitat. Blanes i Castillo es
van carregar l’equip a l’esquena i amb els seus gols van
permetre marxar amb empat
al descans (14-14). Les atura-

32

Gesa, Navarro (1), Sánchez (2),
Mainar (1), Casas (4), Manzano (6)
i Catafal-set inicial-; Sanoun (1),
Inserte (1), Blanes (7), González,
Bernad, Castillo (9), López i Sánchez.

des de Gesa i les recuperacions de pilota van donar vida
a la Roca, que va aconseguir

L’Avannubo La Roca continua sumant triomfs a domicili, i contra rivals directes.
Aquesta setmana va derrotar
l’Amposta, penúltim classificat.
El partit no va ser excessivament vistós, amb un ritme
molt baix i amb atacs molt
feixucs i espessos, especialment en l’atac roquerol, que
tenia moltes dificultats per
marcar. Les locals Guerrero
i Gálvez van fer anar de corcoll la defensa visitant i van
donar petites diferències
de dos i tres gols per al seu
equip. La Roca va igualar
el partit a 9 al tram final,

agafar un marge al segon
temps, que ja mai perdrien,
tot i patir al final.

Granollers
EL 9 NOU

El KH-7 Granollers va mostrar dues cares en la derrota
davant el Poblenou. El millor
partit de la temporada en
defensa, especialment al
primer temps, i un atac sense
capacitat de desequilibri en
la tancada defensa visitant.
El KH-7 va manar tot el primer temps, però no va poder
marxar per més d’un gol al
descans. El Poblenou va mostrar la seva experiència a la
segona part i va remuntar.

PRIMERA ESTATAL

El Sant Cugat trenca la
bona dinàmica del Sant
Esteve de Palautordera

La defensa va ser clau per capgirar el partit al segon temps

EL 9 NOU

Bassory, Vela (4), Nuñez (7), Pujol
(7), Bonamusa (2), Aguilera (1),
Calderón, Boix (1), Vaqué (2), Chiva,
Moreno (2), Bosch, Mario (4),
Barragán, Germán i Colomer.

PARCIALS : 2-3, 5-5, 6-10, 9-10, 12-11, 14-14–descans–; 16-15, 19-16, 22-18, 2521, 28-25 i 32-30–final.

La Roca es recupera
d’una primera meitat fluixa
CH Amposta

30

ÀRBITRE: Adrián Aroca i Vlad Virgil. Exclusions per Bernad, Catafal, Casas (2)
i Sanoun per l’Avannubo La Roca i Vaqué, Aguilera i Bonamusa (2) pel Joventut
Handbol Mataró.

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA

Amposta (el Montsià)

J. Handbol Mataró

22

Marta Gálvez, Vila (2), Haro, Gemma
Gálvez (6), Tortajada, Yélamo,
Lázaro (ps), Bertomeu (1), Pagà (2),
Guerrero (7), Ferré, Tortajada, Gasca
(1), Viñas, Graciani (3) i González.

Avannubo La Roca

23

Fortí, Guerreiro (1), Zafra (4),
Ortega, Paula Martín (3), Rovira i
Felip (2)–set inicial–; Gómez (ps),
Vallejo (4), Clascà, Yeste, Monllor
(2), Fontcuberta, Alba Martín (1),
Ribas (4) i Utrera (2).

ÀRBITRES: Héctor Albert i Òscar Albert. Exclusions per Marta Gálvez, Vila
(2), Graciani, Bertomeu i Gasca de l’Amposta i Guerreiro, Zafra, Monllor i
Fontcuberta (2) per l’Avannubo La Roca.
PARCIALS: 1-0, 2-1, 4-2, 7-6, 9-8, 12-9–descans–; 12-11, 12-13, 14-16, 17-19, 2022 i 22-23–final

CH Sant Esteve

25

Gesa, Pérez (5), Planas (5), Morales
(2), Xerta (4), Fons (4), Pujadas
(1)–set inicial–; Volart, Ponsatí (1),
Vila (2), Prat, Castañé, Àngel, Bosch,
Sibina i Morell (1).

després del pas per vestidors
i va assecar durant 12 minuts
l’atac local. Va aconseguir
capgirar el marcador i aguantant amb rendes d’entre un i
tres gols per acabar vencent.

28

Ramírez, Tous (4), León, Domingo
(2), Gómez, Martínez, Abadal (1),
Aballí (5), Peracaula (3), Costa,
Guillem Pallarés, Dídac Pallarés,
Navarro (1), Jordán (7), Vaz (1) i
Correro (4).

ÀRBITRE: Cristina Martín i Libertad Martínez. Exclusions per Ponsatí (2),
Vila, Pujadas, Pérez i Xerta (2) del Sant Esteve de Palautordera i León, Tous,
Dídac Pallarès i Vaz del Sant Cugat.
PARCIALS: 4-3, 6-3, 8-7, 10-8, 11-10, 14-13–descans–; 15-14, 17-16, 19-19, 21-23,
23-24 i 25-28–final.

S. Esteve de Palautordera

aprofitant una doble superioritat. Però dos minuts finals
molt dolents van deixar les
ampostines tres gols per
sobre al descans (12-9). La
Roca va sortir més entonada

H. Sant Cugat

EL 9 NOU

El Sant Cugat va aconseguir
derrotar el Sant Esteve, que
venia d’una dinàmica molt
positiva. Els de Maiol Bosch
van fer una bona primera

part, i van posar la iniciativa
la major part dels minuts.
Tot i això, només van marxar
un gol per sota al descans.
El Sant Cugat va reaccionar
al segon temps. A més, va
saber aprofitar les diverses
exclusions locals per vèncer.

ESPORTS

EL 9 NOU

Gassama juga
la segona fase
de l’Europeu amb
l’equip estatal

Divendres, 11 de desembre de 2020
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Oda a la perseverança
Dani Garcia, campió d’Espanya de bàdminton amb 36 anys després de set finals perdudes

Herning (Dinamarca)

L’equip estatal femení
d’handbol, on juga Kaba
Gassama i on Carlos Viver,
Robert Cuesta i Vicente
Álamo formen part del cos
tècnic, s’ha classificat per la
segona fase de l’Europeu de
Dinamarca, on s’enfrontarà
a l’amfitriona, Montenegro i
França, contra qui jugava al
tancament d’aquesta edició a
la ciutat de Herning. Gassama va marcar el seu primer
gol amb la Selecció absoluta
en un campionat internacional en el triomf contra
la República Txeca (27-24)
que va certificar l’accés de la
Selecció espanyola a la segona fase. El combinat estatal
va debutar amb derrota contra Rússia (31-22) i va empatar contra Suècia en el segon
partit (23-23).

Mingote oferirà una
xerrada a l’Instagram
de l’Ajuntament
de la Roca dissabte
La Roca del Vallès

Sergi Mingote oferirà una
xerrada en directe al compte
d’Instagram de l’Ajuntament
de la Roca (@larocadelvalles) aquest dissabte a 2/4
de 7 de la tarda. L’alpinista
parlarà sobre l’esport, la
motivació i l’autosuperació
i respondrà les preguntes
que li formulin els usuaris.
Mingote marxarà a finals de
la setmana que ve al Pakistan
per intentar ser el primer
que fa cim al K2 a l’hivern.

Granollers
Toni Canyameras

Incrèdul, extasiat, emocionat, va prendre un or de
justícia poètica, més que
una medalla, una oda a la
perseverança, a un amor
desenfrenat pel bàdminton.
Dani Garcia, un vers lliure
allunyat del ritme vital de
l’esport –va començar a
començar a jugar a bàdminton amb 26 anys–, va escriure
amb la seva raqueta l’estrofa
que li faltava a una poesia
èpica. Després de narrar set
derrotes consecutives anteriors en finals de Campionat
d’Espanya individual. El tan
anhelat or va arribar amb 36
anys, just quan en fa 10 des
que va descobrir l’esport de
la seva vida. Preciosa condecoració d’aniversari a la qual
va assistir Manu Gómez, a
qui es va imposar a la final
per 21-19 i 21-10. “Per fi he
aconseguit el que tant buscava. El normal hauria estat
deixar-ho després de perdre
tantes finals però mai no he
deixat de creure. Ara sí que
no em retiro, estic en un gran
moment”, relata el jugador
del Bàdminton Granollers,
que va arribar a dir que no
jugaria la final el mateix dia
del partit. La responsable,
la por. “Competia a les 11
però a les 5 del matí ja estava
despert. Em vaig recordar de
totes les finals perdudes i em
va entrar el pànic, així que
vaig dir que no podia jugar.

Dani Garcia, amb la medalla d’or que tant ha estat buscant

Vaig tenir sort del suport del
meu company Isidre Sisteré
[jugador] i de la trucada del
meu preparador físic, Chema
Vela. A mi també m’agrada
la bicicleta de muntanya i
em va dir que a la final havia
d’anar a poc a poc, com si
muntés una cadena de bici,
baula a baula”, relata un

Dani Garcia que s’ha guanyat
accés a l’Europeu del juny.
El jugador de Granollers ha
estat elevat a campió per un
do que fins als 26 anys havia
romàs ocult i va començar a
despertar una llòbrega tarda de novembre. “Jo estava
molt engrescat amb la bici de
muntanya però no coneixia

gens el bàdminton. Un dia
que plovia molt i anava amb
cotxe amb Rafa Lucas [actual
president de la Federació
Catalana], em va dir que ho
provés. Va ser un trajecte de
només 1,5 quilòmetres però
em va convèncer”, assegura
Garcia. “Els entrenadors
del Bàdminton Granollers
van quedar sorpresos quan
em van veure jugar per la
meva habilitat i això va fer
que ja m’acabés d’animar”,
afirma el campió d’Espanya,
que entrena al CAR de Sant
Cugat i fa doble sessió cinc
dies a la setmana, combinant
entrenaments de força, core
i pista. A part, exerceix de
professor d’Educació Física
a l’Escola Salvador Llobet
de Granollers. “A pesar de la
meva edat he tingut la sort
de poder entrenar aquest
any al CAR, i això ha suposat
una ajuda molt important.
No sé com ho faig, però aconsegueixo trobar temps per
entrenar, fer de professor
i de pare de la meva filla”,
explica Garcia.
“Aquest esport també m’ha
ajudat a ser millor mestre.
Des de fa set anys faig venir
esportistes d’elit de la comarca, com Purito Rodríguez, els
germans Espargaró o Gerard
López i de fora com Carolina
Marín perquè facin xerrades.
Expliquen als meus alumnes
el que costa aconseguir les
coses i els valors de l’esport”,
explica Dani Garcia, definició
de perseverança.

NOTICIES

EL 9 NOU

La Roca del Vallès

Dilluns, 14 de desembre de 2020
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Intervenció policial a Sant Feliu
per aturar una festa en una casa
Els Mossos i la Policia Local sancionen 32 persones que hi anaven i 12 que ja eren a dins

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

EL 9 NOU

El Procicat ha autoritzat
l’obertura dels centres
comercials a partir d’aquest
dilluns després de flexibilitzar algunes de les restriccions vigents en el primer tram
del procés de reobertura
després de la segona onada
de la crisi sanitària del coronavirus d’aquesta tardor. La
Roca Village ja ha anunciat
al seu web la reobertura a
partir d’aquest dilluns a les 9
del matí. L’aforament, però,
queda limitat al 30% de la
seva capacitat.
A banda, la Generalitat
també ha decidit eliminar
el confinament municipal
des de divendres al matí fins
dilluns al matí, que a partir
d’aquesta setmana passarà
a ser comarcal. Les dues
mesures busquen “esponjar
la concentració de persones
en espais urbans” i facilitar
l’accés a alguns serveis no
disponibles en pobles petits.

Els Mossos d’Esquadra i la
Policia Local van detectar
i aturar diumenge 6 de
desembre una festa amb 12
persones que es feia en una
casa aïllada de Sant Feliu
de Codines i que, per tant,
incomplia amb les restriccions lligades al control de la
Covid-19 que no permeten
trobades de més de sis persones fora de l’àmbit familiar.
Els agents, a més, van aixecar
32 actes més a persones que
la matinada de diumenge –
per tant, amb el confinament
municipal i el confinament
nocturn– vigents s’adreçaven
cap a l’habitatge que havia
estat llogat pels quatre dies
del pont de la Constitució i
la Puríssima. En total, es van
fer 44 propostes de sanció.
Segons van informar fonts
dels Mossos d’Esquadra
aquest divendres en un
comunicat, es va tenir coneixement de la festa a partir

MOSSOS D’ESQUADRA

El Procicat
permet obrir
els centres
comercials a
partir de dilluns

L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Els Mososs van establir un control per impedir l’accés de més gent a la casa

de la informació aportada
per diversos testimonis que
eren a la zona. Ja la matinada
de diumenge agents de la
comissaria de districte de
Caldes i de la Policia Local
de Sant Feliu van muntar un
dispositiu a l’entorn de la
casa que va permetre localitzar 32 persones que s’hi
dirigien. En aquest cas, se’ls

van aixecar actes perquè es
desplaçaven fora del seu
municipi de residència i ho
feien més enllà de les 10 de
la nit. Per tant, en una franja
horària en què els ciutadans
només es poden moure si
està justificat per motius
laborals, entre d’altres.
A banda, els Mossos i la
Policia Local van mantenir

la vigilància a la zona: van
establir un punt de control al
camí que permetia l’accés a
la casa on es feia la festa. La
vigilància es va mantenir fins
dimarts perquè l’habitatge
s’havia llogat per tots aquests
dies de pont. Aquest dispositiu va impedir l’accés a més
de 50 persones que també es
dirigien a la casa. En aquest
cas, no es van aixecar actes de
sanció perquè aquestes persones feien el desplaçament
en un dia i una franja horària
en què sí que tenien permesa
la mobilitat. La presència
policial, però, els dissuadia
d’arribar a la casa.
A banda, diumenge a la
tarda, Mossos i Policia Local
van tornar a la casa per comprovar la situació. Com que
encara se sentia música, els
agents van trucar per comprovar quantes persones hi
havia a l’interior. N’hi van
trobar 12 que van ser denunciades per incomplir amb les
mesures preventives de la
Covid-19.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1894565-desarticulat-un-entramat-dedicat-al-cultiu-i-distribucio-de-marihuana-a-gran-esca
la-des-de-barcelona-i-el-seu-entorn.html

elpuntavui.cat
14/12/2020

Desarticulat un entramat dedicat al cultiu i
distribució de marihuana a gran escala des de
Barcelona i el seu entorn
Europa Espanya Català
El Punt Avui
El Punt Avui
El Punt Avui Tv
Grup El Punt Avui
Estic registrat i vull presentar-me
Recorda'm
El Punt Avui
Desarticulat un entramat dedicat al cultiu i distribució de marihuana a gran escala des de
Barcelona i el seu entorn Desarticulat un entramat dedicat al cultiu i distribució de marihuana a
gran escala des de Barcelona i el seu entorn Desarticulat un entramat dedicat al cultiu i distribució
de marihuana a gran escala des de Barcelona i el seu entorn + Desarticulat un entramat dedicat al
cultiu i distribució de marihuana a gran escala des de Barcelona i el seu entorn E-mail
Societat
Barcelona - 14 desembre 2020 8.58 h
Desarticulat un entramat dedicat al cultiu i distribució de marihuana a gran escala des de
Barcelona i el seu entorn
Desmantellades 15 plantacions i intervinguda droga per valor aproximat d'1 milió d'euros i més de
63.000 euros en efectiu
Desarticulat un entramat dedicat al cultiu i distribució de marihuana a gran escala des de
Barcelona i el seu entorn.
Desarticulat un entramat dedicat al cultiu i distribució de marihuana a gran escala des de
Barcelona i el seu entorn Desarticulat un entramat dedicat al cultiu i distribució de marihuana a
gran escala des de Barcelona i el seu entorn Desarticulat un entramat dedicat al cultiu i distribució
de marihuana a gran escala des de Barcelona i el seu entorn Desarticulat un entramat dedicat al
cultiu i distribució de marihuana a gran escala des de Barcelona i el seu entorn E-mail
ACN - Barcelona
Els Mossos han desarticulat un entramat criminal dedicat al cultiu i distribució de marihuana a gran
escala. Aquesta banda operava principalment des de Barcelona, el Vallès Occidental i el
Maresme.
Desarticulem un entramat criminal dedicat al cultiu i distribució de marihuana a gran escala.
Detenim 22 integrants del grup en macrodispositiu policial https://t.co/lCJ3WnXI7e
pic.twitter.com/CJ8tfHqKda

- Mossos (@mossos) December 14, 2020
La investigació ha durat gairebé dos anys i va culminar el passat 4 de desembre amb un
macrodispositiu integrat per més de 300 agents dels Mossos. Es van dur a terme 23 entrades i
registres al Barcelonès, el Vallès Oriental, el Maresme, l'Alt Penedès i el Baix Empordà.
El dispositiu va acabar amb la detenció de 22 membres de l'organització i el desmantellament de
15 plantacions de marihuana, a més del decomís d'una gran quantitat de drogada valorada
aproximadament en un milió d'euros al mercat il·lícit i la intervenció de 63.000 euros en efectiu.
Els detinguts, per la seva presumpta participació en els delictes del conreu i tràfic de marihuana,
pertinença a organització criminal i defraudació del fluid elèctric, són de nacionalitats espanyola,
holandesa, francesa, turca, iraniana i colombiana.
Dies abans del macrodispositiu policial, ja s'havien pogut detenir tres homes d'origen xinès, serbi i
argentí, vinculats també a aquesta organització, i s'havien intervingut 944 plantes de marihuana i
més de tres quilograms de cabdells.
El macrodispositiu va permetre fer 23 entrades a les localitats de Barcelona, Badalona, Polinyà, La
Roca del Vallès, El Masnou, Arenys de Mar, Palamós i Olèrdola. A més, es va practicar una de les
diligències a Sant Jordi de ses Selines (Eïvissa) per part de la Guàrdia Civil amb la col·laboració
d'efectius dels mossos.
L'operatiu va permetre el desmantellament de quinze plantacions de marihuana, el decomís d'unes
setze mil plantes en diferents estadis de creixement i floració, més de 110 quilograms de cabdells
de marihuana, més de 21 quilograms de pol·len i d'haixix, així com unes 250 cigarretes de
marihuana i haixix, uns 33 pots amb olis i resines d'haixix i llavors, a més de la intervenció
aproximada d'uns 63.000 euros en efectiu.
La droga intervinguda hauria pogut arribar a tenir un valor aproximat en el mercat il·lícit d'un milió
d'euros.
A més es va determinar que el grup hauria defraudat l'energia elèctrica equivalent al consum mitjà
anual de 368 habitatges, un consum superior al 3.500 quilovats/hora l'any.
La investigació va començar a començament del 2019 per part de la Divisió d'Investigació Criminal
(DIC), qui va rebre informacions sobre un home d'origen holandès, resident a Badalona, que
presumptament es dedicava al conreu de marihuana per després distribuir-la des d'aquesta ciutat i
Barcelona.
El coneixement d'aquest fet va permetre als investigadors detectar un complex entramat
delinqüencial dedicat al conreu il·lícit de marihuana i també a la producció d'esqueixos per
vendre'ls a d'altres traficants.
Els investigadors van anar avançant en la identificació de l'entramat. Així es va identificar un reduït
grup de persones que col·laboraven amb el primer investigat des de dos immobles llogats a la
ciutat de Barcelona, la vigilància dels quals va permetre identificar altres persones que també es
dedicarien al conreu il·lícit de marihuana en immobles del Vallès Oriental i del Maresme.
L'estructura inicial de Barcelona, integrada per l'holandès i una parella d'espanyols d'origen
veneçolà, a més de conrear marihuana, gestionaven també associacions cannàbiques a la capital
catalana, des de les quals aprofitaven per dur a terme la seva activitat il·lícita.
Respecte a la branca del Vallès Oriental i el Maresme, els seus membres operaven des de cases
unifamiliars, ubicades en urbanitzacions poc massificades, fet que els donava certa clandestinitat.
Els seus responsables eren ciutadans d'origen iranià amb nacionalitat holandesa, que mantenien
trobades en una associació cannàbica de Mataró des d'on presumptament planificaven les seves
accions.
El gener de 2020 es va poder interceptar a Vilafranca del Penedès un dels transports de droga de
l'organització, quan els agents van aturar una furgoneta que contenia més de 30 quilograms de
marihuana preparada per al seu consum.

Les posteriors investigacions van seguir detectant moviments de les dues estructures criminals
connectades, fins i tot durant l'estat d'alarma decretat per la covid.
Les investigacions, inicialment sota les directrius de la Fiscalia Provincial de Barcelona, també van
permetre aflorar una font d'ingressos d'origen desconegut que permetia als investigats pagar
elevats lloguers d'immobles, així com la utilització de nombrosos vehicles de lloguer per llargs
períodes de temps.
Més tard, amb tot els indicis recollits després de mesos de treball, es va fer càrrec de la
investigació la titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Barcelona.
No va ser fins a finals de novembre d'aquest anys que es va realitzar les primeres detencions del
cas, en detectar que alguns dels investigats estarien a punt de fer la recollida d'una de les
plantacions a Rubí.
L'actuació policial va suposar la detenció de tres homes d'origen xinès, serbi i argentí, la
intervenció de 944 plantes i de més de tres quilograms de cabdells. La culminació del cas va tenir
lloc el 4 de desembre amb el macrodispositiu en què es van practicar 23 entrades i registres i amb
el qual es va donar per desmantellat l'entramat criminal.
Els detinguts, en passar a disposició judicial, van quedar en llibertat amb mesures cautelars.

ESPORTS

EL 9 NOU

La Selecció estatal
femenina es queda
sense opcions
de semifinals
Herning (Dinamarca)

L’equip d’handbol estatal
femení, on juga Kaba Gassama i que Carlos Viver dirigeix
acompanyat de Robert Cuesta i Vicente Álamo, va quedar matemàticament sense
opcions de poder entrar a les
semifinals. El combinat espanyol, que va accedir a la Main
Round amb només un punt,
va caure per la mínima davant
la Selecció francesa (26-25).
Gassama va tenir un paper
molt important en el centre
de la defensa del combinat.
Amb ella a pista la Selecció
va tornar a entrar al partit i
va estar a prop de remuntar a
França. En la vessant ofensiva, també va destacar, ja que
va marcar dos gols.

HANDBOL

Dilluns, 14 de desembre de 2020

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

Sant Esteve i La Roca empaten
en un partit d’igualtat màxima
Hauria pogut guanyar qualsevol en els últims minuts, però tots dos equips van errar atacs

AITANA SUCH

Ajornat el
partit del KH-7
Granollers amb
la Salle Montcada
Granollers

El KH-7 Granollers és
l’equip amb més partits
ajornats de la Primera Nacional, juntament amb el
Palautordera-Salicru i l’OAR
Gràcia Sabadell. L’equip de
Sergio Pozo no van poder
disputar el partit a la pista
de la Salle Montcada, per la
detecció d’algun positiu de
la Covid-19 en el conjunt
local. El KH-7 té tres partits
pendents: el primer el disputarà el dia 16 amb el Sant
Esteve Sesrovires, el 23 amb
el Sant Quirze i el 9 de gener
amb el Montcada.

L’extrem Arnau Fons va ser un dels màxims golejadors del Sant Esteve de Palautordera amb cinc gols

S. Esteve de Palautordera
EL 9 NOU

Igualtat en la màxima expressió, aquesta és la millor
manera de definir el vibrant
derbi entre els dos millors
equips vallesans de 1a Nacional–tenint en compte que
el KH-7 Granollers té partits
pendents– el Sant Esteve de
Palautordera i l’Avannubo La
Roca.
El partit va començar amb

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

44

Claramunt (3), Sesplugues (5), Jacob
(4), Ridao (10), García, Castro (4),
Rodríguez (3), Estepa (5), Serrano,
Caballero, Soulaimane (2), Canalejo
(3), Pueyo (5) i Caparrós.

Palautordera-Salicru

38

Barbecho, Agustí, Paniagua (7),
Romero (5), Deumal (7), Biel (7)
i Pascual (3)–set inicial–; Casado,
Vivas (2), Rius, Sola (5), Aritz,
Clausells (1) i Serrano (1).

ÀRBITRES: Adrián Aroca i Vlad Virgil. Exclusions per García, Rodríguez,
Estepa, Soulaimane i Canalejo (2) pel Sant Esteve Sesrovires i Deumal,
Paniagua i Agustí del Palautordera-Salicru.
PARCIALS: 2-3, 5-7, 9-10, 12-13, 16-14, 19-18 [descans]; 20-22, 24-26, 29-27, 3330, 39-33 i 44-38 [final].

Sant Eesteve Sesrovires
EL 9 NOU

El Palautordera-Salicru va
perdre una oportunitat de
sumar la primera victòria
amb un rival directe per
la lluita pel descens. El

CH Sant Esteve

25

Pere Gesa, Pérez (4), Xerta (1),
Morell (1), Bosch (2), Pujadas (2) i
Fons (5)–set inicial–; Volart, Ponsatí,
Colomé, Vila (1), Castañé (1), Sibina,
Jordi Planas (7), Àngel i Morales (1).

Avannubo La Roca

25

Xavi Gesa, Castillo (3), Sanoun,
Manzano (6), Blanes (4), Catafal i
Eduard (4)–set inicial–; González,
Inserte (1), Bernad (2), Camprubí,
Mainar (2), López, Albert, Casas (2) i
Navarro (1).

ÀRBITRE: Albert Pérez i Daniel Toro. Exclusions per Ponsatí (2) i Bosch del
Sant Esteve de Palautordera i Casas de l’Avannubo la Roca
PARCIALS: 2-1, 4-5, 7-6, 10-8, 13-10, 15-14 [descans]; 17-16, 20-20, 22-22, 22-24,
24-25 i 25-25 [final].

molta intensitat, amb tots
dos equips molt connectats
al partit i amb una efectivitat molt alta a les porteries.
Els de Maiol Bosch i Oriol
Castellarnau van dominar
els primers compassos de
partit amb petits avantatges
que oscil·laven entre un i dos
gols. La Roca es va refer dels
primers minuts de domini
dels del Baix Montseny i del
4-2 es va passar al 4-6 per
als de Josep Morales, que va
trobar en Gerard Blanes la
seva referència ofensiva. Poc
li va durar l’alegria a la Roca,
ja que un parcial de 7-2 per al
Sant Esteve els va fer recuperar l’avantatge en el marcador. El Sant Esteve va arribar
a tenir quatre gols d’avantatge en els minuts finals
de la primera part, però La
Roca es va saber sobreposar
a la rocosa defensa local, i va
aconseguir marxar només un
gol per sota al descans (1514). El Sant Esteve va marxar
tres gols amunt a la represa,
però el talent individual de
La Roca va tornar a igualar
el partit. La Roca va entrar
en els últims minuts dos gols
per sobre, però no va sentenciar el partit, cosa que no van
perdonar els locals, que van
aconseguir empatar el partit.
En els últims quatre minuts
no hi va haver gols.

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA

El Palautordera-Salicru
perd amb un rival
directe i ja és cuer
St. Esteve Sesrovires

29

Sesrovires va presentar un
partit amb molts gols i un ritme molt alt. El Palautordera
va dominar tota la primera
part, però a la segona part un
parcial de 5-1 va ser decisiu
perquè els locals es quedessin els punts.

La Roca torna a donar facilitats
a casa i cau amb el Sant Vicenç
La Roca va perdre part de les opcions al final del primer temps
La Roca del Vallès
EL 9 NOU

L’Avannubo La Roca
segueix sense veure la llum
en els partits com a local. A
casa ha perdut cinc dels sis
partits i no genera bones
sensacions al Pavelló Nou
de la Roca. En aquesta ocasió va caure amb el poderós
Sant Vicenç, un dels equips
punters i ferm candidat a
l’ascens.
A diferència d’altres partits, l’Avannubo va tenir
una posada en escena immillorable, va minimitzar les
pèrdues en atac–una de les
lloses de l’equip– i va provocar molts dubtes en l’atac
visitant, en el qual només

Avannubo La Roca

22

Serres, Yeste (3), Zafra (3), Alba
Martín (4), Vallejo (1), Utrera (4) i
Monllor (1)–set inicial–; Gómez (ps),
Ortega (2), Guerreiro, Fontcuberta,
Ribas (1), Clascà (1), Rovira, Felip i
Paula Martín (2).

F. Handbol St. Vicenç

28

Larrañaga, Kalina, Almansa (5),
Corbera (1), Moré, Estrada (5), Molés
(2), López, Parra (5), Gordo (4),
Cabetas, Lepère (3), Siñol (1), Martín
(1) i Fernández (1).

ÀRBITRES: Jon Ander Cabezas i Arkaitz Pérez. Exclusions per Zafra (2) de
l’Avannubo La Roca i Moré (2) i Parra per l’Handbol Sant Vicenç.
PARCIALS: 2-0, 3-2, 5-3, 7-5, 8-10, 9-14 [descans]; 11-15, 13-21, 15-22, 18-25, 1927 i 22-28 [final].

Lepère i Almansa veien
porteria. La Roca es va
posar tres gols per sobre a
l’equador del primer temps
amb els gols de les extrems
Yeste i Utrera. L’exclusió
de Zafra va fer molt mal, i
el Sant Vicenç va capgirar

el marcador amb un parcial
de 0-4. La Roca ho va passar
malament abans del descans
i va marxar cinc gols per
sota. Un avantatge, que el
Sant Vicenç reafirmaria a
la segona meitat, i acabaria
eixamplant per sentenciar.
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Golpe policial a una banda que cultivaba
marihuana a gran escala en La Roca y Rubí
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Revista Digital del Vallès
Golpe policial a una banda que cultivaba marihuana a gran escala en La Roca y Rubí
diciembre 14, 2020
Telegram
Los Mossos han desarticulado un entramado criminal que se dedicaba al cultivo y distribución de
marihuana a gran escala y que operaba en La Roca del Vallès y Rubí entre otras poblaciones. La
investigación del caso, que ha durado casi dos años, culminó el pasado 4 de diciembre con un
macrodispositivo integrado por más de 300 agentes del cuerpo de Mossos en el que se llevaron a
cabo 23 entradas y registros en el Barcelonès, el Vallès Oriental, Maresme, Alt Penedès y el Baix
Empordà. El dispositivo acabó con la detención de 22 miembros de la organización y el
desmantelamiento de 15 plantaciones de marihuana, además del comiso de una gran cantidad de
droga, valorada aproximadamente en un millón de euros en el mercado ilícito, y la intervención de
63.000 euros en efectivo.
Los detenidos, por su presunta participación en los delitos del cultivo y tráfico de marihuana,
pertenencia a organización criminal y defraudación del fluido eléctrico, son de nacionalidades
española, holandesa, francesa, turca, iraní y colombiana. Días antes del macrodispositivo policial,
ya se habían podido detener en Rubí tres hombres de origen chino, serbio y argentino, vinculados
también a esta organización, y se habían intervenido 944 plantas de marihuana y más de 3
kilogramos de cogollos.
El grueso de la actuación policial, sin embargo, tuvo lugar con el macrodispositivo que permitió
hacer 23 entradas en las localidades de Barcelona, Badalona, Polinyà, La Roca del Vallès, El
Masnou, Arenys de Mar, Palamós y Olèrdola y, hasta se practicó una de las diligencias en Sant
Jordi de ses Selines (Ibiza) por parte de la Guardia Civil con la colaboración de efectivos de los
mossos.
El operativo permitió el desmantelamiento de quince plantaciones de marihuana, el decomiso de
unas dieciséis mil plantas en diferentes estadios de crecimiento y floración, más de ciento diez
kilogramos de cogollos de marihuana, más de veintiún kilos de polen y de hachís, así como unas
doscientas cincuenta cigarrillos de marihuana y hachís, unos treinta y tres botes con aceites y
resinas de hachís y entonces, además de la intervención aproximada de unos sesenta y tres mil
euros en efectivo. La droga intervenida habría podido llegar a tener un valor aproximado en el
mercado ilícito de un millón de euros.
Además se determinó que el grupo habría defraudado la energía eléctrica equivalente al consumo
medio anual de 368 viviendas, un consumo superior al 3.500 kWh al año.
A comienzos del año 2019 la División de Investigación Criminal (DIC) del Cuerpo de Mossos
recibió informaciones sobre un hombre de origen holandés, residente en Badalona, que
presuntamente se dedicaba al cultivo de marihuana para luego distribuirse desde las ciudades de

Barcelona y Badalona. El conocimiento de este hecho permitió a los investigadores detectar un
complejo entramado delincuencial dedicado al cultivo ilícito de marihuana y también a la
producción de esquejes para su venta a otros traficantes.
Los investigadores fueron avanzando, paso a paso, en la identificación de este complejo
entramado. Así se identificó un reducido grupo de personas que colaboraban con el primer
investigado desde dos inmuebles alquilados en la ciudad de Barcelona, cuya vigilancia permitió
identificar otras personas que también se dedicarían al cultivo ilícito de marihuana indoor en
inmuebles de las comarcas del Vallès Oriental y del Maresme.
La estructura inicial de Barcelona, integrada por el holandés y una pareja de españoles de origen
venezolano, además de cultivar marihuana, gestionaban también asociaciones cannábicas en
Barcelona, desde las que aprovechaban para llevar a cabo su actividad ilegal lícita.
Respecto a la rama del Vallès Oriental y el Maresme, sus miembros operaban desde casas
unifamiliares, ubicadas en urbanizaciones poco masificadas, lo que les daba cierta clandestinidad.
Sus responsables eran ciudadanos de origen iraní con nacionalidad holandesa, que mantenían
encuentros en una asociación cannábica de Mataró desde donde presuntamente planificaban sus
acciones.
En enero de 2020 se pudo interceptar en Vilafranca del Penedès uno de los transportes de droga
de la organización, cuando los agentes detuvieron una furgoneta que contenía más de 30
kilogramos de marihuana preparada para su consumo. Las posteriores investigaciones siguieron
detectando movimientos de las dos estructuras criminales conectadas, incluso durante el estado
de alarma decretado por el Gobierno del Estado a raíz de la pandemia Covid-19.
Las investigaciones, inicialmente bajo las directrices de la Fiscalía Provincial de Barcelona,
también permitieron aflorar una fuente de ingresos de origen desconocido que permitía a los
investigados pagar elevados alquileres de inmuebles, así como la utilización de numerosos
vehículos de alquiler por largos periodos de tiempo. Más tarde, con todo los indicios recogidos tras
meses de trabajo, se hizo cargo de la investigación la titular del Juzgado de Instrucción núm. 2 de
Barcelona.
No es hasta finales de noviembre de 2020 que se realizan las primeras detenciones del caso, al
detectar que algunos de los investigados estarían a punto de hacer la recogida de una de las
plantaciones en Rubí. La actuación policial supuso la detención de tres hombres de origen chino,
serbio y argentino, la intervención de 944 plantas y de más de 3 kilogramos de cogollos. Días
después, tuvo lugar la culminación del caso con el macrodispositivo del 4 de diciembre en la que
se practicaron 23 entradas y registros y con el que se dio por desmantelado el entramado criminal.
Los detenidos, al pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares.
Relacionado
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Las entidades vecinales de la Roca denuncian la
falta de mantenimiento municipal
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Revista Digital del Vallès
Inicio Política Las entidades vecinales de la Roca denuncian la falta de mantenimiento municipal
Las entidades vecinales de la Roca denuncian la falta de mantenimiento municipal
diciembre 15, 2020
Telegram
Las entidades de vecinos de La Torreta, Santa Agnès de Malanyanes, Comunidad de Sant Carles,
Can Borrell y Can Colet se han unido para denunciar la falta de mantenimiento por parte del
Ayuntamiento de La Roca del Valles. Encabezan el manifiesto con esta declaración de principios:
"Exigimos que nuestros pueblos estén limpios, cuidados y sean acogedores". Han escrito un
manifiesto que han presentado al alcalde, Albert Gil, y según esta plataforma "la respuesta ha sido
poco receptiva".
La plataforma expresa la ineficacia del Ayuntamiento que no hace nada para parar el
deterioramiento de las calles y servicios, y consideran que tienen todo el derecho a pedirlo porque
pagan sus impuestos. Están hartos de excusas y de promesas incumplidas. No culpabilizan sólo al
actual equipo de gobierno, sino a lo anteriores. El manifiesto incluye un cuadro en el que describen
las necesidades y carencias que tienen cada uno de los sectores que representan estas entidades
de vecinos.
¿Qué piden? Resumen sus demandas en 5 puntos:
Un presupuesto para el 2021 con recursos para resolver todo lo que está atrasado, manifestado
en el cuadro de incidencias (que adjuntamos).
Un mantenimiento periódico y regular de los servicios básicos: limpieza, aceras, alumbrado,
jardinería, arbolado y pavimentación, con un calendario fiable de actuación y con una brigada para
cada núcleo del municipio.
Restablecer la credibilidad del Ayuntamiento. Hechos no palabras.
Cumplir con lo prometido, y nunca presentado, Plan de Actuación Municipal 2019/2023.
La plataforma de entidades de vecinos tiene el objetivo de difundir por todos los pueblos, barrios y
núcleos del municipio el manifiesto e informaran de las acciones que realizaran hasta que
consigan que les hagan caso.
Relacionado
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El Vallès Oriental reforça l'atenció primària amb
125 nous professionals
Europa Espanya Català
El Vallès Oriental reforça l'atenció primària amb 125 nous professionals
El Vallès Oriental reforça l'atenció primària amb 125 nous professionals
15 Desembre 2020 Redacció: Andrea Rodríguez
Comparteix
El Departament de Salut ha començat a fer les contractacions del Pla d'enfortiment i transformació
de l'atenció primària. És un pla el qual servirà perquè els equips de primària del Vallès Oriental es
sumin a 125 nous professionals per poder donar resposta a la Covid-19 i, a més, introduir també
diferents canvis en el caràcter estructural per una millora en l'accessibilitat i la resolució.
Aquest Pla porta dissenyat des de fa mesos, però els efectes de la pandèmia han accelerat el seu
desplegament i actualment ja s'han tancat les assignacions de recursos als equips del Vallès
Oriental. En total, la comarca rebrà 5,6 milions d'euros fins al 2022. Amb els diners s'està finançant
diferents programes conjunturals per donar resposta a la Covid-19, com també la incorporació de
19 gestors COVID i 21 referents COVID Salut i Escola. En definitiva, 40 professionals que estaran
destinats a la gestió de la Covid-19.
A més, s'estan contractant a professionals d'altres perfils (85 en concret) per poder abordar els
canvis que s'han de produir en els centres d'atenció primària. Aquestes incorporacions millorarà en
el suport assistencial a les residències, reforçarà l'atenció a la cronicitat, incrementarà el nombre
de treballadors socials, augmentarà el suport administratius i i incorporarà noves tecologies.
La distribució d'aquests 125 nous professionals entre les àrees de gestió assistencial (AGA) al
Vallès Oriental és la següent:
Baix Montseny. 16 professionals: 2,5 gestors COVID, 2,5 referents Salut i Escola, 3,5 infermeres,
5 administratius, 1,5 tècnic en cures auxiliars d'infermeria i 1 treballador/a social. Assignació fins al
2022: 672.729 euros. Aquesta AGA Comprèn: Sant Celoni, Gualba, Vallgorguina, Santa Maria de
Palautordera, Montseny, Campins, Fogars de Montclús, Sant Esteve de Palautordera, Llinars del
Vallès, Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor i Vilalba Sasserra.
Baix Vallès. 47 professionals: 7 gestors COVID, 8 referents Salut i Escola, 1 metge/essa, 12,5
infermeres, 10,5 administratius, 5 tècnics en cures auxiliars d'infermeria i 3 treballadors socials.
Assignació fins al 2022: 2.085.427 euros. Aquesta AGA comprèn: Mollet del Vallès, Parets del
Vallès, Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, La Llagosta, Caldes
de Montbui, Gallida, Sant Feliu de Codines, Santa Perpètua de Mogoda, i Palau-solità i
Plegamans.
Valles Oriental Central. 62,5 professionals: 9,5 gestors COVID, 10,5 referents Salut i Escola, 0,5
metge/essa, 15 infermeres, 14 administratius, 9 tècnics en cures auxiliars d'infermeria i 4
treballadors socials. Assignació fins al 2022: 2.900.992 euros. Aquesta AGA comprèn: Cardedeu,
Cànoves i Samalús, la Garriga, l'Ametlla del Vallès, Vallromanes, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall,
Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Canovelles, les Franqueses del Vallès, Granollers, i la

Roca del Vallès.

ECONOMIA
Moldstock estén cobertura amb un
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nou centre logístic a Lliçà d’Amunt
La companyia respon a la demanda de serveis logístics i de suport al comerç electrònic
Lliçà d’Amunt
EL 9 NOU

L’empresa de serveis logístics Moldtrans ha posat en
funcionament un nou centre logístic de 9.000 metres
quadrats a Lliçà d’Amunt.
La nova implantació de la
divisió logística del grup
de transports Moldtrans té
l’objectiu de donar resposta
a “nous projectes d’externalització logística i l’augment
del comerç electrònic”,
segons apunta la mateixa
companyia en un comunicat.
Aquesta serà la cinquena implantació del grup a
Catalunya, juntament amb
les que ja té a Santa Maria
de Palautordera, la RocaCardedeu i Mollet –també al
Vallès Oriental– i Montcada
i Reixac. Per a la companyia
suposa també la segona obertura en aquest 2020, després
que al mes d’abril va posar en
marxa un altre centre logístic
a Sevilla. Les instal·lacions
de Lliçà d’Amunt estan situa-

El Consell Comarcal
contracta 24
persones amb el pla
Treball i Formació
Granollers

El Consell Comarcal ha
contractat 24 persones en el
marc del programa Treball
i Formació, amb el qual es
busca facilitar la inserció
laboral. Els beneficiaris són
persones en situació d’atur
des d’abans de l’alerta sanitària. Tindran contracte de nou
mesos per fer tasques d’educació i treball social, matemàtiques, neteja, civisme o
psicologia en 12 ajuntaments.

Les instal·lacions logístiques del grup a Can Montcau

des al polígon Can Montcau,
en una promoció que ha
executat el promotor internacional VGP. La companyia
destaca l’òptima accessibilitat viària i la qualitat dels
equipaments de les noves
instal·lacions.
La implantació respon tant
al creixement de demanda
dels clients actuals com de

les noves necessitats derivades dels contractes que la
companyia ha firmar recentment amb clients de sectors
com la jardineria, els productes de la llar i el comerç electrònic. Per a aquests nous
clients, Moldstock ofereix els
serveis de logística, transport
i distribució.
Aquestes activitats es faran

en unes instal·lacions amb
capacitat per a 14.000 palets
en prestatgeries i 3.000 més
en zones dedicades a la recepció, sortida i gestió de manipulacions de comandes amb
destinació a altres empreses
o a clients particulars. L’empresa atén demanda de sectors com el petit comerç o la
gran distribució, a més del
comerç electrònic.
“Tot i els moments complicats que vam viure a principi
d’any, el sector de la logística
viu un creixement gràcies
sobretot al comerç electrònic
i el comerç internacional”,
assenyala Manel Torres, soci
i director executiu de Moldstock. “La demanda de serveis
logístics de qualitat s’incrementa i hi donem resposta
amb l’obertura de centres
com el que acabem d’obrir
a Lliçà d’Amunt”, afegeix.
L’empresa, creada l’any 2000
amb una primera implantació a Palautordera, completa
l’activitat amb el transport
de Moldtrans.

La Roca Village
recapta fons
per a #JoEmCorono
La Roca Village aportarà
fons a la Fundació Lluita
Contra la Sida i les Malalties
Infeccioses. Aquest dilluns,
coincidint amb la reobertura
del centre comercial, es va
presentar la col·laboració, en
un acte al qual van assistir
Bonaventura Clotet i Marc
Clotet. Els fons recaptats a
la botiga Taste of Christmas
es destinaran a la campanya
#JoEmCorono, de lluita contra la Covid-19.

CONILL: 1,90 (–0,15)
POLLASTRE VIU: 0,85 (+0,03) – 1,09 (+0,07)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,47 (+0,05) – 1,79 (+0,09)
OUS: xl: 1,26 - l: 0,76 - m: 0,68 - s: 0,51 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,10 (=)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (11-12-20)
PORC: 1,464 / 1,476 (-0,011)
GARRINS RAÇA: recollida: 31 / 33 (=)
PARTIDA GRAN: 54,50 / 56 (+1,50)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,69/3,55/3,33(+0,03)/ 3,10 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,74/3,56/3,38 (+0,03)/3,19 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,18/ 3,10 / 1,84 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 2,99 / 2,89 / 1,39 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 3,88/3,74/3,63/3,31/2,62 (+0,03)
VEDELLA (221/260 kg): 3,94/3,78/3,67/3,40/2,61 (+0,03)
VEDELLA (180/220 kg): 3,99/3,79/3,68/3,43/2,63 (+0,03)
VACA: 3,10 / 2,90 / 2,65 / 2,10/ 1,55 / 1,35 (=)
FRISÓ: 30 / 80 (=)
ENCREUAT: 95 / 210 (=)
TÒFONA NEGRA: 100-300

Mercolleida (11-12-20)
PORC VIU selecte: 1,110 (-0,008)
LLETÓ 20 kg: 30,50 (+1,50)
XAI (23 a 25 kg): 3,32 (=)
XAI (25 a 27 kg): 3,17 (=)
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)
BLAT PINSO: 216 (-2)
BLAT PA: 223 (-2)
MORESC: 211 (-1)

Granollers

L’empresa Reckitt Benckiser,
amb seu a Granollers, ha
tret al mercat estatal la seva
línia de desinfectant Lysol,
un producte que elimina
bactèries i virus. La capacitat de desinfecció d’aquest
producte, que ja té una llarga
trajectòria en altres països
europeus, ha rebut l’acreditació del Ministeri de Sanitat
per a la neteja de superfícies.
El producte es presenta en
diversos formats per a cuines, banys i altres superfícies
i també per a roba.

Gesab equipa
el nou centre de
prevenció i seguretat
de Brussel·les
Llinars del Vallès

El fabricant de solucions per
a centres de dades Gesab,
que opera des de Llinars, ha
col·laborat amb el grup belga
Engie Solutions en l’equipament del nou Centre Regional de Crisi per a Bruxelles
Prévention & Securité. El
centre de control està equipa
amb tecnologia d’avantguarda i proporciona una resposta comuna per als diversos
operadors de seguretat a la
regió de Brussel·les.

L’Associació
Riera de Caldes
amplia el programa
d’indústria 4.0

La Roca del Vallès

Llotja de Bellpuig (14-12-20)

Reckitt Benckiser
llança a l’Estat
la seva gamma
de desinfectants

Caldes de Montbui

L’associació Eix Riera de
Caldes prorroga fins al març
de l’any vinent el programa
a través del qual està potenciant la indústria 4.0 al territori, on hi ha inclosos municipis com Caldes, Sant Feliu i
la Llagosta. El programa, que
assessora i forma empreses i
treballadors, havia d’acabar a
final d’any.

ORDI LLEIDA: 190 (-3)
COLZA: 375 (+5 )

Llotja de Barcelona (15-12-20)
GARROFA: 140/t (=)
GARROFA FARINA: 130/t (=)
SOJA PAÍS: 403/t (–2)
MORESC UE: 216/t (+1)
BLAT: 223/t (=)
ORDI PAÍS: 197/t (–1)
FARINA DE PEIX: 1.030/t (=)
GIRA-SOL: 250/t (=)
MILL: 430/t (=)
COLZA: 298/t (–2)
SORGO: 214/t (=)

Grans del Lluçanès (11-12-20)
GRA DE COLZA: 348 (-0,75)
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L'Ajuntament de la Roca del Vallès impulsa
diferents itineraris esportius amb rutes a peu i amb
bicicleta
Europa Espanya Català
L'Ajuntament de la Roca del Vallès impulsa diferents itineraris esportius amb rutes a peu i amb
bicicleta
L'Ajuntament de la Roca del Vallès impulsa diferents itineraris esportius amb rutes a peu i amb
bicicleta
18 Desembre 2020 Redacció: Andrea Rodríguez
Població: La Roca del Vallès
Comparteix
Ha sigut des de la Diputaió de Barcelona que s'ha iniciat un estudi de millora per a les rutes i així
poder fomentar els hàbits saludables entre la població. Junt amb la col·laboració de l'Ajuntament,
es vol aconseguir un projecte que permeti millorar el traçat, la senyalització, la millora del ferm, la
incorporació d'àrees de descans o àrees d'ombra...
El consistori demana el suport de la Diputació a principis d'any amb la intenció de millorar i
habilitar les rutes per poder unir els tres nuclis de població junt amb Vilanova del Vallès, per
desplaçar-se ja sigui a peu o en bicicleta. Daniel Valls, el regidor d'Esports, va afirmar que "volem
potenciar l'esport com a un element bàsic de la vida diària del veïnat, però també com un mètode
de mobilitat habitual i sostenible per desplaçar-se entre nuclis".

https://revistadelvalles.es/2020/12/21/la-roca-cierre-a-los-vehiculos-trece-espacios-del-municipio-para-protegerlos-ambientalmente/

Revista Digital del Vallès
21/12/2020

La Roca cierre a los vehículos trece espacios del
municipio para protegerlos ambientalmente
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Revista Digital del Vallès
La Roca cierre a los vehículos trece espacios del municipio para protegerlos ambientalmente
diciembre 21, 2020
Telegram
El Ayuntamiento de la Roca del Vallès se ha decidido cerrar el acceso de los vehículos a 13
lugares del municipio. La razón es que se quiere mejorar ambientalmente su entorno natural.
«Desde la Policía Local ya hace tiempo que se trabaja intensamente para perseguir a los
responsables de vertidos de residuos ilegales, y ahora se da un paso más protegiendo
determinados espacios que han sufrido especialmente esta práctica incívica», comentan desde el
Ayuntamiento.
Así, se ha limitado el acceso de los vehículos a trece lugares colocando rocas, y haciendo tareas
de reforestación. También se ha procedido a la limpieza de la basura de estos sitios, y se han
nivelado las tierras. Finalmente se ha plantando semillas de hierbas resistentes, y se espera que
todo ello culmine el proceso de naturalización de las zonas.
El concejal de Medio Ambiente, Jordi Bacardit, explicó que «somos conocedores de que hay
muchas zonas forestales dañadas por el incivismo, y nos preocupa mucho. Ya hemos puesto
manos a la obra, y esperamos que con estas acciones podamos impedir que se degraden».
Relacionado
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La Roca cierre a los vehículos trece espacios del municipio para protegerlos ambientalmente
diciembre 21, 2020
Telegram
El Ayuntamiento de la Roca del Vallès se ha decidido cerrar el acceso de los vehículos a 13
lugares del municipio. La razón es que se quiere mejorar ambientalmente su entorno natural.
«Desde la Policía Local ya hace tiempo que se trabaja intensamente para perseguir a los
responsables de vertidos de residuos ilegales, y ahora se da un paso más protegiendo
determinados espacios que han sufrido especialmente esta práctica incívica», comentan desde el
Ayuntamiento.
Así, se ha limitado el acceso de los vehículos a trece lugares colocando rocas, y haciendo tareas
de reforestación. También se ha procedido a la limpieza de la basura de estos sitios, y se han
nivelado las tierras. Finalmente se ha plantando semillas de hierbas resistentes, y se espera que
todo ello culmine el proceso de naturalización de las zonas.
El concejal de Medio Ambiente, Jordi Bacardit, explicó que «somos conocedores de que hay
muchas zonas forestales dañadas por el incivismo, y nos preocupa mucho. Ya hemos puesto
manos a la obra, y esperamos que con estas acciones podamos impedir que se degraden».
Relacionado

56

ESPORTS

EL 9 NOU

HANDBOL

Dimecres, 23 de desembre de 2020

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

Treballada
victòria
del KH-7
Granollers
KH-7 BM Granollers

La Roca, molt
minvat, cau
contra el poderós
Sant Cugat
35

Avannubo La Roca

Varela, Miró (3), González (2),
Castilla, Estirado (11), Rof (1) i De
Sande (5) –set inicial–; Zudaire,
Valera (1), Montolio (2), Rius (4),
Vega (1), Ruiz, Hernández (1),
Blanchart (1) i Prat (3).

González, Navarro (1), Casas (11),
Castillo (5), Sánchez (2), Bernad (2)
i Manzano (2) –set inicial–; Gesa,
Catafal, Inserte, Sanoun, Aguilera,
Camprubí (2), Mainar (1), Sánchez,
López.

Handbol St. Cugat
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Raúl Guil, López (11), Encinas (4),
Ferrer (1), Riera, Javier Guil (2),
Navarro (1), Negra, Martínez (1),
Carlos (3), Sancho, Subirana (2),
Serrano (5), Molina, Hoyos i Garcia
(1).

JULIÁN VÁZQUEZ

Handbol Terrassa

José Manuel Paniagua –un dels jugadors més importants per Insausti– en una acció atacant del partit

ÀRBITRES: Marcos Pérez i Pablo
Torreiro. Exclusions per Montolio,
Miró, De Sande i Rof pel KH-7
Granollers i Molina (2), Martínez,
Javier Guil, Raúl Guil i López de
l’Handbol Terrassa.

El Palautordera, a un pas
de donar un disgust al líder

PARCIALS: 3-1, 7-4, 12-7, 12-8, 15-12,
17-15 [descans]; 18-17, 22-19, 25-21,
27-26, 30-28 i 35-31.

El Palautordera va anar al davant durant la primera part

Granollers

El KH-7 Granollers està
tenint una temporada atípica
, amb confinaments i partits
ajornats pel mig. Tot i això,
l’equip de Pozo va recuperar el camí de la victòria i
van vèncer amb patiment al
Terrassa. Els vallesans van
dominar el partit de principi
a fi, amb moments molt bons
de joc i amb altres de domini
visitant. El partit es va decidir als minuts finals.

La imatge que dona el
Palautordera-Salicru no
correspon amb els resultats
que obté. L’equip de Gorka
Insausti domina partits, però
acaba perdent els punts en
els darrers minuts. Aquesta
situació li va passar novament aquesta setmana amb
el líder, l’Handbol Esplugues.
Els del Baix Montseny van
sortir molt entonats al partit,
sorprenent els visitants per
tenir els primers avantatges.

Palautordera-Salicru
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Barbecho, Paniagua (6), Deumal (3),
Sola (7), Rius (1), Biel (2) i Clausells
–set inicial–; Casado, Pascual (2),
Vivas, Romero (2), Serrano i Agustí
(4).

El Palautordera es va sentir
còmode i va manar durant
tota la primera meitat. L’Esplugues va reaccionar només
de tornar del descans i va

Handbol Esplugues

Casero, Luque (1), Martorell,
Vilaplana (3), Torres (2), Eguino
(1), Julen (6), Víctor (1), Rivas (5),
Fortuño (3), Cuatrecasas, Pérez (2),
Grau (4), Bisbe (1), Romero i Giralt.

capgirar el marcador, amb
algun petit avantatge que va
consolidar als últims minuts
del partit amb un parcial de
0-3 que va trencar el partit.

EL 9 NOU

L’Avannubo La Roca es
comença allunyar del lideratge de la lliga. Aquesta
setmana va caure amb el Sant
Cugat, rival directe a la zona
alta de la classificació. L’equip
de Josep Morales, tot i comptar amb baixes de pes, va
sortir desacomplexat a plantar cara als visitants. L’equip
d’Andrei Xepkin va dominar
tot el partit amb avantatges
que oscil·laven entre un i cinc
gols. La Roca va ajustar el
marcador als minuts finals.

El Sant Esteve capgira
el partit a la segona part
a base de treball defensiu
Sabadell Handbol

Handbol Mislata

29

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

Un inici de 6-1 ja va deixar el partit molt coll amunt

Davant un rival directe a la
zona mitjana-baixa de la taula no és el moment més apropiat per fer el pitjor partit de
la temporada. L’Avannubo
BM La Roca va caure estrepitosament davant l’Handbol
Mislata, en un partit en què
mai no va poder competir.
El parcial de 6-1 d’inici ja
va fer saltar les alarmes, i va
provocar un matiner temps
mort de Pedro Jiménez al
minut 8. Amb l’entrada
d’Agnès Ribas a pista La Roca
es va refer, va començar a
retallar diferències i al minut
21 ja només estava dos gols

PARCIALS: 2-3, 5-7, 6-9, 10-11, 11-12
i 13-15 [descans]; 14-18, 17-21, 20-23,
21-25, 22-27 i 26-29.

PARCIALS: 2-2, 4-3, 5-5, 8-7, 10-10 i 14-13 [descans]; 16-17, 18-18, 21-22, 23-25,
23-28 i 27-29.

Partit per oblidar de La Roca,
que surt golejada de Mislata
EL 9 NOU

Ramírez, Tous (2), León, Domingo,
Gómez, Martínez, Abadal (3), Aballí
(6), Cortés (3), Peracaula (4), Costa,
Pallarès (1), Navarro, Correro (3),
Jordán (6) i Vaz (1).
ÀRBITRES: David Gallego i Manuel
Jesús Barrera. Exclusions per Catafal
per l’Avannubo La Roca i Tous,
Domingo, Martínez i Vaz (2) del Sant
Cugat.

ÀRBITRE: Alejandro Lebrero i Javier Gil. Exclusions per Paniagua i Serrano del
Palautordera-Salicru i Vilaplana i Pérez de l’Handbol Esplugues.

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA

Mislata (València)

29

La Roca del Vallès
Sta. M. de Palautordera
EL 9 NOU

EL 9 NOU
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34

Mínguez, Maeso (1), Peiró (3),
Prosper (2), Beltrán (6), Cañavera
(4), Cardona (10), Pascual, Goda,
Ramírez (1), Requena, Blaire (1),
Bayonas, Yugueros (2), Cristina
Ciungu (2) i Soler (2).

Avannubo La Roca

24

Serres, Yeste, Fontcuberta (1),
Ortega (1), Paula Martín, Felip (2) i
Clascà –set inicial–; Fortí, Vallejo (3),
Utrera (2), Rovira (3), Monllor (5),
Guerreiro (1), Zafra (1), Alba Martín
(1) i Ribas (4).

ÀRBITRES: Santiago Ráez i Juan Espadas. Exclusions per Ramírez, Soler i
Bayonas de l’Handbol Mislata i Ortega, Zafra (2) i Monllor (2) de l’Avannubo
BM La Roca.
PARCIALS: 2-1, 6-2, 8-5, 11-8, 15-10 i 18-10 [descans]; 20-12, 23-13, 26-16, 29-17,
31-22 i 34-24.

per sota (11-9). La Roca havia
fet la meitat de la feina, però
es van esvair les opcions de
remuntada amb un parcial de
7-1 en els darrers minuts del
primer temps.
La Roca, que havia de cap-

girar vuit gols, no va tenir
una bona posada en escena al
segon temps. Les locals van
ensumar la sang i van continuar obrint forat fins als 13
gols. La Roca va maquillar el
marcador als darrers minuts.
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Vallribera (2), Lejarza, Cañamero,
Altés (3), Carrillo (3), Vila (3),
Asensio (6), Bosch, Miquel (5),
Jacobo (1), Ocaña, Ogalla, Clavell,
Vilanova, Palet (4) i Vilas.

CH Sant Esteve
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Volart, Colomé (3), Vilà (6), Castañé,
Xerta (4), Fons (5) i Pujadas (2)
–set inicial–; Gesa, Ponsatí (1), Joan
Àngel, Prat, Lleonart, Jordi Planas
(9), Bosch, Àngel i Morell (1).

ÀRBITRE: Núria Giró i Pere Veciana. Exclusions per Carrillo, Vila i Vallribera
pel Sabadell i Morell, Ponsatí, Àngel (2), Vila i vermella directa per Pujadas del
Sant Esteve de Palautordera.
PARCIALS: 2-3, 6-6, 7-11, 11-12, 13-12 i 17-15 [descans]; 18-18, 18-21, 18-25, 2026, 25-29 i 27-31.

Sabadell
EL 9 NOU

El Sant Esteve va acabar
l’any amb una treballada
victòria amb el Sabadell. Els
de Bosch i Castellarnau van
tenir moltes dificultats per

aturar l’atac local al primer
temps. Al segon temps, un
canvi en la defensa va assecar el Sabadell en atac, i va
marcar un gol en 15 minuts.
El Sant Esteve va capgirar el
partit i no va patir en accés al
tram final.

4/1/2021
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L’ACCIDENTALITAT A LES CARRETERES
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De Sant Celoni a Hostalric

18,9
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De Cardedeu a Sant Celoni
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-218
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5,0

0,0

s/d

6.676

s/d

Longitud
tram
(EN KM)

MITJANA
ACCIDENTS
ESTUDI 2020

De Martorelles a Vilanova del Vallès

6,5
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BV-5105
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Mitjà
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De Caldes de Montbui a Canovelles

Mitjà
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De Caldes de Montbui a Moià

Mitjà

38
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Del Masnou a Granollers

Mitjà

60
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De Palau-solità i Plegamans a Caldes de Montbui

Mitjà
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C-35

Mitjà
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Mitjà

75

Mitjà
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VIA
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5

BV-5001

Alt
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Mitjà

TRAM

MITJANA
ACCIDENTS
ESTUDI 2019

Font: Estudi EuroRAP confeccionat amb dades d’accidentalitat dels anys 2017, 2018 i 2019

Risc a les carreteres del Vallès Oriental segons estudi Eurorap

Només s’inclouen les vies amb una intensitat mitjana diària superior als 5.000 vehicles per dia i amb morts i ferits greus en els darrers dos anys

Baixen els accidents a la carretera
de la Roca però encara és la més
perillosa del Vallès Oriental
L’estudi EuroRAP del RACC considera que el risc d’accident a la BV-5001 és molt alt
Martorelles
Ferran Polo

Tot i la reducció de la sinistralitat, l’estudi EuroRAP,
que elabora el RACC juntament amb el Servei Català
de Trànsit, la Diputació de
Barcelona i el Departament
de Territori i Sostenibilitat,
considera que el tram de la
carretera de la Roca entre
Vilanova i Martorelles és el
més perillós de tota la xarxa
viària del Vallès Oriental i
el cinquè de tot Catalunya.
Millora respecte a les dades
presentades el desembre de
2019, quan ocupava la segona posició del rànquing de
totes les carreteres del país.
El risc de patir un accident
en els 6,5 quilòmetres que
té aquest tram de la BV-5001
és molt alt en una via que
ha registrat 2,3 accidents
l’any amb morts i/o ferits
greus en els anys 2017, 2018
i 2019. La sinistralitat baixa

quatre dècimes respecte
a les dades de l’EuroRAP,
publicat l’any passat, on la
mitjana d’accidents amb
morts i/o ferits greus era de

2,7 l’any. La caiguda de la
sinistralitat es produeix amb
un volum de trànsit molt
semblant, situat al voltant
dels 10.000 vehicles per

dia (vegeu gràfic adjunt).
En canvi, al tram sud de
la mateixa BV-5001, de
Martorelles fins a la B-20, a
Barcelona, el risc és baix: 0,7

sinistres greus per any.
Entre els trams de carretera analitzats (han de tenir
una intensitat mitjana diària
de més de 5.000 vehicles i
una longitud superior als
cinc quilòmetres) hi ha una
única carretera on el risc
d’accident és alt. Es tracta
de la BP-1432 en els 14,7
quilòmetres que separen
la Garriga de Sant Feliu de
Codines i que travessen els
nuclis urbans de l’Ametlla i
Bigues. La via també millora
els registres de fa un any i
es queda amb una mitjana
de 2 accidents amb morts i/o
ferits greus a l’any. En l’estudi anterior, eren 2,3. Amb

De ser la via amb més risc a
l’única sense cap sinistre greu
La carretera de Cardedeu a Cànoves ara és la més segura
Cardedeu
F.P.

La BV-5108 que uneix
Cardedeu amb Cànoves és
la carretera més segura de la
xarxa viària del Vallès Oriental, segons l’estudi EuroRAP. Registra una mitjana
de 0 accidents amb morts
i/o ferits greus l’any en un

treball que analitza la sinistralitat viària de 2017, 2018 i
2019 en els cinc quilòmetres
de longitud que té aquesta
via. La situació actual és
totalment inversa a la que
hi havia l’any 2009, quan la
BV-5108 era la carretera més
perillosa de tota la comarca
amb un risc elevat i una mitjana de dos accidents amb

víctimes mortals i/o ferits
greus cada any. Aleshores,
el volum de trànsit era molt
similar a l’actual: uns 6.700
vehicles d’intensitat mitjana
diària (IMD). L’estudi del
2014 –fet amb dades dels
anys 2011, 2012 i 2013–
encara la situava com una de
les vies més perilloses amb
un risc d’accident molt alt

La sortida d’una de les tres rotondes que hi ha entre la s
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NADAL AL VALLÈS ORIENTAL
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Diumenge es va poder visitar l’exposició de fotografies i altres elements dels 25 anys del Pessebre Vivent de la Torreta a Can Tàpies

van fer fa 10 anys també amb
comentaris de la gent.
Cobos també destaca la
vigència d’aquest pessebre
durant 25 anys, i en què des
del primer dia hi han participat més de 700 persones.
“Algunes només hi han estat
un temps, i n’hi ha que hi
han estat sempre, però totes
han contribuït a tirar endavant el pessebre”. Moltes
també han tingut un record
del seu pas per la representació. “Per a molta gent ha
estat molt emocionant veure
fotografies de les primeres
edicions i dels diferents
anys”, ha afegit Cobos. El
seu desig és que l’any que ve
es pugui celebrar el pessebre
vivent de la Torreta com
sempre s’ha fet.

Un pessebre d’aniversari diferent
El Pessebre Vivent de la Torreta celebra 25 anys amb una exposició, un documental i una escena
La Roca del Vallès
EL 9 NOU

El 2020 era una data assenyalada per al pessebre vivent
de la Torreta, la del seu 25è
aniversari. Però la situació de
la pandèmia no els ha permès
fer la representació habitual
i celebrar-ho com cal. Davant
aquest panorama, els Amics
del Pessebre Vivent de la
Torreta ha optat per altres
propostes per celebrar aquest
primer quart de segle.

D’entrada, s’ha presentat
una exposició dels 25 anys
del pessebre a la planta baixa de Can Tàpies, amb un
gran nombre de fotografies
de les diferents èpoques i
les diferents escenes, des de
l’entrada fins al Portal de
Betlem, passant per l’escena
del poble, la del brou o la
dels pastors. “Són escenes
significatives i hem volgut
que totes hi sortissin representades”, explica Rafael
Cobos, un dels membres

fundadors del pessebre.
L’exposició, que es va
poder veure diumenge amb
cita prèvia, es complementa
amb la projecció d’una pel·
lícula documental sobre la
trajectòria de tots aquests
anys del pessebre. La pel·
lícula també es projectarà al
Centre Cultural de la Roca el
3 de gener.
A més, totes les persones
que anaven a veure l’exposició també podien visitar, al
bosc de Can Tàpies, l’escena

del Portal, un símbol del
pessebre. “És una escena que
hem fet amb maniquins i
amb ovelles fetes per nosaltres mateixos”, explica Rafael
Cobos.
Els visitants també van
rebre una targeta on podien
escriure els seus desitjos de
cara a l’any que ve o algun
agraïment i comentaris i que
després es penjava en una
corda fora Can Tàpies, al costat de l’escena. A l’exposició,
a més, hi havia un llibre que

L’Ametlla dedica
el calendari a la gent
que ha treballat
contra la pandèmia

EL 9 NOU distribueix
aquest dilluns el primer full
del calendari d’Estabanell
Granollers
EL 9 NOU

Els lectors d’EL 9 NOU ja
poden col·leccionar a partir
d’aquest dilluns els fulls del
calendari d’Estabanell, que
enguany es distribueix amb
el diari. Cada últim dilluns
de mes, el periòdic portarà
encartada la pàgina corresponent al mes següent, començant aquest mateix dilluns
amb el full del mes de gener.
Les il·lustracions que
acompanyaran els 12 mesos
de l’any són obra de l’artista basc 72Kilos, i responen
a la voluntat d’Estabanell
Energia de sobreposar-se a la
pandèmia amb un missatge
optimista i una aposta decidida per la cultura.
“Volíem transmetre optimisme en uns temps difícils
en què la gent necessita
justament estímuls positius.
En aquest sentit, creiem

que l’obra de 72Kilos també
encaixa amb la nostra forma
de ser. És planer, proper i
té la voluntat d’arribar a
tothom”, expliquen fonts de
l’empresa d’energia.
“La idea és que els lectors
d’EL 9 NOU puguin col·
leccionar els diferents fulls
del calendari. És una manera
de posar en valor la feina de
l’il·lustrador. En un moment
en què el món de la cultura
ho està passant tan malament a causa de la crisi del
coronavirus, ens ha semblat
oportú posar el nostre gra de
sorra per donar suport a la
creació artística”, afegeixen
les mateixes fonts.
El calendari d’Estabanell és
tota una tradició. L’empresa
n’edita uns 7.000 que es recollien als centres d’atenció
al client de l’empresa a la
Garriga, Granollers i Tona.
Enguany, com a novetat, també el distribueix EL 9 NOU.

ESTABANELL ENERGIA

EL 9 NOU

La pàgina de gener del calendari d’Estabanell

L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de l’Ametlla del
Vallès ha publicat el calendari del 2021, que enguany
té un significat. L’edició està
dedicada a totes aquelles
persones, entitats i empreses
que, en el moment més crític de la pandèmia, quan els
hospitals estaven desbordats
i en ple confinament, varen
arremangar-se sense esperar
res a canvi per contribuir a
millorar la situació. El nou
calendari ja s’ha començat
a repartir en el marc de les
activitats Fem Nadal. També
es pot adquirir en els equipaments municipals. La regidora Mireia Morillas signa un
text que acompanya el calendari en què dona les gràcies
a totes aquestes persones
solidàries que van idear i fer
mascaretes, a empreses que
van proporcionar material
per confeccionar diferents
productes, o a Protecció
Civil, entre altres persones.
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Alacarta.cat - El consultori de la Torreta seguirà tancat



 (//www.alacarta.cat)
MÉS 

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

VOTV (/) 

NOTÍCIES 

LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES) 



EL CONSULTORI DE LA…
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La Policia desmantella a Santa Agnès una nau amb
61.000 plantes de marihuana que funcionava com a
viver per a d'altres...
Europa Espanya Català
Part de la plantació localitzada a Santa Agnès | Policia Nacional

Agents del cos nacional de policia han desmantellat una plantació on es cultivava marihuana a
gran escala. La plantació estava situada en una nau industrial de Santa Agnès de Malanyanes, a
la Roca del Vallès. En el registre es van localitzar més de 61.000 plantes i es van detenir vuit
persones, entre els quals els tres màxims responsables de l'explotació.
La plantació a gran escala permetia obtenir marihuana per a la seva posterior venda i distribució i
també per a la venda d'esqueixos a d'altres plantacions il·legals, segons informa la Policia
Nacional en un comunicat.
Col·laboració ciutadana
La investigació va començar el mes de novembre arran d'una denúncia anònima rebuda a través
del portal web de col·laboració ciutadana del cos nacional de policia. En la denúncia es va posar
en coneixement dels investigadors l'existència d'una nau industrial en la qual s'estaria fent algun
tipus d'activitat il·lícita relacionada amb el tràfic d'estupefaents.
Després de mesurar el consum elèctric es va poder comprovar que era molt elevat, de manera que
podia ser compatible amb una plantació de marihuana. A més, el consum no estava controlat per
cap comptador, de manera que es faria de forma fraudulenta a través de l'escomesa general.
Amb l'autorització judicial , es va fer el registre i es va posar al descobert una instal·lació
complexa, amb diferents estances per treure el màxim profit de la plantació. De fet, la policia
valora en 130.000 euros la infraestrutura instal·lada per produir marihuana.
La nau disposava de diferents estances per al conreu de plantes en funció de la mida, i també
espais per al creixement d'esqueixos i l'emmagatzematge d'utensilis. Les estances dedicades al
cultiu estaven folrades i insonoritzades, amb reflectors, humidificadors i filtres d'ozó per maximitizar
la producció i evitar ser detectats pel veïnat.
La Policia assenyala que el volum de plantes i d'esqueixos localitzats apuntarien que l'explotació
funcionava, a més de per a la venda de la substància, com a viver de cànnabis per a altres
persones perquè el cultiu acabés en altres plantacions.
Els vuit detinguts estan acusats d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i
pertinença a organització criminal.
A més de les 61.000 plantes de marihuana localitzades, en el registre es va recollir material per a
la cura de l'explotació, amb 360 tubs d'il·luminació i pantalles reflectores, 140 transformadors, 70
ventiladors i 21 filtres industrials antiolor.
En la investigació, que han portat a terme agents de la comissaria de la Policia Nacional a Mataró,
hi ha col·laborat la Policia Local de la Roca.

https://www.ara.cat/societat/nacional-desmantella-marihuana-Roca-Valles_3_2590570929.html

ara.cat
29/12/2020

La policia nacional desmantella un viver de
marihuana a la Roca del Vallès
Europa Espanya Català
La policia nacional desmantella un viver de marihuana a la Roca del Vallès
Policia Nacional
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El pessebre vivent de la Torreta compleix 25 anys
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Desmantellat un cultiu amb 61.000 plantes de
marihuana
Europa Espanya Català
Desmantellat un cultiu amb 61.000 plantes de marihuana
A LA ROCA DEL VALLÈS
Desmantellat un cultiu amb 61.000 plantes de marihuana
La Policia Nacional afirma que des de la nau no només es distribuïa la droga, sinó que també era
utilitzada com a viver
Es llegeix en minuts
0 Comentaris
Agents de la Policia Nacional han desmantellat una plantació 'indoor' ubicada en una nau industrial
de Santa Agnès de Malanyanes (la Roca del Vallès), on es cultivava a gran escala marihuana per
a la seva posterior venda i distribució, així com per vendre esqueixos a altres plantacions il·legals.
En el registre es van recollir més de 61.000 plantes, cosa que reflecteix la rellevància del cultiu
trobat, segons els investigadors. En l'operació es van detenir vuit persones, entre els quals es
troben els tres màxims responsables de l'explotació.
La investigació es va iniciar el mes de novembre passat gràcies a una denúncia anònima rebuda a
través del portal web de col·laboració ciutadana de la Policia Nacional en qui s'indicava l'existència
d'una nau industrial on s'estaria portant a terme algun tipus d'activitat relacionada amb el trànsit
d'estupefaents. Una vegada comprovats, i a través dels mesuraments de consum elèctric, es va
corroborar que s'estava produint un consum energètic molt elevat que pogués ser compatible amb
una plantació de marihuana. A això caldria sumar-li que el consum no era fiscalitzat mitjançant cap
comptador, per la qual cosa estaria enganxat de forma fraudulenta a l'escomesa general, amb el
consegüent risc d'incendi.
L'entrada i registre va posar al descobert una instal·lació altament especialitzada i complexa que
comptava amb diferents estades per a l'optimització al màxim de la plantació. Dins de la nau
principal es trobava una segona nau interna, subdividida en unes dues plantes més. La trama
utilitzava dos habitacles de la planta baixa per al cultiu de les plantes de més mida i la superior
compartimentada a quatre habitacions, tres per al creixement d'esqueixos, i una quarta per al seu
cultiu i emmagatzematge d'útils. Les estades dedicades al cultiu estaven acuradament forrades i
insonoritzades, i comptaven amb tota mena d'aparellatge tals com reflectors humidificadors i filtres
d'ozó, tot això a fi d'esprémer al màxim la producció, així com d'evitar ser detectats pel veïnat.
Esqueixos per a altres plantacions
L'elevat volum de plantes, així com la presentació dels esqueixos confiscats, apuntarien que
l'explotació funcionava, a més de per a la venda de la droga, com un viver de cànnabis sativa,
subministrant i venent esqueixos a altres persones perquè en altres plantacions finalitzessin el seu
cultiu i collissin la substància estupefaent.
Et pot interesar
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Localitzen una nau industrial a la Roca del Vallès
amb 61.000 plantes de marihuana
Europa Espanya Català
La instal·lació feia de viver per altres plantacions
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Illa accepta liderar la llista del PSC a les eleccions
del 14-F: "Estic preparat per presidir Catalunya"
Europa Espanya Català
Actualitat | Societat
Illa accepta liderar la llista del PSC a les eleccions del 14-F: "Estic preparat per presidir Catalunya"
El ministre de Sanitat i exalcalde la Roca, ratificat com a candidat a la presidència de la Generalitat
al Consell Nacional del PSC
Salvador Illa, al Consell Nacional del PSC | ACN

El ministre de Sanitat i exalcalde de la Roca del Vallès, Salvador Illa, ha acceptat l'encàrrec de la
Comissió Executiva del PSC per tal que encapçali la llista electoral dels socialistes de cara als
comicis del 14 de febrer.
"Si els meus companys m'ho demanen, només els puc dir dues paraules: estic preparat. Estic
preparat per presidir Catalunya", ha afirmat durant la celebració del Consell Nacional del PSC, que
ha de ratificar la candidatura. Illa ha defensat un programa de lluita contra la pandèmia de
covid-19, recuperació econòmica i "el retrobament sense revenges" de la societat catalana.
"Vull ser el president de la Generalitat perquè tinc esperança i confiança en Catalunya", ha
proclamat.
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Salvador Illa, al descubierto: su familia, su pasado,
su amistad con Ábalos, su sueldo y más
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Políticos
Salvador Illa, al descubierto: su familia, su pasado, su amistad con Ábalos, su sueldo y más
El ministro de Sanidad se ha convertido en uno de los protagonistas del año por la gestión del
Gobierno ante la crisis del coronavirus. Te contamos todo lo que debes saber de su faceta
personal
Salvador Illa Gtres
Publicado 30/12/2020 12:16
Actualizado
Salvador Illa , ha copado en 2020 todo el interés informativo por su papel durante la pandemia del
coronavirus . Tras más de 50.000 fallecidos por la covid, la gestión del ministro de Sanidad ha sido
puesta en duda en numerosas ocasiones: confinamiento, fases de la desescalada, restricciones de
movilidad por comunidades...
Más info
Irene Montero, al descubierto: su edad, su relación con Pablo Iglesias, su pasado, hijos y más
La llegada de las primeras vacunas a España ha sido el último debate abierto sobre el ministro
antes de conocerse que Salvador Illa será el candidato a las elecciones catalanas del 23 de
febrero por el PSC. Miquel Iceta, líder en Cataluña del PSC quedaría desplazado a falta de
conocer si se le asigna un nuevo puesto dentro del partido.
Todo ello ha puesto en la diana a Salvador Illa , a quien descubrimos más a fondo en las
siguientes líneas, tanto personal como profesionalmente.
Salvador Illa, catalán, 54 años
Salvador Illa Roca nació en La Roca del Vallés, Barcelona, el 5 de mayo de 1966, por lo que tiene
54 años.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa EFE
Su familia
Illa es hijo de Josep Illa , extrabajador de la fábrica Textiles y Bordados de La Roca del Vallés, y
de María Roca , ama de casa. Además, tiene dos hermanos, Ramón y José María , ambos más
pequeños que él.
Licenciado en Filosofía
El ministro de Sanidad no tiene ninguna relación con la medicina. Es licenciado en Filosofía por la
Universidad de Barcelona y MBA en el IESE Business School, de la Universidad de Navarra. Estos
estudios le valieron para dar clases en la Universidad de Barcelona , en concreto la asignatura
'Gestión Financiera' del Máster de Gestión Pública Avanzada.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del Comité de seguimiento del coronavirus.
Eduardo Parra / Europa Press
Fue alcalde de su pueblo
Con apenas 29 años , aceptó ser alcalde de su pueblo , La Roca del Vallès , cargo que ejerció
durante diez años (1995-2005). Bajo su mandato se creó el gran centro comercial La Roca Village
, que supuso un importante revulsivo económico para el pequeño municipio, de 10.700 habitantes
en la actualidad, pues atrae cada año a cerca de cuatro millones de visitantes.
A Illa nunca le ha interesado en especial la política , tampoco cuando fue alcalde, pero se propuso
para el puesto porque se lo pidieron y porque no había nadie más que quisiera hacerlo. Se
desconoce cuánto cobró en aquella década, pero es público que el actual alcalde de la localidad,
Albert Gil , percibió 43.097 euros en 2017.
El PSC y su amistad con Miguel Iceta
En noviembre de 2016, Miquel Iceta seleccionó a Illa para el cargo orgánico de secretario del
área de Organización del PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña), del que el ministro era
afiliado desde 1995. Ambos políticos, además de compañeros , son amigos , pues el ministro le
ha sido siempre fiel pese a no compartir siempre sus opiniones.
Salvador Illa, Miguel Iceta y el PSC en 2018
Amigo de Ábalos
El papel de Illa fue clave en la mesa de negociación con ERC del acuerdo de investidura de Pedro
Sánchez, en el que también participó su amigo José Luis Ábalos . En esta foto vemos a ambos
posando en 2018:
Salvador Illa y José Luis Ábalos
¿Divorciado?
El estado sentimental del ministro de Sanidad es un misterio . Reservado incluso con su círculo
más cercano, sólo ha revelado en alguna ocasión que tuvo un primer matrimoni o, por lo que da a
entender que se encuentra divorciado .
Su vivienda
A raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19, diversos medios, como 'Ok diario', han publicado que
se ha trasladado temporalmente a vivir al Palacio de la Moncloa , en un apartamento del complejo
presidencial, muy cerca de la residencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez .
Hasta ahora, Illa residía en un hotel de la capital y los fines de semana volvía a su localidad de
origen , La Roca del Vallés.
Salvador Illa
Sus aficiones
De carácter templado y tranquilo, el ministro catalán es del Espanyol , le gusta salir a correr y y
leer novelas y ensayos políticos y económicos. En vacaciones, prefiere el turismo de playa , por
eso es habitual verlo veraneando en la Costa Brava .
Su sueldo
El sueldo fijado para un ministro es de 74.858 euros brutos anuales , repartidos en 12
mensualidades, lo que hacen un total de 6.238 euros al mes .
Salvador Illa Europa Press
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Alacarta.cat - La Roca limita l'accés de vehicles a 13 espais naturals del municipi
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La Roca limita l'accés de vehicles a 13 espais naturals del
municipi
Dimecres, 23 Desembre 2020
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Un 'fontanero' del PSC catapultado por la
pandemia | Cataluña | EL PAÍS
Europa Espanya Espanyol
El coronavirus ha marcado un antes y un después en la vida de todos, y en la de Salvador Illa el
cambio ha sido radical. De ser un discreto servidor de partido, un fontanero del PSC, ha pasado a
ser el ministro con más atención mediática de la historia reciente de España. Pocos titulares de
Sanidad llegan a ser conocidos por el gran público, pero Illa lo es. Durante nueve meses, su
temple y rictus serio han copado los medios de comunicación. Illa por tierra, mar y aire. Una
encuesta del CIS de noviembre lo situaba como el segundo político mejor valorado en Cataluña,
solo superado por Oriol Junqueras, líder de ERC, en prisión. Los socialistas quieren aprovechar su
tirón para dar el sorpasso en las elecciones catalanas del próximo febrero.
Salvador Illa nació en 1966 en La Roca del Vallès. Este municipio de Barcelona es sobre todo
conocido por tener en su demarcación el outlet de ropa más popular de Cataluña, la Roca Village,
un centro comercial construido durante su etapa como alcalde. El ahora candidato a la presidencia
del Govern ha jugado todos los papeles en el PSC: fue alcalde durante los años en los que el
socialismo dominaba la política municipal catalana, y asumió responsabilidades en el
Ayuntamiento de Barcelona entre 2010 y 2017. En la última etapa fue gerente de Empresa,
Cultura e Innovación, con Ada Colau como alcaldesa. Durante los Gobiernos del tripartito de
izquierdas en la Generalitat (2003-2010) ocupó una dirección general de infraestructuras.
Illa dejó sus responsabilidades municipales en un momento clave del procés independentista:
asumió en 2016 la secretaría de Organización del PSC, codo a codo con Miquel Iceta, para
reconstruir el partido después de la fuga de numerosos militantes y dirigentes partidarios de la
autodeterminación de Cataluña. Su dedicación al PSC y la fidelidad de los socialistas catalanes a
Pedro Sánchez frente a su rival interna, Susana Díaz, llevaron a Illa al Consejo de Ministros del
actual Gobierno.
Licenciado en Filosofía, el candidato explicó en 2019 al diario La Vanguardia que posteriormente
cursó el máster en dirección de empresas de IESE para tener estudios que le permitieran "ganarse
la vida". Pero lo cierto es que Illa se ha ganado la vida prácticamente por completo en la
Administración pública, con excepción de un paso breve por el sector privado cuando fue director
de la productora audiovisual Cromosoma.
Su manera de ser y trayectoria le avalan para el diálogo ante un futuro escenario para alcanzar
pactos de gobierno: Illa fue pieza clave en las negociaciones con ERC para que este partido
apoyara la investidura de Sánchez. Y negoció en 2019 con Junts per Catalunya su apoyo a la
socialista Núria Marín para presidir la Diputación de Barcelona.
A Illa le une con el candidato de ERC, Pere Aragonès, que ambos rehúyen el radicalismo en las
formas y el fango de las redes sociales. Su estrategia respecto al independentismo siempre ha
seguido la contención, incluso cuando extremistas del nacionalismo realizaron en 2018 pintadas
en la entrada de su domicilio. "Conocen poco a los socialistas si piensan que conseguirán algo",
dijo. Ahora habrá de prepararse para las críticas de sus rivales por la gestión de la pandemia, en la
que España es uno de los países con peores datos acumulados del mundo.

El ministro de Sanidad, Salvcador Illa., Alberto Estévez / EFE, Alberto Estévez / EFE
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La Grossa de Cap d'Any viatja a Barcelona i La
Roca del Vallès
Europa Espanya Català
loteria
La Grossa de Cap d'Any viatja a Barcelona i La Roca del Vallès
El número 35.208 té un premi de 200.000 euros per bitllet i els números anterior i posterior al
primer premi rebran 2.000 euros
Utilitzem 'cookies' pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i mostrar-li publicitat i
continguts del seu interès. Més informació Acceptar
per Redacció VIA Empresa Barcelona.
31 de desembre de 2020 15:08
Una dona comprant bitllets de la Grossa de Cap d'Any | ACN
El primer premi de La Grossa de Cap d'Any , dotat amb 200.000 euros per bitllet, ha recaigut en el
número 35.208 , i s'ha venut a Barcelona i La Roca del Vallès .
Subscriu-te de franc a VIA Empresa i rebràs totes les nostres històries al teu correu i avantatges
exclusius per a subscritpors
Subscriure'm
Accepto la política de privacitat
Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre
últimes xifres guanyaran 1.000 euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues
últimes 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 8 com el primer premi recuperaran els 10 euros
jugats.
La Grossa de Cap d'Any 2020 celebrava aquest dijous la seva vuitena edició amb vuit premis, com
l'any passat, encapçalats per un primer premi de 200.000 euros per bitllet.
Més informació

4/1/2021

Alacarta.cat - La Roca obre una convocatória per ampliar les parades dels mercats



 (//www.alacarta.cat)
MÉS 

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

VOTV (/) 

NOTÍCIES 

LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES) 
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La Roca obre una convocatória per ampliar les parades dels
mercats
Dimarts, 15 Desembre 2020
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Dialogante, católico y del Espanyol: así es
Salvador Illa, candidato del PSC
Licenciado en filosofía y amante de la cocina tradicional, el recién
elegido candidato del PSC en sustitución de Miquel Iceta es
descrito por su círculo más cercano como una persona nada
egocéntrica
Europa Espanya Espanyol
Suele decirse que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sin embargo, Salvador
Illa, actual ministro de Sanidad y recién nombrado candidato del PSC para las elecciones
catalanas en sustitución de Iceta, se caracteriza por no perder el norte. Por su labor en el
Ministerio gana 74.858 euros brutos anuales en 12 mensualidades. Su formación como filósofo y
gestor público son los pilares que han sustentado su modus operandi. , Nunca ha sido diputado,
pero en enero fue El elegido. Todo parecía tranquilo hasta que llegó el tsunami. El coronavirus le
ha puesto a prueba. Su amigo, primer secretario del PSC y diputado en el Parlamento de
Cataluña, Miquel Iceta, confesó en exclusiva a LOC que ha estado "manteniendo una actitud
serena, rigurosa y sobria en los gestos y las palabras que ayuda a trasladar cierta tranquilidad,
serenidad y rigor. Una crisis como ésta desborda al más pintado"., Y por momentos, se desbordó.
Los sindicatos médicos, los colegios de enfermeros y la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF) se han querellado contra él ante el Supremo por permitir el uso de las
mascarillas defectuosas y por poner en peligro la salud del personal sanitario. , A sus 53 años, Illa
era hasta antes de la pandemia un gran desconocido para la población española. Entre 1995 y
2005 fue elegido alcalde de su pueblo, la Roca del Vallés (Barcelona), tras la muerte de Romà
Planas, mano derecha de Josep Tarradellas, quien le descubrió y le metió en política. En
definitiva, su Pigmalión. Durante su gestión en el Ayuntamiento los comerciantes de la zona
manifestaron su malestar porque temían que la construcción de La Roca Village, un outlet de
marcas de lujo, les llevara al cierre. Tras escuchar a todo el mundo, aprobó el proyecto y con el
tiempo todos aplaudieron su decisión, ya que la zona captó miles de clientes nuevos. , Tras la
puerta de su despacho se encuentra un hombre sencillo, "sin esqueletos en su armario" -dice un
afiliado al PSC- y con carácter benévolo: "Es contenido en sus emociones, discreto, mesurado,
pragmático, realista, disciplinado, puntual, muy respetuoso con el tiempo de los demás. Toma
decisiones una vez ha escuchado a la gente y no es nada egocéntrico", asegura Iceta. Y añade:
"Si te ha de decir algo lo hace en privado para no ponerte en evidencia delante de otros". , Un
prestigioso relaciones públicas de Barcelona que conoció a Illa cuando era jefe de gabinete de
Jaume Collboni, solo tiene halagos hacia el ministro: "Es muy afable, trabajador, dialogante,
cercano, con los pies en la tierra, sincero, te mira a los ojos a la hora de hablar, sabe escuchar y
no te da la razón como a los tontos". , Es un hombre tan austero que conduce el mismo coche
desde hace años, disfruta recogiendo verduras y hortalizas en el huerto de su padre y juega con
sus dos perros en el amplio terreno de su casa. Esa sencillez también prima en su alimentación:
"Le encanta comer bien, pero moderadamente. Es partidario de los alimentos tradicionales, le
gustan los guisos de carne, los platos de cuchara, la escudella y la carne. De hecho, solemos ir a
un restaurante argentino que está cerca del partido. Pero de vez en cuando le arrastro a otro tipo
de restaurantes porque me encanta la cocina japonesa y la italiana, aunque le gusta más lo
nuestro", matiza Iceta. , No es nada quejica y su lema es "cuando hay baile, bailo". Por tradición
familiar es del Espanyol, y eso imprime carácter, ya que en Cataluña la potencia del Barça es muy

grande. No está a favor del independentismo ni de la amnistía, por lo que es un hombre clave para
Sánchez en el procés. En su tiempo libre lee libros de historia y ensayos políticos en español,
catalán e inglés; relee los clásicos griegos y latinos y le apasiona seguir el debate económico
mundial. Eso sí, es de la vieja escuela, porque no le apasiona el libro electrónico. Para quitarse el
estrés, cada mañana corre como una hora, en vacaciones suele alquilar una casa en el Ampurdán,
nada en las playas de la Costa Brava y duerme a pierna suelta, aunque no muchas horas. , Ha
blindado su vida privada, pero un amigo confirma que está casado por segunda vez con Marta
Estruch, tiene una hija adolescente, dos hermanos menores (Ramón y José María) y unos padres,
Josep -jubilado de la fábrica de Textiles y Bordados de La Roca del Vallés- y María -ama de casa
y dueña de un pequeño taller textil- que le transmitieron unos valores inquebrantables. Estudió en
la Escola Pía de Granollers (Barcelona), donde le inculcaron su catolicismo practicante, se licenció
en Filosofía en la Universidad de Barcelona (1984-1989) y obtuvo un máster en Economía y
Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra (1992-1993). Aprovechó estos
conocimientos para ser profesor asociado en temas económicos en la Universidad de Barcelona y
en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna (ámbito privado).,
El actual ministro de Sanidad, Salvador Illa.

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2020/12/31/barcelona-roca-del-valles-poblacions/649999.html

regio7.cat
31/12/2020

Barcelona i La Roca del Vallès, les poblacions que
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Barcelona i La Roca del Vallès, les poblacions que s'enduen la Grossa 2020
El primer premi, el 35.208, són 200.000 euros per cada bitllet
acn | barcelona 31.12.2020 | 13:55
Barcelona i La Roca del Vallès, les poblacions que s'enduen la Grossa 2020
Barcelona i La Roca del Vallès, les poblacions que s'enduen la Grossa 2020
La Grossa de Cap d'Any del 2020 ha estat el 35.208. El premi s'ha repartit a Barcelona
(Barcelonès) i La Roca del Vallès (Vallès Oriental). El primer premi del sorteig està dotat amb
200.000 euros per cada bitllet, el que suposa 20.000 euros per cada euro jugat. L'extracció de la
Grossa ha estat l'última del sorteig. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000
euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran mil euros, si coincideixen les tres
darreres 250 euros i si són les dues últimes 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 8 com el
primer premi recuperaran els 10 euros jugats.
Compartir a Twitter
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ELS REIS ARRIBARAN …

Els Reis arribaran a la Roca a tres punts i caldrà reserva
prèvia
Dijous, 24 Desembre 2020
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La Grossa de Cap d'Any deixa una pluja de milions
al Vallès, però a l'Oriental
Europa Espanya Català
El primer i segon premi s'ha repartit a les poblacions de la Roca del Vallès i Parets del Vallès
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2021, el año en que los vallesanos dejaremos de
pagar autopistas de peaje
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
Revista Digital del Vallès
2021, el año en que los vallesanos dejaremos de pagar autopistas de peaje
diciembre 31, 2020
Telegram
Cuenta atrás para la finalización de peajes como el de Mollet
Las autopistas que dependen del Estado bajan, a partir del 1 de enero, 11 céntimos de media,
después de tres años de aumentos. El precio medio se actualiza a través de una fórmula de
revisión que tiene en cuenta sobre todo el IPC medio entre octubre de un año y el mismo mes del
siguiente y la evolución de los vehículos que pasan. En las autopistas que dependen de la
Generalitat se bajará el precio del peaje un 0,8% de media, en consonancia con la bajada del IPC
del mes de octubre. Esto afectará tanto el peaje de la C-33 en La Llagosta como el peaje de la
AP-7 en La Roca del Vallès.
Pero la gran novedad de este 2021 para muchos conductores llegará el 1 de septiembre, porque
acaban algunas concesiones y dejarán de pagar los peajes en cuatro autopistas: la AP-7 y la
AP-2, que dependen de la estado, y la C-32 y la C-33, de la Generalidad.
Los peajes que desaparecerán en septiembre son estos:
AP-7 entre Tarragona y La Jonquera
AP-7 entre Montmeló y el Papiol
AP-2 entre el Vendrell y Zaragoza
C-32 entre Montgat y Blanes
C-33 entre Barcelona y Montmeló
Esto implicará la desaparición de todos los peajes que existen actualmente en el Vallès.
Relacionado

