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La Roca reclama la recuperació de la línia de bus
fins a Santa Agnès aturada per la pandèmia
Europa Espanya Català
L 'Ajuntament de la Roca reclama que, al setembre, es posi en marxa la línia L52 de la xarxa de
transport urbà de l'àrea de Granollers que connecta Granollers amb el nucli de la Roca i de Santa
Agnès. El servei va quedar aturat al març amb l'estat d'alarma i no s'ha tornat a recuperar encara.
Sí que funciona la L51 que arriba, també, fins a La Roca Village.
El consistori considera que cal tornar a posar en marxa la L52 per donar un millor servei a la
ciutadania . "Ens preocupa que les persones que es vulguin desplaçar amb transport públic ho
puguin fer amb comoditat i seguretat i, per aquest motiu, que la L52 reprengui el servei és del tot
necessari", assegura Daniel Valls , regidor de Mobilitat de la Roca.
L'Ajuntament han tingut converses amb Sagalés , l'empresa que gestiona el servei. S'ha constatat
un increment del nombre de passatgers de la línia L51 respecte les dades de 2019.
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Veïns de la Torreta afegeixen la reobertura del CAP
a les seves reivindicacions
Europa Espanya Català
Malgrat les dificultats originades per la pandèmia, la lluita del barri de la Torreta, a la Roca, és
incansable. Al voltant de 200 veïns alguns d'ells d'altres associacions de veïns com la de Santa
Agnès de Malanyanes van confluir a la rotonda de l'Hotel Ciutat de Granollers i van manifestar-se
divendres a la tarda pel carrer Costa Brava fins a la rotonda del restaurant Peix d'Or, carregats
amb xiulets, cartells variats i trompetes i tallant el trànsit.
A les pancartes es podien llegir aquests lemes: "La Torreta es respecta", "Ja n'hi ha prou
d'abandonament" o "De què serveix un CAP tancat?". Precisament el funcionament del centre
d'atenció primària va ser una de les demandes principals que es van reclamar en els diferents
parlaments que es van fer durant el recorregut.
L'ambulatori de la Torreta es va tancar durant l'estat d'alarma i no ha tornat a obrir. Ara els veïns
reclamen la reobertura immediata perquè han desplaçar-se al CAP de la Roca per ser atesos. Des
de l'associació de veïns del barri i la plataforma Todos por la Torreta es considera que la salut dels
habitants ha passat a ser la màxima prioritat a resoldre. "El tema del CAP és un dels greuges amb
més urgència, no ens podem permetre el luxe d'haver d'anar a la Roca cada cop que necessitem
ajuda. Paguem els nostres impostos i mereixem una sanitat més digna", asseguren les entitats.
Dèficits històrics
Paral·lelament, també es reclamen diferents necessitats que ja són recurrents en els darrers anys:
la reforma del passatge Espanya, la modificació de la velocitat al carrer Veneçuela, la reforma del
carrer Granada i concloure el projecte de l'Eix Cívic, entre d'altres.
Els representants de les dues entitats van assegurar que no toleraran més abandonament i que si
fa falta, seguiran amb més manifestacions. "Sembla que quan nosaltres ens movem penjant
fotografies a les xarxes socials, ells es comencen a moure per solucionar les coses. Les coses no
funcionen així, es dediquen a fer un mínim manteniment. Volem molt més que això", expliquen.
En acabar la mobilització, algun veí va deixar caure la possibilitat de fer la propera manifestació al
nucli de la Roca.
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El consistori reclama que la línia L52 recuperi la
normalitat a l'inici del curs al setembre
Europa Espanya Català
Aquesta línia d'autobús va deixar de prestar servei durant l'estat d'alarma i l'Ajuntament vol que es
restableixi per oferir un millor servei als usuaris i usuàries del transport públic
Al final del mes de març el decret d'estat d'alarma va comportar la reducció dràstica del servei de
transport públic, i la línia d'autobús L52 es va veure afectada de tal manera que va deixar de
circular. Tot i que les restriccions ja s'han aixecat, la línia no ha reprès l'activitat i l'Ajuntament de la
Roca del Vallès es va interessar pel motiu, traslladant la inquietud del veïnat.
La línia L52 és un servei conveniat amb la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat Metropolitana del
Transport i els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del
Vallès. El consistori traslladarà en la propera reunió de les administracions, al mes de setembre, la
necessitat de recuperar la línia per donar un millor servei al conjunt dels usuaris i usuàries del
transport públic.
Cal dir que l'Ajuntament ha mantingut el contacte amb l'empresa Sagalés, qui gestiona el servei,
per estar al dia del funcionament de la línia que sí que s'ha mantingut, la L51. Aquesta ha
experimentat un augment dels usuaris i usuàries , superior a l'any passat, però en cap cas s'ha
superat la capacitat dels autobusos. L'empresa assenyala que durant el mes d'agost es preveu un
descens del volum de persones que agafen el transport públic, avalant la idea de l'Ajuntament
d'abordar el debat sobre la represa de la L52 quan comenci el curs.
El regidor de Mobilitat, Daniel Valls , ha explicat que "ens preocupa que les persones que es
vulguin desplaçar amb transport públic ho puguin fer amb comoditat i seguretat, i per aquest motiu
que la L52 reprengui el servei és del tot necessari".
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Can Tàpies acull la presentació de Tocar Madera,
premi Romà Planas
Europa Espanya Català
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La Roca manté viva l'essència de Sant Jordi tot i la
pandèmia
Europa Espanya Català
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que es mantingui
la connexió de l’R2
Nord amb l’aeroport
Els alcaldes de Granollers, Canovelles i la
Llagosta subscriuen la demanda

La Roca reclama que
es recuperi la línia
de bus de Granollers
a Santa Agnès

El govern lamenta la lentitud en
el desdoblament de la línia R3

La Roca del Vallès

Per Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures, la situació és “vergonyosa”

Oriol Serra

L’Ajuntament de la Roca
reclama que es reactivi el
servei de la línia L52 del
servei d’autobús urbà de
Granollers i les poblacions
de l’entorn. La L52 connecta
Granollers amb els nuclis de
la Roca i Santa Agnès i complementa la línia L51 que
allarga el seu recorregut fins
a La Roca Village, que sí que
funciona. El servei va quedar
aturat amb la declaració de
l’estat d’alarma i no s’ha tornat a activar. L’Ajuntament
considera que el setembre
s’hauria de reactivar.

Reactivades sis rutes
de transport adaptat
a la Fundació Vallès
Oriental
La Roca del Vallès

El Consell Comarcal ha reactivat sis de les 17 rutes de
transport adaptat que funcionen i donen servei a usuaris
de centres ocupacionals. Tots
els serveis s’havien aturat el
16 de març amb la declaració
de l’estat d’alarma. Les sis
rutes que s’han activat donen
servei al Centre de Dia i al
Centre Ocupacional de la
Fundació Vallès Oriental.

Granollers
F.P.

El govern ha tornat a lamentar el retard de l’Estat amb
el desdoblament de la línia
R3 que, tot just ara, executa treballs previs com la
supressió de passos a nivell
a Granollers i la Garriga i ha
presentat les expropiacions
lligades a la duplicació de la
via i la catenària. Per Isidre
Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat del
Departament de Territori
i Sostenibilitat, la situació
de l’R3 és “una de les grans
vergonyes” i mostra la manca d’inversions de l’Estat i
l’incompliment de les actuacions previstes al pla de
Rodalies. Gavín ho va dir en
un debat sobre les necessitats de mobilitat al territori
organitzat dimecres per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal. “Els actuals
gestors de l’Adif sembla que
acceleren una mica i hi ha
una certa millora, però tot va
molt lent”, va admetre. Amb
tot, “tardarem uns anys” a
tenir la via desdoblada. “I és
lamentable”, va afirmar.

GRISELDA ESCRIGAS

El PSC incorporarà al seu
proper programa electoral la
proposta de mantenir l’actual
connexió de la línia R2 Nord
de Rodalies amb l’Aeroport
del Prat, a més de prolongar
el traçat de la línia R4, que
actualment enllaça Manresa
amb l’Hospitalet, fins al
mateix aeroport. Així ho va
anunciar el diputat socialista i regidor del PSC de
Granollers, Jordi Terrades en
el marc d’una roda de premsa
que va tenir lloc dilluns a la
tarda a la seu comarcal del
PSC i on també van intervenir els alcaldes de Granollers,
Canovelles i la Llagosta,
Josep Mayoral, Emilio Cordero i Óscar Sierra.
“Mantenir la connexió de

l’R2 amb l’aeroport és una
necessitat”, va apuntar Terrades, després que el ple del
Parlament rebutgés la setmana passada aquesta mateixa
proposta amb els vots en
contra de JxCat i ERC. El
grup socialista l’havia presentat com a alternativa al
nou mapa de Rodalies projectat per la Generalitat, que
estableix una única connexió
ferroviària amb l’aeroport
a través de trens llançadora
que sortiran de l’estació de
Sant Andreu Comtal i que
podria esdevenir una realitat
en qüestió de tres anys.
“El fet de perdre la connexió directa amb l’aeroport
acabarà perjudicant molts
usuaris de Rodalies del
Vallès Oriental”, va lamentar Terrades. En relació al
tren llançadora projectat

Granollers

Un comboi de la línia R2 Nord, a l’estació de Granollers Centre, amb destinació a l’Aeroport del Prat

per la Generalitat, va alertar
que “actualment els túnels
ferroviaris que travessen
Barcelona ja es troben prou
saturats i sumar-hi una nova
línia empitjorarà la situació, perjudicant el servei de
Rodalies i els seus usuaris
vallesans”.
Terrades va emmarcar
la proposta del PSC en un
paquet de mesures pensades
per fomentar l’ús del transport públic, entre les quals

En aquest sentit, Ricard
Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat, va
posar la necessitat de crear
una línia de bus exprés entre
Vic i Barcelona com a mostra
del mal servei de l’R3. “Hem
posat molts busos exprés a
la C-17 per la ineficiència de
l’R3. No tindrien cap sentit
si hi hagués un tren que
funcionés”, va afegir Font
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destaca també la connexió de
les línies R8 i R4 a l’alçada
de Barberà del Vallès per tal
de millorar la mobilitat entre
ambdós vallesos. “Nuclis com
Granollers, Mollet, Sabadell
o Terrassa necessiten estar
ben connectats, de manera
que els usuaris d’hi puguin
desplaçar sense necessitat
de fer exercicis d’atletisme
a camp obert a Montcada i
Reixac”, va subratllar Josep
Mayoral en aquest punt.

que va recordar que Territori
i Sostenibilitat va apostar
l’any 2012 per crear línies de
bus exprés “a corredors amb
demanda que no estaven servits” pel tren com és el cas de
la Vall del Tenes o Caldes.
PLA DE MOBILITAT
ESPECÍFIC DEL VALLÈS
Segons Gavín, el govern cata-

L’alcalde de Granollers
va reinvindicar la connexió
ferroviària de les comarques
vallesanes com “l’indicador
més important que anem cap
a un nou model econòmic”.
Mayoral també es va referir
al desdoblament de la línia
R3, actualment projectat
només entre Parets i la Garriga. “Amb això no n’hi ha
prou. Insistirem al Ministeri
que cal desdoblar fins a Vic”,
va concloure.

là preveu implementar “de
manera ràpida” les actuacions
del Pla de Mobilitat Específic
del Vallès que està en la fase
final de la informació institucional, que acaba el 3 d’agost.
A la tardor, s’analitzaran les
al·legacions per arribar a final
d’any amb el document “pràcticament aprovat”. El PMEV
vol potenciar el transport
públic ferroviari i per carretera perquè guanyi quota d’ús
respecte el vehicle privat en
la relació entre el Vallès Oriental i l’Occidental. També
preveu potenciar l’ús de la
bicicleta. “Hi ha accions que
no necessiten d’una gran preparació per poder-les posar
en pràctica”.

CULTURA
El premiat més nostrat
EL 9 NOU

Divendres, 24 de juliol de 2020

xar Somontín, la terra que el
va veure néixer i, posteriorment, Ribes de Freser, poble
que l’autor defineix com “la
seva segona casa” i lloc que
el va veure créixer i on va
fer els seus primers passos
com a fuster.
Durant tot l’acte, conduït
per la regidora de Cultura i
Festes Populars, Laura Álvarez, es va respirar un aire
d’emotivitat. Antonio García
és una persona molt estima-

Antonio García, de la Torreta i autor de ‘Tocar madera’, és el primer veí de la Roca que guanya
el Premi Romà Planas i Miró de memorials populars
La Roca del Vallès
Eudald Clascà

El llibre narra la
història de l’autor
i la seva família,
que van emigrar a
Catalunya

GRISELDA ESCRIGAS

El llibre de l’obra guanyadora de la darrera edició del
Premi Romà Planas i Miró
de memorials populars,
Tocar Madera, es va presentar dimecres al vespre a Can
Tàpies, a la Torreta. La d’enguany és una edició molt
especial per a la Roca, ja
que el guanyador, Antonio
García i Oliver, és veí del
barri de la Torreta i és la primera persona del municipi
que guanya el premi d’ençà
de la seva primera edició
l’any 1998.
Tocar madera és un llibre
autobiogràfic que narra la
història de l’autor i la seva
família, que van emigrar des
de Somontín, un petit poble
d’Almeria, fins a Catalunya
per intentar trobar una vida
millor. Primer van arribar
a Ribes de Freser (el Ripollès), després van estar a
Granollers i finalment es
van instal·lar a la Torreta,
on actualment encara resideix.
L’obra és considerada
com una descripció preci-

En primer terme, Antonio García Oliver, en la presentació del llibre dimecres a la Torreta

sa i reflexiva, que deixa el
testimoni de les persones
humils en l’època de la postguerra, aconseguint mostrar d’aquesta manera un

retrat de la societat d’aquell
temps. L’autor relata un
recorregut ple d’emocions,
començant pel dolor i el
patiment que pateixen per

la mort del seu pare quan ell
encara era un nen. L’enyorança també és un dels
sentiments més notoris del
llibre; primerament per dei-

Novel·la com a trencaclosques

da al barri. A la Torreta es va
forjar un nom com a fuster;
allà també hi van créixer les
seves filles i, a més, també
va ser president del Casal
d’Avis durant quatre anys.
Precisament, la seva filla
Mari Àngels García va fer
el parlament més emotiu de
la tarda. Ella també va ser
qui va acompanyar García a
recollir el premi el passat 23
de novembre. Va parlar de
tot el que representa aquest
llibre pel seu pare, però
sobretot per la seva família
i tota la gent que en algun
moment han volgut conèixer
la seva història.

Aquest és el cinquè llibre
publicat per Pacheco, que
ha guanyat diversos premis
literaris i és autor també
dels llibres de contes Tots
els àngels del món (1996) i
Anomeneu-lo amor (1998),
el llibre de microrelats Ficcionaris (2001) i el llibre de
poesia L’ordre del foc (2016).
Durant el 2012 va fer el bloc
cultural Elogi de l’escorpí,

Jesús Pacheco, de Sant Celoni, publica ‘El Danubi també passa per Praga’
Sant Celoni
T.T.

L’obra va
guanyar el Premi
de Novel·la Josep
Sapera 2018
d’Òmnium

AITANA SUCH

El Danubi també passa per
Praga, l’obra guanyadora
del Premi de Novel·la Josep
Saperas 2018 d’Òmnium
Cultural, va arribar a les llibreries aquest dijous, coincidint amb el Dia del Llibre
i de la Rosa. El cinquè llibre
publicat per Jesús Pacheco
(Gualba, 1964), ha estat
publicat sota el segell de
l’Editorial Tushita, de Sant
Celoni, poble en què viu
l’autor.
La novel·la va guanyar el
premi per unanimitat del
jurat, presidit per IsabelClara Simó i format per Marta Tàpias, Ivonne Griley i
Martí Monclús. La desapareguda escriptora havia escrit
que l’obra era d’una gran
originalitat. “És la novel·
la de la novel·la. Diàlegs
àgils. Un pòsit cultural molt
remarcable. Representa una
nova generació de novel·
listes. M’ha entusiasmat”.
El Danubi també passa per
Praga s’estructura en dues
parts diferenciades, explica

29

Jesús Pacheco, el novembre de 2018, quan va rebre el premi d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental, a Sant Celoni

l’autor. “En la primera es
mostra com es fa la novel·la
en sí mateixa, amb sis o set
narradors que se superposen i es van eliminant l’un a
l’altre per veure qui explica
millor la història”. Aquesta història fa referència a

diversos fets de la 2a Guerra
Mundial però també de l’actualitat. És una obra, explica
Pacheco, “que comença com
si fos una novel·la tradicional però que es va desfent,
i va donant pistes de com
acaben els personatges”.

L’autor la defineix com un
trencaclosques, perquè es va
construint al mateix temps
que es va llegint. Quan va
guanyar el premi, els membres del jurat també la van
definir com a “trencadora” i
“una novel·la de la novel·la”.

que al final va esborrar completament, a propòsit. “És
una mena de revenja contra
l’estat de la cultura”, afirma.
“I aquest últim llibre no deixa de ser una mena d’assaig
solapat sobre la cultura i la
vida actual”, afegeix.
Pacheco és Llicenciat en
Filologia Catalana i Castellana i treballa de constructor
especialitzat en restauració i
reformes. Durant molts anys
va ser conductor de tertúlies
literàries i cinèfiles per a
diverses entitats i associacions. Actualment també és
articulista a Nació Digital.
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que es mantingui
la connexió de l’R2
Nord amb l’aeroport
Els alcaldes de Granollers, Canovelles i la
Llagosta subscriuen la demanda

La Roca reclama que
es recuperi la línia
de bus de Granollers
a Santa Agnès

El govern lamenta la lentitud en
el desdoblament de la línia R3

La Roca del Vallès

Per Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures, la situació és “vergonyosa”

Oriol Serra

L’Ajuntament de la Roca
reclama que es reactivi el
servei de la línia L52 del
servei d’autobús urbà de
Granollers i les poblacions
de l’entorn. La L52 connecta
Granollers amb els nuclis de
la Roca i Santa Agnès i complementa la línia L51 que
allarga el seu recorregut fins
a La Roca Village, que sí que
funciona. El servei va quedar
aturat amb la declaració de
l’estat d’alarma i no s’ha tornat a activar. L’Ajuntament
considera que el setembre
s’hauria de reactivar.

Reactivades sis rutes
de transport adaptat
a la Fundació Vallès
Oriental
La Roca del Vallès

El Consell Comarcal ha reactivat sis de les 17 rutes de
transport adaptat que funcionen i donen servei a usuaris
de centres ocupacionals. Tots
els serveis s’havien aturat el
16 de març amb la declaració
de l’estat d’alarma. Les sis
rutes que s’han activat donen
servei al Centre de Dia i al
Centre Ocupacional de la
Fundació Vallès Oriental.

Granollers
F.P.

El govern ha tornat a lamentar el retard de l’Estat amb
el desdoblament de la línia
R3 que, tot just ara, executa treballs previs com la
supressió de passos a nivell
a Granollers i la Garriga i ha
presentat les expropiacions
lligades a la duplicació de la
via i la catenària. Per Isidre
Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat del
Departament de Territori
i Sostenibilitat, la situació
de l’R3 és “una de les grans
vergonyes” i mostra la manca d’inversions de l’Estat i
l’incompliment de les actuacions previstes al pla de
Rodalies. Gavín ho va dir en
un debat sobre les necessitats de mobilitat al territori
organitzat dimecres per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal. “Els actuals
gestors de l’Adif sembla que
acceleren una mica i hi ha
una certa millora, però tot va
molt lent”, va admetre. Amb
tot, “tardarem uns anys” a
tenir la via desdoblada. “I és
lamentable”, va afirmar.

GRISELDA ESCRIGAS

El PSC incorporarà al seu
proper programa electoral la
proposta de mantenir l’actual
connexió de la línia R2 Nord
de Rodalies amb l’Aeroport
del Prat, a més de prolongar
el traçat de la línia R4, que
actualment enllaça Manresa
amb l’Hospitalet, fins al
mateix aeroport. Així ho va
anunciar el diputat socialista i regidor del PSC de
Granollers, Jordi Terrades en
el marc d’una roda de premsa
que va tenir lloc dilluns a la
tarda a la seu comarcal del
PSC i on també van intervenir els alcaldes de Granollers,
Canovelles i la Llagosta,
Josep Mayoral, Emilio Cordero i Óscar Sierra.
“Mantenir la connexió de

l’R2 amb l’aeroport és una
necessitat”, va apuntar Terrades, després que el ple del
Parlament rebutgés la setmana passada aquesta mateixa
proposta amb els vots en
contra de JxCat i ERC. El
grup socialista l’havia presentat com a alternativa al
nou mapa de Rodalies projectat per la Generalitat, que
estableix una única connexió
ferroviària amb l’aeroport
a través de trens llançadora
que sortiran de l’estació de
Sant Andreu Comtal i que
podria esdevenir una realitat
en qüestió de tres anys.
“El fet de perdre la connexió directa amb l’aeroport
acabarà perjudicant molts
usuaris de Rodalies del
Vallès Oriental”, va lamentar Terrades. En relació al
tren llançadora projectat

Granollers

Un comboi de la línia R2 Nord, a l’estació de Granollers Centre, amb destinació a l’Aeroport del Prat

per la Generalitat, va alertar
que “actualment els túnels
ferroviaris que travessen
Barcelona ja es troben prou
saturats i sumar-hi una nova
línia empitjorarà la situació, perjudicant el servei de
Rodalies i els seus usuaris
vallesans”.
Terrades va emmarcar
la proposta del PSC en un
paquet de mesures pensades
per fomentar l’ús del transport públic, entre les quals

En aquest sentit, Ricard
Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat, va
posar la necessitat de crear
una línia de bus exprés entre
Vic i Barcelona com a mostra
del mal servei de l’R3. “Hem
posat molts busos exprés a
la C-17 per la ineficiència de
l’R3. No tindrien cap sentit
si hi hagués un tren que
funcionés”, va afegir Font

FORN
PASTISSERIA
AMB DEGUSTACIÓ
ES TRASPASSA PER JUBILACIÓ
Interessats:

666 95 62 64
Emili

LLOGO
BONICA PLANTA BAIXA A
SANT ANTONI DE CALONGE
2a línia de mar, 25m de la platja,
3 habitacions, cuina independent, ben
equipat, entrada independent per petita
terrassa. MOLT BON PREU.
Agost. Tot l’any.

TEL. 616 85 43 10

destaca també la connexió de
les línies R8 i R4 a l’alçada
de Barberà del Vallès per tal
de millorar la mobilitat entre
ambdós vallesos. “Nuclis com
Granollers, Mollet, Sabadell
o Terrassa necessiten estar
ben connectats, de manera
que els usuaris d’hi puguin
desplaçar sense necessitat
de fer exercicis d’atletisme
a camp obert a Montcada i
Reixac”, va subratllar Josep
Mayoral en aquest punt.

que va recordar que Territori
i Sostenibilitat va apostar
l’any 2012 per crear línies de
bus exprés “a corredors amb
demanda que no estaven servits” pel tren com és el cas de
la Vall del Tenes o Caldes.
PLA DE MOBILITAT
ESPECÍFIC DEL VALLÈS
Segons Gavín, el govern cata-

L’alcalde de Granollers
va reinvindicar la connexió
ferroviària de les comarques
vallesanes com “l’indicador
més important que anem cap
a un nou model econòmic”.
Mayoral també es va referir
al desdoblament de la línia
R3, actualment projectat
només entre Parets i la Garriga. “Amb això no n’hi ha
prou. Insistirem al Ministeri
que cal desdoblar fins a Vic”,
va concloure.

là preveu implementar “de
manera ràpida” les actuacions
del Pla de Mobilitat Específic
del Vallès que està en la fase
final de la informació institucional, que acaba el 3 d’agost.
A la tardor, s’analitzaran les
al·legacions per arribar a final
d’any amb el document “pràcticament aprovat”. El PMEV
vol potenciar el transport
públic ferroviari i per carretera perquè guanyi quota d’ús
respecte el vehicle privat en
la relació entre el Vallès Oriental i l’Occidental. També
preveu potenciar l’ús de la
bicicleta. “Hi ha accions que
no necessiten d’una gran preparació per poder-les posar
en pràctica”.

CULTURA
El premiat més nostrat
EL 9 NOU
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xar Somontín, la terra que el
va veure néixer i, posteriorment, Ribes de Freser, poble
que l’autor defineix com “la
seva segona casa” i lloc que
el va veure créixer i on va
fer els seus primers passos
com a fuster.
Durant tot l’acte, conduït
per la regidora de Cultura i
Festes Populars, Laura Álvarez, es va respirar un aire
d’emotivitat. Antonio García
és una persona molt estima-

Antonio García, de la Torreta i autor de ‘Tocar madera’, és el primer veí de la Roca que guanya
el Premi Romà Planas i Miró de memorials populars
La Roca del Vallès
Eudald Clascà

El llibre narra la
història de l’autor
i la seva família,
que van emigrar a
Catalunya

GRISELDA ESCRIGAS

El llibre de l’obra guanyadora de la darrera edició del
Premi Romà Planas i Miró
de memorials populars,
Tocar Madera, es va presentar dimecres al vespre a Can
Tàpies, a la Torreta. La d’enguany és una edició molt
especial per a la Roca, ja
que el guanyador, Antonio
García i Oliver, és veí del
barri de la Torreta i és la primera persona del municipi
que guanya el premi d’ençà
de la seva primera edició
l’any 1998.
Tocar madera és un llibre
autobiogràfic que narra la
història de l’autor i la seva
família, que van emigrar des
de Somontín, un petit poble
d’Almeria, fins a Catalunya
per intentar trobar una vida
millor. Primer van arribar
a Ribes de Freser (el Ripollès), després van estar a
Granollers i finalment es
van instal·lar a la Torreta,
on actualment encara resideix.
L’obra és considerada
com una descripció preci-

En primer terme, Antonio García Oliver, en la presentació del llibre dimecres a la Torreta

sa i reflexiva, que deixa el
testimoni de les persones
humils en l’època de la postguerra, aconseguint mostrar d’aquesta manera un

retrat de la societat d’aquell
temps. L’autor relata un
recorregut ple d’emocions,
començant pel dolor i el
patiment que pateixen per

la mort del seu pare quan ell
encara era un nen. L’enyorança també és un dels
sentiments més notoris del
llibre; primerament per dei-

Novel·la com a trencaclosques

da al barri. A la Torreta es va
forjar un nom com a fuster;
allà també hi van créixer les
seves filles i, a més, també
va ser president del Casal
d’Avis durant quatre anys.
Precisament, la seva filla
Mari Àngels García va fer
el parlament més emotiu de
la tarda. Ella també va ser
qui va acompanyar García a
recollir el premi el passat 23
de novembre. Va parlar de
tot el que representa aquest
llibre pel seu pare, però
sobretot per la seva família
i tota la gent que en algun
moment han volgut conèixer
la seva història.

Aquest és el cinquè llibre
publicat per Pacheco, que
ha guanyat diversos premis
literaris i és autor també
dels llibres de contes Tots
els àngels del món (1996) i
Anomeneu-lo amor (1998),
el llibre de microrelats Ficcionaris (2001) i el llibre de
poesia L’ordre del foc (2016).
Durant el 2012 va fer el bloc
cultural Elogi de l’escorpí,

Jesús Pacheco, de Sant Celoni, publica ‘El Danubi també passa per Praga’
Sant Celoni
T.T.

L’obra va
guanyar el Premi
de Novel·la Josep
Sapera 2018
d’Òmnium

AITANA SUCH

El Danubi també passa per
Praga, l’obra guanyadora
del Premi de Novel·la Josep
Saperas 2018 d’Òmnium
Cultural, va arribar a les llibreries aquest dijous, coincidint amb el Dia del Llibre
i de la Rosa. El cinquè llibre
publicat per Jesús Pacheco
(Gualba, 1964), ha estat
publicat sota el segell de
l’Editorial Tushita, de Sant
Celoni, poble en què viu
l’autor.
La novel·la va guanyar el
premi per unanimitat del
jurat, presidit per IsabelClara Simó i format per Marta Tàpias, Ivonne Griley i
Martí Monclús. La desapareguda escriptora havia escrit
que l’obra era d’una gran
originalitat. “És la novel·
la de la novel·la. Diàlegs
àgils. Un pòsit cultural molt
remarcable. Representa una
nova generació de novel·
listes. M’ha entusiasmat”.
El Danubi també passa per
Praga s’estructura en dues
parts diferenciades, explica

29

Jesús Pacheco, el novembre de 2018, quan va rebre el premi d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental, a Sant Celoni

l’autor. “En la primera es
mostra com es fa la novel·la
en sí mateixa, amb sis o set
narradors que se superposen i es van eliminant l’un a
l’altre per veure qui explica
millor la història”. Aquesta història fa referència a

diversos fets de la 2a Guerra
Mundial però també de l’actualitat. És una obra, explica
Pacheco, “que comença com
si fos una novel·la tradicional però que es va desfent,
i va donant pistes de com
acaben els personatges”.

L’autor la defineix com un
trencaclosques, perquè es va
construint al mateix temps
que es va llegint. Quan va
guanyar el premi, els membres del jurat també la van
definir com a “trencadora” i
“una novel·la de la novel·la”.

que al final va esborrar completament, a propòsit. “És
una mena de revenja contra
l’estat de la cultura”, afirma.
“I aquest últim llibre no deixa de ser una mena d’assaig
solapat sobre la cultura i la
vida actual”, afegeix.
Pacheco és Llicenciat en
Filologia Catalana i Castellana i treballa de constructor
especialitzat en restauració i
reformes. Durant molts anys
va ser conductor de tertúlies
literàries i cinèfiles per a
diverses entitats i associacions. Actualment també és
articulista a Nació Digital.

ESPORTS
Ascensos casolans a dojo

38
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RAMON FERRANDIS

El Tennis Taula de la Garriga ha pujat cinc categories en set anys amb jugadors del planter
La Garriga
Toni Canyameras

Privat d’abundants recursos
i aïllat dels gran urbs, l’Iceland Tennis Taula Els 8 de
la Garriga practica un model
d’autarquia basat en la producció pròpia de talentosos
jugadors en massa, sense
recórrer a les importacions.
Una autarquia que ha convertit el club en una potència
del tennis taula que aquest
últim any s’ha plantat per
primer cop a Primera Estatal
—la tercera màxima categoria—, després de cinc ascensos en set anys. Tots, amb
jugadors de marca pròpia. En
l’últim d’ells hi han participat set competidors. Els set
són del planter. A Els 8 de la
Garriga tot queda a casa.
L’ideòleg del model, Jordi
Gavin, un boig enamorat del
tennis taula que s’entrega
al seu esport amb dedicació
científica: al matí treballa a
la direcció tècnica de la Federació Catalana i a la tarda
exerceix de director esportiu
al club garriguenc. Tennis
taula a totes hores. “L’objectiu d’aquesta temporada era
la permanència, no ens esperàvem pujar. Però la regularitat i la unitat de l’equip han
estat claus. Tanmateix, el
que ens diferencia de la resta
de clubs és la nostra aposta
pel planter”, explica Gavin,
un dels jugadors també del
sènior. “Fa sis anys que vam
començar el projecte, que

Esteve Mena l’any 2013 al Tast

Mor a 70 anys
Esteve Mena, de la
Garriga, vinculat a
l’atletisme popular
La Garriga

D’esquerra a dreta, Gerard Mora, Biel Navío, Nil Aragall, Cesc Molins, Jordi Gavin, Jordi Edo i Eric Sánchez

tenia com a objectiu potenciar la base. Paral·lelament als
ascensos del primer equip,
hem anat fent créixer el
planter i fent pujar gent, la
temporada que ve ja serem
40 jugadors i cinc equips.
Penso que el que fem molt bé
és insistir en els fonaments
tècnics”, argumenta Gavin,
exjugador de Vic i Olot i top-8
estatal en la seva època com
a competidor del tennis taula base. El garriguenc de 32
anys ha encapçalat un equip
format també per Jordi Edo,
Nil Aragall, Gerard Mora, Biel
Navío, Eric Sánchez i Cesc
Molins, el més jove del bloc
amb només 14 anys.
Com la resta dels seus companys, Nil Aragall s’ha criat

Rousaud i el FC Barcelona
citats per a un acte de
conciliació el 7 d’octubre
Sant Feliu de Codines
T.C.

Emili Rousaud i la junta
del FC Barcelona han estat
convocats per a un acte de
conciliació en un jutjat de
Barcelona el 7 d’octubre per
les declaracions del codinenc
sobre el seu desacord amb
el procés de contractació de
l’empresa I3 Ventures, a la
que va recórrer el club blaugrana per monitoritzar les
xarxes socials, més conegut
com a cas Barçagate. L’acte
de conciliació és el pas previ
a la querella. El FC Barcelona
acusa de calúmnies al codinenc, que denuncia irregularitats en aquest procés. El
que fos vicepresident institucional de l’entitat assegura
que el club va partir un con-

tracte d’un milió d’euros en
cinc de diferents vinculats a
companyies del mateix grup
empresarial per evadir el
control d’una comissió d’adjudicacions de la qual Rousaud formava part, i que el
Barça va pagar un sobrecost
per aquests serveis, fets que
ha provat l’auditoria del cas.
L’equip jurídic del codinenc, liderat per l’advocat
Diego Artacho, afirma que
“no hi ha base jurídica per
acusar l’exvicepresident
de calúmnies o injúries, ja
que es posa de manifest que
durant tres anys es va partir
premeditadament un contracte adjudicat a societats
vinculades” i que “els serveis
prestats per aquestes tenen
un preu un 40% inferior al
que va pagar el club”.

al club. El jugador de 22 anys
—11 dels quals jugant a Els
8 de la Garriga— degusta un
èxit que ha coronat la recuperació de la seva lesió. L’any
passat es va trencar el lligament creuat anterior, el que
tan sols li ha permès disputar
l’últim tram. En aquest petit
però a la vegada gran equip
de poble també hi tenen
cabuda les històries de superació. “És una alegria haver
pujat després d’una lesió tan
dura. Hem estat units des del
principi i això explica aquesta fita inesperada”, relata
Aragall. “Penso que el club
té molta paciència a l’hora
de formar jugadors i els sap
organitzar molt bé per grups
d’edat. A més a més, s’envia

missatges positius als nens
durant l’ensenyament”, ressalta el jugador.
I ara, espera tota una Primera Estatal. Una divisió que
en molts casos planteja la
disjuntiva de fitxar jugadors
de fora o mantenir l’equip
propi. Per Gavin no hi ha
dilema. “No fitxarem ningú,
mantindrem la filosofia de
continuar competint amb
gent del planter. I si hem de
baixar, ho farem”, etziba el
director esportiu d’un club
que es nega a donar l’esquena als seus principis, els
mateixos que l’han portat
fins a la categoria de bronze.
Els 8 de la Garriga només
confia en els de casa. I amb
ells anirà fins el final.

El CN Granollers ajorna
l’Assemblea Extraordinària de
socis per precaució sanitària
Granollers
EL 9 NOU

El Club Natació Granollers
ha ajornat sense data l’Assemblea General Extraordinària de socis prevista per
aquest passat dijous, 23 de
juliol, com a mesura preventiva davant el coronavirus,
arrel de les recomanacions
de Protecció Civil de l’Ajuntament. L’entitat es compromet a celebrar l’acte en un
període no superior als 120
dies des de l’aixecament de
l’estat d’alarma.
La junta directiva de l’entitat havia convocat els socis i
sòcies per rendir comptes de
l’activitat i decisions preses
durant el confinament així
com per exposar els informes
del club en un acte previst al

pavelló d’El Parquet, al costat de les instal·lacions del
club. Malgrat que avalada
per la Secretaria General de
l’Esport, una de les decisions
de l’entitat que més desacord
va causar entre els socis va
ser el cobrament de quotes
durant l’estat d’alarma amb
el centre tancat. Tot i així,
el Club va suspendre les
quotes a determinats socis
sense que perdessin aquesta
condició de soci segons la
seva situació personal. El CN
Granollers ha descartat celebrar l’Assemblea de manera
virtual per les diferències
causades per la possible bretxa digital i ha anunciat que,
tal com marquen els Estatuts,
els socis tenen a disposició
i consulta tots els informes
des del 13 de juliol.

Esteve Mena, vinculat a
l’atletisme popular a la Garriga, va morir dimecres als
70 anys. Formava part dels
organitzadors de la cursa
de muntanya de la Vall del
Congost i havia col·laborat
amb la Mitja Marató i El Tast
de la Mitja o altres curses
organitzades a la Garriga
com la de Les Tortugues. Va
començar a córrer amb 50
anys i va fer marques de poc
més d’1 hora i 30 minuts a
la Mitja de Granollers. Com
atleta popular havia participat en maratons com les
de Barcelona i Donosti i en
maratons de muntanya com
la de Galarleiz i havia fet travesses com Cavalls de Vent o
Carros de Foc. Era molt conegut en el teixit associatiu
esportiu de la Garriga perquè
des de 1994 va ser el conserge al pavelló de Can Noguera. Va estar en actiu fins fa
una desena d’anys quan li
van donar la llarga malaltia
pel càncer que li havien diagnosticat uns anys abans, tot i
que no ha estat la causa de la
mort. Ara es mantenia actiu
fent caminades cada dimecres i cada cap de setmana
amb un grup d’amics. Dimecres de la setmana passada va
pujar al Puigmal.

Els equips vallesans
de Primera i Segona
Catalana ja coneixen
els seus rivals
Mollet del Vallès

Els equips vallesans de
futbol de Primera i Segona
Catalana ja coneixen els seus
rivals per la primera fase de
la pròxima temporada. Els
de Primera —Mollet, Parets
i Les Franqueses—, s’enfrontaran a Guineueta, Mataró,
Júpiter, Rubí, Sabadell Nord,
Sant Cugat i Llefià. Pel que
fa a Segona, la Molletense
se les veurà amb Argentona,
Cirera, Gramanet, Malgrat,
Masnou, Molinos, Premià
de Mar, Sant Pol, Tordera i
Vilassar de Mar B; i Caldes,
Cardedeu i La Torreta amb
Gurb, OAR Vic, Ripollet,
Sabadell B, Sabadellenca,
Sant Julià, Tibidabo i Torelló.

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-roca-demana-que-la-linia-de-bus-l52-recuperi-el-servei
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La Roca demana que la línia de bus L52 recuperi el
servei
Europa Espanya Català

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/el-ple-de-la-roca-aprova-un-paquet-dajudes-pel-comerc
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El ple de la Roca aprova un paquet d'ajudes pel
comerç
Europa Espanya Català
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s-usuarios/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-roca-reabre-el-cem-tras-una-semana-de-cierre-por-covid-19-y-anuncia-qu e-bonificara-las-cuotas-de
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La Roca reabre el CEM tras una semana de cierre
por Covid-19 y anuncia que bonificará las cuotas
de los usuarios
Europa Espanya Espanyol
Labores de desinfección de las instalaciones deportivas El Ayuntamiento de la Roca del Vallés ha
anunciado que este sábado reabrirá el Centro Deportivo Municipal (CEM), una semana después
de cerrarlo por precaución ante un caso de Covid-19. Para compensar los días que el centro ha
sido cerrado y las personas abonadas no han podido utilizar las instalaciones, el Ayuntamiento
bonificará el 25% de la próxima cuota.
Durante estos días, según ha informado el consistorio, se han seguido las indicaciones del
Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Generalitat, para garantizar la salud y seguridad de
todas las personas. Así, los trabajadores y trabajadoras del centro se han sometido a pruebas
médicas y han resultado todas negativas, y no se tiene constancia de que ningún abonado y
abonada sea ningún caso sospechoso de Covid-19. En paralelo, el consistorio ha reforzado las
tareas de limpieza y desinfección del centro, garantizando así que su reapertura se pueda producir
con total seguridad.
El concejal de Deportes, Daniel Valls, afirmó que «el CEM es un espacio completamente seguro y
animamos a los usuarios a volver a la vida deportiva que teníamos antes de este incidente. El
deporte debe ser una herramienta social que nos debe permitir normalizar esta crisis sanitaria que
está castigando tanto duramente nuestra sociedad. En esta línea, desde el CEM, nos exigimos
una respuesta rigurosa, rápida y excelente ante los retos que esta pandemia nos pone en el
camino para poder dar servicio al pueblo con las máximas facilidades y garantías «.
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Ruta por la Catalunya 'petfriendly'
Europa Espanya Espanyol
Cada vez más familias optan por llevar consigo a sus mascotas en sus salidas veraniegas y el
sector vacacional se ha adaptado a estas nuevas realidades
Tres perros disfrutan de la naturaleza. /
VANESSA DIAZ-MAROTO
A pesar de que hace años podía resultar un poco complicado encontrar opciones turísticas en las
que las mascotas fueran bienvenidas, cada vez más familias optan por llevar consigo a sus
peludos en sus salidas veraniegas y el sector se ha adaptado a estas nuevas realidades.
Catalunya se ha convertido en un destino ideal para disfrutar junto a ellos.
Arrozales y marismas en Tarragona
La zona sur de Catalunya es una buena opción para quienes quieren disfrutar del turismo de
naturaleza junto a sus mascotas sin renunciar a poder vivir experiencias más urbanitas. El Delta
del Ebro es una de las mayores zonas húmedas de España, con 320 km cuadrados de hábitats
acuáticos, arrozales y Parque Natural, y resulta un paisaje espectacular que se puede disfrutar a
pie, en bicicleta, en kayak o en barco.
Elijas la opción que elijas, podrás realizar el recorrido junto a tu mascota ya sea mediante una ruta
en kayak por la Bahía dels Alfacs , o disfrutando de un crucero por el río con el que descubrir la
unión del Ebro y el mar. Además, justo frente al embarcadero, en el restaurante 'Lo Transbordador
Olmos' cuentan con un salón especial para poder comer acompañado de nuestras mascotas.
Para los que prefieren disfrutar de la playa, Riera d'Alforja , en Cambrils, o la playa Bassa de
l'Arena, en el Delta , son otras dos opciones muy recomendables y en las que las mascotas son
bienvenidas. La opción más urbanita en esta zona, es realizar un recorrido por la antigua Tarraco y
visitar, desde el exterior, tanto el anfiteatro como el circo romano de la ciudad y terminar
admirando las espectaculares vistas del 'balcón del Mediterráneo'.
Ambiente mediterráneo en Girona
Admirar la bella silueta de la costa desde el Camí de Ronda es una más que interesante opción
para conocer sin prisa los rincones más pintorescos de la provincia de Girona . Además, el hecho
de pasar por diferentes pueblos nos permitirá conocer más de un lugar sin tener que utilizar el
coche y disfrutando de las vistas y las múltiples terrazas que ofrecen los paseos marítimos de los
pueblos de la zona.
Si queremos ir a la playa con nuestro compañero de cuatro patas podremos optar por espacios
enfocados para ellos como la playa Rec del Molí, en l'Estartit, con más de 600 metros cuadrados
de arena en los que correr y disfrutar de su compañía o la de La Rubina, en Empuriabrava.
Por otro lado, podemos descubrir la otra perspectiva de la costa con los cruceros por las Illes
Medes y observar el fondo marino a través de los cristales de la embarcación que recorre la Costa
del Montgrí y en el que los animales son tan bienvenidos como el resto. Otra buena opción es
realizar una ruta por los pueblos medievales de Pals, Peratallada, Ullastret y sus alrededores, en
los que podremos perdernos por las calles adoquinadas y contemplar la estética medieval tallada
en piedra de sus caminos y edificaciones.
Un perro en el paseo marítimo / begoña gonzález

La Barcelona extravagante
La ciudad de Barcelona, sede del modernismo se convierte en una opción idónea para quienes
quieran disfrutar de la cultura junto a sus mascotas, pues sorprendentemente ambas alternativas
cuentan con opciones 'petfriendly'. Una a través de visitas a casas-museo de Gaudí como la Casa
Batlló , cuyo recorrido permite la entrada de animales de compañía y la otra, a través de las obras
de Picasso, Miró, Dalí o Chillida en la Fundación de Arte Contemporáneo Fran Daurel del Poble
Espanyol.
Para quienes prefieran huir del bullicio de la ciudad, y disfrutar de sus mascotas en el entorno
natural, el Parque Natural del Montseny se erige como una gran alternativa. En este espacio
declarado Reserva de la Biosfera pueden correr libremente por las más de 30.000 hectáreas y
bañarse en el emblemático entorno del Pantano de Santa Fe .
Para los más atrevidos, también es una gran opción el Aquapark canino de la Roca del Vallès . En
el que hay dos enormes piscinas en las que los perros pueden nadar libremente, toboganes de
agua, canoas, una zona de dunas en las que revolcarse y jardines para jugar al frisby o a la pelota.
Lleida, pura naturaleza
Lleida es una provincia llena de localidades con encanto y de parajes naturales perfectos para los
amantes de la naturaleza y los animales como el Pirineo, Parque Nacional de Aigüestortes y el
Estany de Sant Maurici . Muchos de estos parajes albergan rutas perfectas para hacer en
compañía de nuestros peludos como el Camí del Bons Homes .
En este caso es una ruta turística de 189km que une el Santuario de Queralt en Berga con el
Castillo de Montségur en Ariège, Francia y en la que encontrarás alojamientos en todas las etapas
del camino que permiten la entrada de animales.
Por otro lado, y para quienes prefieran los planes de restaurantes y visitar lugares con encanto,
Bagergue, Taüll, Guimerà o Vielha son grandes opciones en las que podremos disfrutar de la
compañía de nuestras mascotas entre casas de piedra y encanto rústico. Muchos de estos
pueblos en verano habilitan terrazas en sus restaurantes en los que podrás probar la mejor
gastronomía local entre montañas y paisajes.
Dos perros corriendo en el campo / vanessa diaz-maroto
Consejos para viajar con perros
Son muchas las dudas que nos surgen cuando queremos emprender un viaje junto a nuestros
compañeros peludos no solo a nivel organizativo sino también sobre cómo debemos preparar el
desplazamiento para evitar que sufran de ansiedad u otros problemas.
La mayoría de animales de compañía está poco hecho al hábito de viajar, ya sea en coche o en
otros transportes y este desplazamiento suele acarrearles una gran dosis de estrés. En ese
sentido, debemos conocer a nuestro compañero y planificar el viaje en concordancia a lo que
creamos que será tanto de su agrado como del nuestro y seguir estos consejos básicos:
Un pasaporte para animales de compañía
Antes de emprender cualquier viaje, debemos asegurarnos de que el animal se encuentra en
perfectas condiciones y revisar junto a un veterinario o etólogo cualquier duda que podamos tener
sobre su salud. Si se planea un viaje a otra comunidad o país, debemos ser conscientes de qué
vacunas o documentos debemos tener en regla para poder disfrutar del viaje en condiciones.
En caso de viajar con tu perro fuera de España, deberás revisar si necesitas el Pasaporte para
Animales de Compañía, que lo puedes obtener en tu veterinario de confianza, así como el
microchip necesario para salir del territorio nacional, así como las vacunas obligatorias para perros
en otros países.
Seguridad para mayor tranquilidad
En caso de querer realizar el viaje en coche haciendo uso de jaulas o habitáculos, "es
recomendable que antes de emprender el trayecto el perro tenga el transportín positivizado para
viajar con absoluta tranquilidad&rdquor;, asegura Vanesa Diaz-Maroto, CEO de Doggy Time

Mataró. En caso de que el animal no esté acostumbrado al transportín, es recomendable realizar
antes ejercicios con el animal para que empiece a sentir ese espacio como parte de "su
territorio&rdquor;.
Vanessa viaja con sus perros en transportines / Vanessa diaz-maroto
Por otro lado, también se puede llevar a las mascotas en los asientos traseros del vehículo
siempre y cuando tengan suficiente espacio y vayan debidamente atados con arnés y cinturón de
seguridad canino . Durante los viajes es importante que tengamos presente que los perros pueden
sufrir golpes de calor y que por tanto evitemos el sol directo o las altas temperaturas dentro del
vehículo.
Equipaje 'perruno'
Los animales también necesitan llevar algunas cosas cuando nos acompañan de viaje y es muy
importante que preparemos la maleta a conciencia. Para facilitar la adaptación al entorno y evitarle
estrés innecesario, es recomendable llevar sus accesorios habituales como la correa y el arnés,
sus juguetes preferidos, el Kong, su pienso habitual y premios, así como un recipiente portátil para
el agua, un bozal, algunas bolsas para deposiciones y su camita para dormir.
Del mismo modo que haríamos con los humanos, también es recomendable llevar algunos
medicamentos básicos para ellos encima como urbason, blastoestimulina y diprogenta, así como
gasas y suero.
Adaptar el viaje a nuestro compañero
Para evitar situaciones incómodas junto a nuestras mascotas, debemos adaptar los viajes a
nuestros gustos y los suyos . Antes de planear ninguna escapada hay que ser consciente del
estado del animal, sus miedos o fobias, la edad, e incluso los hábitos que tiene. En caso de pensar
un viaje que tan solo se adapte al componente humano del tándem, es probable que nuestro
compañero se estrese y terminemos por no disfrutar de la salida.
"Es básico que preparemos los viajes y los organicemos de forma que disfrutemos por igual
nosotros y nuestras mascotas, pero sobre todo debemos preparar los trayectos para evitar
situaciones negativas o de riesgo para ellos&rdquor;, asegura la educadora canina.
Un perro con su arnés y correa de vacaciones / begoña gonzález
Paradas para evitar mareos
Para hacerle más llevadero el trayecto en coche a nuestras mascotas podemos empezar por
permitirles estirar las patas y cambiar de postura. Los perros, como las personas, también
necesitan hacer paradas durante los trayectos en coche. Es importante que planifiquemos
momentos para que puedan pasear y beber agua durante los viajes largos en coche así como
nunca dejarlos solos en el vehículo cuando paremos a descansar.
Por otro lado, algunos animales se marean en el coche y es recomendable que no coman antes de
emprender el viaje. en caso de mareos más fuertes, podemos consultar con el veterinario para que
nos recete algún medicamento que ayude a nuestra mascota a sobrellevar sin tanta ansiedad el
viaje.
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Front comú per reclamar millor connexió amb
Barcelona
Europa Espanya Català
Els municipis del marge esquerre del Besòs demanen a la Generalitat la posada en marxa d'un
bus exprés al territori
Els municipis del marge esquerre del Besòs han decidit unir esforços per buscar solucions a la
deficitària oferta de transport públic que pateixen per connectar amb Barcelona. La Roca del
Vallès, Vilanova del Vallès, Vallromanes, Montornès, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i
Sant Fost de Campsentelles tenen en comú no disposar de servei ferroviari al seu municipi les
línies R2 i R3 de Rodalies es troben al marge dret del Besòs i patir greus mancances pel que fa als
serveis competitius de bus interurbà.
Per aquest motiu, aquests municipis han consensuat una moció que reclama al Govern de la
Generalitat la creació d'una línia de bus exprés que uneixi el marge esquerre del riu Besòs des de
la Roca del Vallès a Barcelona a través de la carretera BV-5001. La moció reclama que la línia de
bus exprés uneixi entre les 7 h i les 23 h i amb més de 5 combois diaris de pujada i de baixada els
municipis de La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Montornès i Martorelles amb Barcelona, amb
parades a l'avinguda Meridiana que l'enllacin amb el sistema de metro i bus urbà de la ciutat. "Les
nostres poblacions han crescut molt amb nous veïns vinguts de l'àrea metropolitana, molts dels
quals treballen a Barcelona i l'oferta existent per poder accedir-hi en transport públic és molt
minsa", explica Ana Madrona, regidora de Mobilitat de Montornès. "Les línies de bus actuals van
ser dissenyades als anys 80 i 90 i no s'han replantejat tot i el creixement del segon cercle
metropolità", referma Carles Miquel, alcalde de Sant Fost.
Pendents de la R2 Aquests municipis agrupen una població de gairebé 50.000 habitants, els quals
per viatjar a Barcelona, disposen de poques i línies d'autobús interurbà, a més de poc competitives
amb el vehicle privat per les reduïdes freqüències i el temps de trajecte. A tall d'exemple: la línia
500 triga 1h 7min parant a tots els municipis fins a la Roca o la 501 que triga 37 minuts fins a
Montornès parant a tots els municipis. També hi ha altres línies d'autobús d'unió amb Barcelona a
través de Granollers, i al tram inferior a través de Mollet del Vallès. Totes elles amb connexió a les
seves respectives estacions de l'R2 de Rodalies de Catalunya, però sense horaris de connexió
amb el servei ferroviari.
De fet, la línia de Rodalies R2 amb les estacions de Granollers centre, Montmeló i Mollet-Sant
Fost, és la principal oferta de mobilitat pública però també amb mancances: l'alta demanda, que fa
que els trens en hora punta vagin massificats i els problemes d'aparcament per accedir-hi. "La línia
de bus exprés seria una alternativa per descongestionar l'R2 de Rodalies, que ja no pot absorbir la
demanda del territori", considera Marc Candela, alcalde de Martorelles.
Limitacions per entrar a BCN A la deficitària oferta de transport públic a la zona se li sumen les
cada vegada més restriccions que tenen els veïns del Baix Vallès per accedir a Barcelona. Amb la
implantació de la Zona de Baixes Emissions, els vehicles que no disposen del distintiu ambiental
de la DGT no poden entrar a la Ciutat Comtal i necessiten alternatives que passen per una millor
oferta de mobilitat pública.

Segons explica Candela, alguns dels alcaldes implicats ja han fet saber la petició al Departament
de Territori de la Generalitat, que "ens demana que es faci de manera formal", diu l'alcalde
martorellesenc. La moció, que ja s'ha començat a aprovar a alguns ajuntaments com el de Santa
Maria de Martorelles i Martorelles, vol pressionar la Generalitat perquè faci l'estudi i tiri endavant la
línia de bus. Amb tot, alguns dels alcaldes mostren les seves reserves, ja que "dependrà de les
assignacions pressupostàries del Govern català". A més, en alguns casos com el de Sant Fost o
Santa Maria, amb nuclis més dispersos, la posada en marxa de la línia "s'haurà d'acompanyar de
mesures perquè el transport urbà apropi els veïns a aquestes parades, perquè sigui un recurs
realment eficient", diu Luisma Pintor, alcalde de Santa Maria.
El bus a la Vall del Tenes, una experiència d'èxit Exprés.cat és la xarxa d'autobusos d'altes
prestacions impulsada per la Generalitat, que inclou les línies d'autobusos interurbans amb més
demanda de cada demarcació a la de Barcelona n'hi ha 23. El servei posa en circulació autobusos
que es caracteritzen per la seva alta freqüència; l'ús de vehicles moderns i accessibles; velocitat
comercial alta; informació en temps real, circulació per carrils segregats i una gran demanda.
Al Vallès Oriental existeix una experiència d'èxit, el bus exprés e7 a la Vall del Tenes, un territori
amb característiques socials i urbanístiques similars al marge esquerre del riu Besós. La línia,
operada per Sagalés, compta amb 7 combois de baixada i 7 de pujada en diferents franges
horàries entre les 7.30 h i les 22.45 h de dilluns a divendres feiners. El bus exprés e7 va tancar
l'any 2019 amb xifres de rècord. L'any passat 298.314 persones van fer ús d'aquest servei, una
xifra que suposa un augment del 14% respecte al 2018. Si la comparativa es fa respecte al 2010,
any d'inici de l'e7, els usuaris s'han multiplicat per 13.
Al Baix Vallès també existeix l'e21, el bus exprés que connecta directament Mollet amb Barcelona.
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Mor un motorista al xocar amb un senglar a la
Roca del Vallès
Europa Espanya Català
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Un motorista de Sant Pere mor a la carretera de
Santa Agnès després de topar amb un senglar
Europa Espanya Català
Un motorista ha mort aquest divendres a la nit en un accident de trànsit a la carretera que
connecta la Roca amb Cardedeu passant pel poble de Santa Agnès de Malanyanes . Segons les
primeres investigacions dels Mossos, el conductor de la motocicleta ha perdut la vida després de
topar contra un senglar que estava a la calçada i anar per terra.
La víctima és una home de 43 anys i veí de Sant Pere de Vilamajor . Respon a les inicial F.A.B.S.
Era l'únic ocupant de la motocicleta sinistrada.
L'accident ha passat cap a les 11 de la nit a l'altura del quilòmetre 2 de la BV-5015. Al lloc, hi han
actuat tres dotacions de Mossos, dues dels Bombers, sanitaris del Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM) amb dues ambulàncies.
No massa lluny del lloc de l'accident d'aquest divendres, hi havia hagut un altre accident mortal el
març de 2018 on van morir un pare i el seu fill. També anaven en una moto que va topar contra un
camió.
L'Ajuntament de la Roca ha demanat millores en aquesta carretera per reduir la sinistralitat i per
l'elevat volum de trànsit. La Generalitat va anunciar que hi faria algunes actuacions .
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L'operació sortida del primer d'agost es tanca amb
409.083 vehicles, un 12,8% menys que l'any passat
Europa Espanya Català
També han marxat un 1,88% menys de turismes de l'àrea metropolitana que el cap de setmana
anterior (416.912)
ACN - Barcelona
L'operació sortida d'aquest primer d'agost s'ha tancat amb la marxa de 409.083 vehicles de l'àrea
metropolitana de Barcelona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Es tracta d'un descens del 12,80% respecte la mateixa setmana del 2019 (quan van ser 469.151
vehicles) i un 1,88% menys -fins i tot- que el cap de setmana passat (416.912).
Les retencions a la xarxa viària catalana també han estat discretes aquest dissabte i, segons
l'SCT, només han destacat les cues habituals de turismes i motocicletes als accessos a la Costa
Brava i la Costa Daurada: a la C-63 a Lloret de Mar, la C-32 a Tordera, l'N-340 al Vendrell, la C-35
i la C-65 a Llagostera, i l'AP-7 al peatge de Martorell i entre Llinars i la Roca del Vallès.
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Desencallado el eje cívico de La Torreta
Europa Espanya Espanyol
El pasado jueves, en un pleno extraordinario, el Ayuntamiento de La Roca del Valles solucionó
tres problemas urbanísticos que habían quedado pendientes en la época de Rafael Ros como
alcalde.
El primero era el eje cívico de La Torreta. Un proyecto que la antigua Convergència llevó en sus
programas electorales y que quedó pendiente. Se hizo la primera fase, quedando pendiente las
otras dos. Ahora se ha presentado un proyecto diseñado por Arquivistes Estudi d'Arquitectura i
Diseny SLP. Por el cual se llevará a cabo la realización de la fase 2 por un coste de 360.064,27.
El segundo está vinculado con Can Massaguer. Una serie de propietarios habían puesto
demandas al ayuntamiento por el hecho de no haber identificado gráficamente sus fincas. Entre
concreto Inmonau SA. y la Junta de Compensación de Can Massaguer. Ambas demandas están
vinculadas al reconocimiento de la finca propiedad de Inmonau SA y por parte del de la Junta de
Compensación una serie de obras que aún se consideraban en ejecución y que ya estaban
realizadas, que se cambiara dicha consideración. Por lo cual, el pleno aprobó inicialmente la
modificación del Plan General de La Roca del Valles en el sector SPI-3.
Dentro de lo que tenía que ser el sector Els Mayols Can Planas había un sector urbanístico entre
las calles Torras i Bages, entre las calles Montblanc i Espronceda, que quedó afectado y se
tuvieron que parar las obras ya empezadas de urbanización. En su momento la empresa
constructora puso una demanda contra el ayuntamiento por valor de 600.000 euros. El motivo fue
que el consistorio gobernado por el exalcalde Rafael Ros estaba en contra de la urbanización de
ese sector. En el momento de replantear el cambio urbanístico incluyó el sector UA-20, que no
debía formar parte de esa modificación. El error urbanístico quedó solucionado con la modificación
del Plan General donde se incluía este sector como zona no urbanizable, siendo un sector
urbanizable.
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La Roca aprova la segona fase de la remodelació
de l'eix cívic de la Torreta
Europa Espanya Català
El darrer ple de la Roca ha aprovat per unanimitat el p rojecte de la segona fase de l'eix cívic del
barri de la Torreta . Inclou la remodelació i millora de l'àrea de parc infantil i trobada amb el talús
on s'incorporarà una funció lúdica, informa l'Ajuntament en un comunicat. L'objectiu és que les
obres es puguin completar l'any 2021.
El projecte afecta un àmbit de 2.397 metres quadrats . Hi haurà una zona de jocs infantils per a
nens de 3 a 8 anys, un espai recreatiu per a majors de 8 anys i una àrea esportiva amb gimnàs
urbà.
Amb l'actuació es generarà un eix cívic de passeig amb zones de descans . Es construirà una
pèrgola que seguirà la que ja hi ha entre el Centre Cultural i Can Tàpies i que també servirà
d'aixopluc i zona d'ombra a l'entorn de l'escola La Torreta. També hi haurà una nova escala per
connectar l'entorn de l'escola amb la part inferior del parc .
"És un espai que ha de ser clau i central en la vida del barri", ha dit el regidor d'Urbanisme i
Planejament, Xavier del Villar . "La remodelació està pensada perquè l'Eix Cívic esdevingui un
espai de gaudi per a tothom", afegia en el ple.
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lavanguardia.es
04/08/2020

Quema un camión de paquetería en la AP-7 en La
Roca del Vallès
Europa Espanya Espanyol
Un camión articulado cargado de paquetería ha quemado entero en el punto kilométrico 131 de la
AP-7 , en La Roca del Vallès . El fuego afectó matorrales del arcén. El conductor ha salido ileso.
Han trabajado cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de la una a las cuatro de la
madrugada de este martes.
<

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/32613/roca/vall/reconeixer/seus/millors/esportistes/setembre

Nació Granollers
04/08/2020

La Roca del Valls reconeixer els seus millors
esportistes el 4 de setembre
Europa Espanya Català
La gala de lliurament dels guardons es farà complint totes les mesures de seguretat
La Roca del Vallès celebrarà la Nit de l'Esport, per reconèixer la trajectòria i èxits dels esportistes i
entitats esportives del municipi, el proper dia 4 de setembre. L'acte d'homenatge estava previst pel
dia 20 de març, però la pandèmia va obligar a ajornar-lo.
El format de l'acte, que començarà a les 21h al Centre Cultural de La Roca, es modificarà per
adaptar-se a la situació sanitària actual: només estaran convidats presencialment els esportistes
nominats i les persones representants de les entitats esportives, que només podran portar un
acompanyant, i l'acte es retransmetrà per streaming a través del web municipal.
En cas que les mesures sanitàries s'endurissin al mes de setembre, la gala tirarà endavant però
sense públic, i també es retransmetria en directe.
Els guardons reconeixeran els millors esportistes promesa, els millors en categoria individual i
col·lectiva, equips, la millor trajectoria i el millor esportista o trajectòria en l'esport adaptat; i també
es premiaran les dones que realitzin tasques directives de forma continuada en clubs i/o
associacions esportives del municipi, als mèrits personals amb relació al foment de l'esport local i
al foment de la inclusió social a través de l'esport.
Mapes interactius MAPES Vint comarques han duplicat els positius de coronavirus en l'última
quinzena Consulta en mapes i taules quants contagis s'han detectat, a nivell local i comarcal, en
cadascuna de les setmanes des de l'aixecament de l'estat d'alarma
coronavirus Així hem de guardar les mascaretes a casa entre ús i ús El lloc on la guardem i com
ho fem és vital per poder-la reutilitzar
ONZE DE SETEMBRE GUIA Tot el que sabem fins ara d'una Diada condicionada pel coronavirus
La mobilització serà física en 60 municipis davant d'un centenar d'edificis de l'administració de
l'Estat i també hi haurà espai per un component virtual i solidari
Ciència en societat Els reptes del rastreig de contactes Per a fer el seguiment de contactes per
evitar rebrots calen professionals i la solució va associada a l'atenció primària, una àrea desatesa
durant anys i amb recursos minvats
Tota l'actualitat, minut a minut Segueix, en directe, el que està passant a Catalunya i al món

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-passera-de-santa-agnes-torna-a-entrar-en-funcionament

Alacarta.cat
05/08/2020

La passera de Santa Agnès torna a entrar en
funcionament
Europa Espanya Català

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-roca-dona-llum-verda-a-leix-civic-de-la-torreta

Alacarta.cat
06/08/2020

La Roca dóna llum verda a l'Eix Cívic de La Torreta
Europa Espanya Català

EL TEMA

EL 9 NOU

Els tres
hospitals
sumen
27 persones
ingressades

L’IMPACTE DE LA COVID-19

Divendres, 7 d’agost de 2020

Colom: 244 tests, 12 positius
u Els tests PCR porta a porta buscaven

possibles contagiats sense símptomes

u Tretze positius a cinc nuclis familiars

de tres blocs van fer saltar l’alarma

Granollers

TONI TORRILLAS

F.P.

Els tres hospitals vallesans
tenien 27 persones ingressades per Covid-19 aquest
dijous. Segons les dades
facilitades per Joan Parellada, director executiu
del sector sanitari Vallès
Oriental, hi havia 18 persones ingressades a l’Hospital de Granollers –dues
de les quals a la unitat de
cures intensives–, set al
de Mollet i dues al de Sant
Celoni.
En l’informe setmanal
que envia els dimecres
l’Hospital de Granollers es
comunicaven 19 persones
ingressades. Són cinc més
que les que hi havia dimecres de la setmana passada.
La xifra augmenta, tot i
que en els darrers set dies
s’havien donat set altes de
pacients i havien arribat a
572 des de l’inici de la pandèmia. També hi va haver
una defunció. Des del
març, se’n compten 97.
En el cas de l’Hospital
de Sant Celoni la xifra de
persones ingressades que
són positius de Covid-19
es mantenia dimecres en
dues, igual que la setmana
anterior. S’ha acumulat
una alta més i s’ha arribat
a 103 des de l’inici.
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Les proves es van estendre a una vintena de comerciants dels establiments del carrer

Granollers
F.P.

L’aparició de 13 positius de
la Covid-19 en cinc nuclis
familiars que residien en tres
edificis propers del carrer
Colom, al barri Sant Miquel
de Granollers, va esperonar
el Servei Català de la Salut
per impulsar, entre dimarts,
dimecres i dijous de la setmana passada, un estudi
intensiu que va anar porta
per porta dels tres edificis,
tal com va explicar EL 9 NOU
en l’edició de divendres passat. “Vam veure que calia fer

Els ambulatoris
incorporen dos
gestors Covid
per fer seguiment

Riells suspèn
la festa major
per un positiu
de coronavirus

Granollers

Riells del Fai

Tots els centres d’atenció
primària de la comarca han
incorporat dos gestors Covid
per fer el seguiment dels
contactes al llarg d’aquesta
setmana. També treballen
els caps de setmana, quan
també es fan proves PCR als
ambulatoris del CAP Vallès,
a Granollers, i de Can Pantiquet, a Mollet del Vallès. Per
a Joan Parellada, director
executiu del sector Vallès
Oriental, això també és positiu per evitar que s’escapin
casos. “Els CAP estan treballant molt perquè la majoria
de les proves PCR ara les
estan fent ells.” Parellada
també valora com a mesura
de prevenció eficient que
algunes residències de la
comarca hagin decidit pel
seu compte la restricció de
visites de familiars.

L’Ajuntament de Bigues i
Riells ha decidit cancel·lar
la festa major de Riells del
Fai per un cas positiu de
coronavirus. La festa s’havia
de celebrar entre el 6 i el 9
d’agost, però el consistori ha
decidit cancel·lar els actes
“per preservar la seguretat i
la salut de tot el municipi”,
tal com han explicat en un
comunicat. A hores d’ara,
s’està investigant l’abast
del cas. Per evitar possibles
brots, l’Àrea Bàsica de Salut
de la Vall del Tenes ha programat proves PCR al Centre
Cívic de Riells del Fai per a
les persones que han tingut
contacte amb la persona
contagiada. L’Ajuntament
ha explicat que, en cas de
millora de la situació, la festa
major es podria reprogramar
més endavant.

un estudi més a fons”, reconeix Joan Parellada, director
executiu del sector Vallès
Oriental. L’objectiu era
trobar possibles contactes
asimptomàtics de les persones infectades per la Covid19 i frenar noves cadenes de
contagi. “Buscàvem possibles
contactes que se’ns haguessin escapat.”
En aquest operatiu, es van
fer un total de 244 proves
PCR, totes de forma voluntària, a veïns de les tres comunitats del carrer Colom. La
majoria les van fer els equips
de sanitaris als replans de

cada escala. Algunes, però,
també es van fer al CAP Sant
Miquel, de persones que es
van dirigir allà. L’estudi es va
ampliar als comerços del carrer i 25 de les proves es van
fer a botiguers.
En total, s’han detectat
12 positius. És el 4,9% del
total, un percentatge més
baix que la mitjana global
de Granollers durant la setmana passada: 7,27% de les
1.170 proves que es van fer
i que van permetre detectar
un total de 81 positius. Això
eleva la taxa a 129,55 casos
per cada 100.000 habitants

La policia de Mollet sanciona
200 persones, la majoria
per no portar mascareta
Mollet del Vallès
EL 9 NOU

La Policia Municipal de
Mollet va sancionar 200 persones al juliol per infraccions
relacionades amb les mesures de prevenció de la Covid19. Del total de multes,
85 han estat per no portar
mascareta. La resta han estat
imposades a persones per
consumir begudes alcohòliques a la via pública i a locals
d’oci i restauració per incomplir les restriccions horàries
i d’aforament. En un primer
moment, els agents policials
i els agents cívics alertaven
de l’obligació de complir les
mesures de seguretat. Actualment, la Policia Municipal
ja denuncia les infraccions.
Per reduir els contagis,

l’Ajuntament i la Creu Roja
va engegar el 3 d’agost una
campanya de sensibilització,
amb una especial atenció al
sector dels joves.
A Caldes, la Policia Local
va denunciar tres persones
entre el 27 de juliol i el 2
d’agost per no portar mascareta de manera reincident. A
més, van alertar 30 persones
per portar la mascareta mal
posada i quatre més per no
portar-ne. Per evitar més
infraccions relacionades
amb les mesures sanitàries,
la Policia Local intensificarà
els controls les nits del cap
de setmana, amb especial
atenció a la zona esportiva de
Les Cremades i a espais on
hi ha més possibilitat de concentració de grups, com ara
parcs i aparcaments.

a la ciutat. A més, segons les
dades de l’Institut Català
de la Salut, hi va haver cinc
proves que no van donar un
resultat concloent i s’hauran
de repetir.
Parellada valora de forma
molt positiva els resultats i
l’acció, que també han servit
per donar consells als veïns i
“assegurar l’aïllament” dels
contactes dels positius. Per
exemple, es va trobar alguna
persona que no tenia targeta sanitària “i se li va fer al
moment”. “Són pisos on és
difícil l’aïllament i on es va
buscar un apropament diferent. I ens vam trobar amb
una molt bona receptivitat
per part del veïnat”, valora
Parellada, que també destaca
la implicació positiva dels
serveis socials de l’Ajuntament en una intervenció
on van col·laborar l’Institut
Català de la Salut, el Servei
Català de la Salut i el Servei
de Vigilància Epidemiològica
del Vallès.
TAMBÉ A CANOVELLES
Segona Parellada, també s’ha
fet una actuació similar a
partir de la detecció de clústers –casos concentrats en un
espai molt determinat– en
alguna comunitat de veïns de
Canovelles. I estan estudiant
alguna altra situació que
també podria justificar alguna actuació semblant en els
propers dies a la comarca.

Els consultoris de
la Torreta i Santa
Agnès reforçaran
l’atenció telemàtica
La Roca del Vallès

L’Ajuntament i l’Àrea Bàsica
de Salut de la Roca han acordat reforçar el servei d’atenció telemàtica als consultoris
de la Torreta i Santa Agnès.
La mesura arriba després que
s’hagi declinat reobrir els
centres presencialment per
no poder garantir la distància
de seguretat. Mentre aquesta
situació perduri, els professionals dels centres continuaran fent atenció telefònica
des de casa a malalts crònics.
A més, s’està treballant per
implantar un servei de videotrucades. La regidora de
Salut Públic, Marta Pujol,
ha explicat que cal recuperar
de mica en mica la normalitat als consultoris. “Sempre
seguint el criteri de la prudència i complint amb les
resolucions del Sistema Català de Salut.”

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-roca-vol-fomentar-la-biodiversitat-als-espais-verds-reduint-la-sega/

el9nou.cat
07/08/2020

La Roca vol fomentar la biodiversitat als espais
verds reduint la sega
Europa Espanya Català
L' Ajuntament de la Roca vol promoure espais que fomentin la biodiversitat en espais verds del
municipi on es fa un manteniment semi intensiu perquè tenen poca afluència de gent i no hi ha
sistema de reg.
La brigada de jardineria ho ha començat a treballar a la zona verda de l' entrada del barri de Can
Borrell . Ja s'ha traduït en una major presència de papallones en una zona on hi ha espècies
vegetals com l'escabiosa, l'armargot, la pastanaga borda o la masteguera.
La idea és deixar sense segar uns espais amb vegetació per facilitar la presència d'invertebrats
com papallones, saltamartins, marietes o altres insectes atrets per la vegetació. Són depredadors
d'altres insectes que provoquen danys a la jardineria. És el cas de les marietes que depreden el
pugó. A la vegada, es genera una imatge menys artificial de les zones verdes.
"Els espais per fomentar la biodiversitat milloren l'entorn i són una clara aposta per la jardineria
sostenible, un concepte que parteix d'una idea molt senzilla: fer parcs i jardins amb espècies
adaptades al nostre medi i a les nostres condicions climàtiques", valora Albert Bassa , regidor
d'Obres i Serveis.

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/els-consultoris-de-la-torreta-i-santa-agnes-reforcen-latencio-telematica/
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Els consultoris de la Torreta i Santa Agnès
reforcen l'atenció telemàtica
Europa Espanya Català
L' Ajuntament i l'Àrea Bàsica de Salut de la Roca han acordat reforçar el servei d' atenció
telemàtica als consultoris de la Torreta i Santa Agnès . La mesura arriba després que s'hagi
declinat reobrir els centres presencialment per no poder garantir la distància de seguretat.
Mentre aquesta situació perduri, els professionals dels centres continuaran fent atenció telefònica
des de casa a malalts crònics . A més, s'està treballant per implantar un servei de videotrucades.
La regidora de Salut Públic, Marta Pujol , ha explicat que cal recuperar de mica en mica la
normalitat als consultoris. "Sempre seguint el criteri de la prudència i complint amb les resolucions
del Sistema Català de Salut."
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ESPORTS
El KH-7 jugarà els quarts de la

EL 9 NOU

El Recam Làser
jugarà contra el
Lloret als vuitens
de la Lliga catalana
Caldes de Montbui

El Recam Làser Caldes ja sap
que el Lloret serà el seu rival
als vuitens de final de la Lliga catalana d’hoquei. Aquesta fase del torneig es disputarà del 26 al 30 d’agost en dos
partits d’anada i tornada i, en
total, inclourà 15 equips catalans. Els guanyadors de l’eliminatòria passaran a quarts
de final, que es disputaran a
partit únic i en una mateixa
ubicació per determinar. La
temporada passada el Recam
Làser Caldes va caure contra
el Barça en la final de la Lliga
catalana després d’un partit
frenètic i amb intercanvi de
gols entre tots dos equips.

Divendres, 7 d’agost de 2020

Copa de la Reina contra el Gijón
Robert Cuesta considera que serà un bon moment per conèixer l’estat de forma de l’equip

JULIÁN VÁZQUEZ

Santi Tomàs, nou
president de l’AEH
Les Franqueses
Les Franqueses del Vallès

La Nit de l’Esport
de la Roca serà
finalment el 4
de setembre

Gassama, en un partit contra el Gijón aquesta temporada passada

Granollers
EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers es
veurà les cares amb el Gijón
als quarts de final de la Copa
de la Reina, que es disputarà el 3 de setembre a partit
únic a Alhuarín de la Torre
(Màlaga). D’aquesta manera,
el conjunt dirigit per Robert

Cuesta intentarà guanyar
un bitllet per a la semifinal
i encarrilar el camí cap a la
final d’una competició que
el club encara no ha guanyat
mai. L’emparellament va sortir del sorteig que es va celebrar dimarts.. Els altres duels
dels quarts seran Super
Amar contra Elx, Valladolid
contra Atlético Guardés i

Fertilidad Málaga contra
Rocasa Gran Ganaria. Les
semifinals i la final es disputaran el 5 i el 6 de setembre,
respectivament.
El conjunt de Granollers va
obtenir el passi per als quarts
en guanyar els dos duels
que les van enfrontar al BM
Bolaños durant els vuitens
de final. El confinament

El PSC demana la compareixença
de Teixidor i Santamaría
Volen que expliquin al Parlament els canvis en la direcció del Circuit
Montmeló

La Roca del Vallès

Pol Purgimon

La pandèmia ha fet esperar
l’homenatge que l’Ajuntament de la Roca fa cada any
als seus esportistes. L’acte,
que s’havia de celebrar el 20
de març, tindrà lloc finalment el 4 de setembre a les 9
del vespre al Centre Cultural
de la Roca. Per adaptar la
gala a la situació provocada
pel coronavirus, només hi
prodran assistir presencialment els esportistes nominats. El públic general podrà
seguir l’acte per streaming.
Pel regidor d’Esports, Daniel
Valls, aquest any és “molt
important” celebrar la Nit de
l’Esport per les limitacions
que ha provocat la pandèmia
en aquest sector. “Entenem
l’esport com un dels eixos
vertebradors de la nostra
societat i un dels valors més
preuats del municipi.”

El grup PSC-Units ha entrat
al registre del Parlament una
petició per la compareixença
de la nova presidenta del circuit, Maria Teixidor, i el nou
director general, Josep Lluís
Santamaria a la comissió
d’Empresa i Coneixement de
la cambra catalana. Segons
explica el diputat vallesà del
PSC, Jordi Terrades –que
també és un dels signants
de la petició– l’objectiu de la
compareixença és conèixer
els motius de la destitució de
Joan Fontserè i els escenaris
de futur del Circuit, ara que
n’ha canviat la direcció. “El
que volem són garanties per
part dels gestors del Circuit.
És una infraestuctura que té
un impacte econòmic molt
important sobre el país i no
volem que es deixi perdre”,
explica Terrades.

CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

Santi Tomás ha estat escollit
nou president de l’Associació Esportiva Handbol Les
Franqueses després que la
seva candidatura hagi estat
l’única que s’ha presentat a
les eleccions. Tomás rellevarà el que ha estat president
del club durant les últimes
dues temporades, José Ramírez. El procés electoral es va
reactivar a principis de juliol
després que al març es va
haver d’aturar pel confinament i l’estat d’alarma. Santi
Tomás va néixer el 1992 i
ha estat tota la vida al club.
Hi ha fet de jugador, entrenador d’equips base i les
últimes temporades ha estat
coordinador de l’entitat.

Josep Lluís Santamaría serà el nou director general del Circuit

Segons argumenta el
diputat socialista, el canvi
de direcció s’explicaria pels
conflictes entre els dos partits de govern. De fet, la vicepresidència econòmica de la
Generalitat, en mans d’ERC,
és el soci majoritari del Cir-

cuit, encara que l’empresa
està adscrita a la Conselleria
d’Empresa, que ostenta Junts
per Catalunya. Justament
aquesta setmana passada el
govern català va ratificar els
nomenaments de Maria Teixidor com a presidenta i de

va escapçar completament
l’activitat dels equips, que
hauran d’esperar al setembre
per la represa de la copa, la
primera competició des de
l’inici de la pandèmia. Pel
KH-7, el duel contra el Gijón
serà tota una prova de foc.
“Serà un partit complicat. És
la primera gran competició
i serà un bon toc d’atenció
per saber realment on som”,
explica l’entrenador del
KH-7, Robert Cuesta. Les
granollerines van començar
tot just la setmana passada
els primers entrenaments
de la pretemporda. Un curs
on Cuesta preveu mantenir
l’estil dels últims anys, però
afegint-hi un ritme de joc
més ràpid.
La copa servirà per provar
els nous fitxatges: la lateral
Janna Sobrepera i les centrals
Jana Castañera i Lea Kofler.
Un combo que donarà aire
al nou KH-7 BM Granollers,
que es mira amb il·lusió la
Copa de la Reina. “En tenim
ganes i hi posem el treball
i la il·lusió. Com vam dir a
principis de temporada, el
nostre objectiu és ser cada
dia millors i estar preparades
pel que ens vingui”, explica
Cuesta.

Josep Lluís Santamaría com a
nou director general del Circuit. “El govern espanyol va
moure fitxa quan va declarar
la fórmula 1 com a esdeveniment d’interès general.
Ara cal que el govern català
també faci passos endavant”,
defensa el diputat Terrades.
L’alcalde de Montmeló,
Pere Rodríguez, explica que
els aires de canvi en la direcció general ja s’intuïen des
de la marxa d’antic president
del Circuit, Vicenç Aguilera,
a principis d’any. L’alcalde
insisteix a donar un vot de
confiança en els nous responsables del Circuit i destaca
la transcendència d’alguns
dels nous reptes que tindrà
aquest espai, com la renovació de la fórmula 1 o l’elaboració d’un pla director urbanístic per al Circuit. “Volem
que hi hagi un ventall d’activitats ampli al voltant del
Circuit, que la seva activitat
no depengui essencialment
dels grans premis de fórmula
1 i MotoGP”, diu Rodríguez.
L’alcalde demana la implicació de les administracions en
el Circuit i, concretament a
la Generalitat, li demana un
pla d’inversions per a aquesta infraestuctura.

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/32640

Nació Berguedà
10/08/2020

Els consultoris de la Torreta i Santa Agnès de la
Roca reforçaran l'atenció telemàtica
Europa Espanya Català
De moment no reobriran, i només tindrà atenció presencial l'edifici del Centre d'Atenció Primària
Vicenç Papaceit
Els consultoris de la Torreta i Santa Agnès no atendran, ara per ara, de manera presencial als
veïns de la Roca del Vallès, ja que no estan preparats perquè els usuaris puguin mantenir les
distàncies de seguretat. De moment només mantindrà obert l'edifici del Centre d'Atenció Primària
Vicenç Papaceit.
Així ho van determinar l'Ajuntament i l'Àrea Bàsica de Salut de la Roca del Vallès, que també
tenen plans de reobertura si l'evolució de la pandèmia és favorable. Els professionals del
consultori continuen treballant i atenent a domicili les persones que no es poden desplaçar a la
Roca, i també fan atenció telefònica continuada a malalts crònics i s'està treballant per
implementar un servei de videotrucades.
Marta Pujol, la regidora de Salut Pública, ha afirmat que "hem de recuperar la normalitat, passant
per la reobertura dels consultoris, però sempre seguint el criteri de prudència i complint amb les
resolucions del Sistema Català de Salut".
L'Ajuntament i l'ABS de la Roca del Vallès crearan un comitè de seguiment de la Covid-19, per
treballar conjuntament en aquesta fase de desescalada, compartir informació i agilitzar la derivació
de casos amb dificultats socials o problemes sanitaris.

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/32640/consultoris/torreta/santa/agn/roca/refor/aran/atenci/telem/tica

Nació Granollers
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Els consultoris de la Torreta i Santa Agns de la
Roca reforaran l?atenci telemtica
Europa Espanya Català
De moment no reobriran, i només tindrà atenció presencial l'edifici del Centre d'Atenció Primària
Vicenç Papaceit
Els consultoris de la Torreta i Santa Agnès no atendran, ara per ara, de manera presencial als
veïns de la Roca del Vallès, ja que no estan preparats perquè els usuaris puguin mantenir les
distàncies de seguretat. De moment només mantindrà obert l'edifici del Centre d'Atenció Primària
Vicenç Papaceit.
Així ho van determinar l'Ajuntament i l'Àrea Bàsica de Salut de la Roca del Vallès, que també
tenen plans de reobertura si l'evolució de la pandèmia és favorable. Els professionals del
consultori continuen treballant i atenent a domicili les persones que no es poden desplaçar a la
Roca, i també fan atenció telefònica continuada a malalts crònics i s'està treballant per
implementar un servei de videotrucades.
Marta Pujol, la regidora de Salut Pública, ha afirmat que "hem de recuperar la normalitat, passant
per la reobertura dels consultoris, però sempre seguint el criteri de prudència i complint amb les
resolucions del Sistema Català de Salut".
L'Ajuntament i l'ABS de la Roca del Vallès crearan un comitè de seguiment de la Covid-19, per
treballar conjuntament en aquesta fase de desescalada, compartir informació i agilitzar la derivació
de casos amb dificultats socials o problemes sanitaris.
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El CEM limita l'ocupació al 50% per reduir el risc
de contagis
Europa Espanya Català
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La Roca suspèn la Festa Minúscula pel risc de
contagi de la COVID-19
Europa Espanya Català

NOTICIES
Els Nualart es desprenen del ramat
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de buscar alternatives. Estem
buscant la col•laboració d’un
tercer per continuar conreant les terres. És a dir, trobar
un pagès que tingui molta
maquinària i cultivar-ho a
mitges.” D’altra banda, Nualart destaca que aquest canvi
ha derivat en gestionar-ho
com una granja amb el clar
objectiu d’intentar tramitar
la venda ells directament.
“Volem tenir una cartera
de clients, principalment a
nivell local, i concentrar les
comandes.”

La família de la Garriga feia 60 anys que tenia ovelles i n’havia arribat a aplegar 700
La Garriga
Júlia Oliveras

aposta per l’oli

RAMON FERRANDIS

La popular família garriguenca dels Nualart s’ha
tret el seu ramat després de
60 anys. Una decisió presa
durant el confinament que
s’ha materialitzat en els darrers mesos. Carles Nualart,
propietari del ramat, apunta
que un seguit de circumstàncies van fer insostenible la
situació: “Sentimentalment
m’ha costat molt treure’m el
ramat, però no podíem continuar així.”
Cap a finals d’abril, el pastor que se’n cuidava des de
feia una trentena d’anys va
decidir plegar. És en aquest
moment quan van decidir
buscar, sense fortuna, un
substitut. Un altre dels factors que va tenir un gran pes
en la decisió dels Nualart va
ser la nova i difícil situació
en què es troba el sector primari arran de la pandèmia
ocasionada per la Covid-19.
El garriguenc, a més, afegia
que els preus marcats per
l’intermediari no ajuden:
“Els preus que ens posa també han influït en la decisió. I

El ramat dels Nualart durant un recorregut de transhumància pels carrers de la Garriga, el 2018

cal tenir en compte que el xai
s’està pagant molt baix, no
es valora com caldria i se’n
consumeix menys. Nosaltres
havíem arribat a tenir al
voltant de 700 xais, un rendiment molt alt. Aquí al poble
hi havia diverses carnisseries, unes cinc, i ara en l’actu-

alitat, no n’hi ha, ja tenen de
tot, no són exclusives.”
Carles Nualart planteja
un nou futur que passa
per un canvi de xip total.
Fins ara, gràcies al ramat
d’aproximadament 450 caps,
gestionaven totes les terres.
Actualment, amb la seixan-

tena d’ovelles que s’han
quedat no podran assolir
aquest objectiu, motiu pel
qual ja treballen en una nova
direcció: “Tenim molta terra que segàvem amb tot el
ramat, però amb 60 ovelles
no podrem fer-ho i això ens
passarà factura. Però bé, has

Endesa fa arribar
a l’Ametlla una
línia elèctrica
soterrada
L’Ametlla del Vallès

Endesa ha iniciat els treballs
per estendre un nou tram de
línia elèctrica subterrània
de mitjana tensió a 25kV a
l’Ametlla. L’actuació suposarà una inversió de 370.000
euros i permetrà millorar
la qualitat i la continuïtat
del subministrament a
4.000 clients repartits entre
l’Ametlla, Bigues i Riells,
Canovelles, les Franqueses,
Granollers, Lliçà d’Amunt,
Lliçà de Vall, la Garriga i Santa Eulàlia.
El nou tram implica 2,5
quilòmetres de cablejat per
enllaçar dues línies de mitjana tensió fins ara aïllades,
i crea així el que s’anomena
una anella elèctrica. D’aquesta manera, si hi ha un problema en una de les línies principals, es pot donar servei als
clients afectats per una via
alternativa. Això redueix el
temps de reposició i, en casos
de treballs programats o
manteniment de la xarxa, no
caldrà interrompre el subministrament.

GRISELDA ESCRIGAS

EL 9 NOU

El parc d’entrada a la zona de Can Borrell, aquest dimarts

La Roca crea un espai de foment
de la biodiversitat a Can Borrell
La prova pilot ha atret noves espècies animals a la zona
La Roca del Vallès
EL 9 NOU

Modificar els períodes de
sega per tal de fomentar la
biodiversitat en entorns amb
poca afluència humana. És

un projecte que l’Ajuntament de la Roca ha començat a treballar aquest mes
d’agost amb una prova pilot
al parc d’entrada de la zona
de Can Borrell, on la brigada
de Jardineria ha realitzat

proves de sega per tal de
generar un primer espai de
foment de la biodiversitat.
Tot plegat ha atret a la zona
espècies animals que fins ara
hi eren poc presents, com les
papallones o els saltamartins.

Un altre dels fronts oberts
de Carles Nualart és la producció d’oli que precisament
l’any 2016 el va posicionar
dins el catàleg de productors
artesans del Vallès Oriental
amb el seu oli d’oliva verge
extra de la varietat vera,
autòctona de la comarca,
i de la varietat Blanqueta.
“Estic fent coses a un nivell
de producció molt petit, molt
artesanal que, de fet, em
surt a un preu desorbitat”,
exposa Nualart, que també
subratlla l’avantatge de ser
un producte de proximitat:
“Quan fas les coses ben fetes
i la gent et coneix, tens esperances, aquesta coneixença
entre productor i client és
molt important”, conclou el
productor garriguenc.

Els espais de foment de
la biodiversitat són illes de
vegetació que es deixen sense segar durant un determinat espai de temps, sovint a
la primavera o a l’estiu, amb
l’objectiu de mantenir-hi la
flora per tal d’atreure noves
espècies animals. D’aquesta
manera es pot reforçar la
biodiversitat al conjunt del
municipi. A més, aquests
espais poden esdevenir també refugi de petits rèptils i
insectes depredadors d’altres insectes que provoquen
danys a la jardineria, com
ara les marietes. Tot plegat
permet a la ciutadania gaudir
d’un major nombre d’espècies vegetals i animals a les
zones verdes del municipi.
“Cada espai que dediquem
a fomentar la biodiversitat
suposa una millora de l’entorn. A més, aquesta mena
d’espais suposen una clara
aposta per la jardineria sostenible, un concepte que
parteix de la necessitat de fer
parcs i jardins amb espècies
adaptades al nostre medi i
a les nostres condicions climàtiques”, apunta el regidor
d’Obres i Serveis de la Roca,
Albert Bassa.
Amb aquesta actuació, el
consistori introdueix un nou
concepte en la jardineria
pública, seguint un model
prèviament aplicat amb
èxit en altres municipis de
Catalunya.
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La piscina de la Roca allarga la temporada fins el
13 de setembre
Europa Espanya Català
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Se suspèn la Festa Minúscula de la Roca del Vallès
Europa Espanya Català
l'evolució de la pandèmia a la comarca farà impossible que es pugui celebrar
L'Ajuntament de la Roca del Vallès i les comissions de festes de la Roca, Santa Agnès i la Torreta
han treballat els darrers mesos per poder organitzar diverses activitats festives al final de l'estiu.
L'evolució de la pandèmia de la covid-19 va obligar a suspendre la gran majoria d'activitats
previstes durant l'any, i s'esperava que al setembre es pogués celebrar la Festa Minúscula, la
proposta per dinamitzar culturalment el municipi. Però de nou l'evolució de la pandèmia farà
impossible que es pugui celebrar.
La programació comptava amb desenes d'activitats com concerts de música, espectacles infantils,
monòlegs, cultura popular, màgia, etc. Totes repartides entre els tres nuclis, i que ja estaven
definides i a punt només esperant poder-se celebrar de l'11 al 13 de setembre.
Per tal de seguir amb el compromís adquirit amb els artistes i grups musicals i per tal de donar
suport al sector cultural (en especial a artistes locals), es posposen alguns d'aquests concerts i
espectacles per un altre moment del calendari i dates festives, en què les condicions sanitàries i
de seguretat siguin més favorables. Així, es reprogramaran als tres centres culturals fent un cicle
de programació cultural que més endavant l'Ajuntament donarà a conèixer.
La Generalitat de Catalunya ha alertat que l'índex de risc de contagi de la covid-19 és molt alt i que
les primeres setmanes de setembre seran clau per reduir o expandir la pandèmia. Així, s'han
endurit les mesures de prevenció, com per exemple la limitació de les reunions socials i la limitació
de l'aforament en diversos espais. En aquest sentit l'Ajuntament ja va prendre la decisió de limitar
a la meitat el nombre de persones que poden accedir al CEM durant quinze dies. D'aquesta
manera, el consistori ha decidit actuar amb el criteri de prudència i ha decidit suspendre la Festa
Minúscula.
Laura Álvarez Estapé, regidora de Cultura i Festes Populars, ha explicat que "La Festa Minúscula
havia de ser l'oportunitat per a gaudir del nostre municipi i de la cultura. Ha estat un any molt
complicat per les comissions de festes, les entitats de cultura popular i per totes aquelles persones
que s'estimen La Torreta, Santa Agnès i La Roca i s'han esforçat per ajudar-nos a crear un
programa viable en l'àmbit sanitari i alhora, atractiu per al públic".
La regidora ha afegit que "Lamentem molt no poder tirar-ho endavant en les dates programades.
Ara és moment de baixar l'activitat durant aquestes tres setmanes crítiques per reduir la interacció
social i així, limitar els contagis. La cultura segueix sent segura però aquest any no podem gaudir
d'ella en un context de festa o celebració. Per aquesta raó, ens posem a treballar per poder
mantenir els actes en noves dates. No només volem gaudir de la cultura, volem aportar el nostre
gra de sorra a reduir l'impacte de la pandèmia dins del sector cultural, un dels més perjudicats
aquest 2020."

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-roca-organitza-rutes-per-donar-a-coneixer-el-patrimoni-historic

Alacarta.cat
31/08/2020

La Roca organitza rutes per donar a conèixer el
patrimoni històric
Europa Espanya Català

