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EL 9 NOU

L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Divendres, 2 d’octubre de 2020

Evolució de la Covid-19 per zones del Vallès Oriental (dades de les proves PCR)
Taxa
confirmats
per PCR

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

% PCR
positives

Mitjana
edat

%
dones

Ingressos

Ingressos
Defuncions
UCI

Vallès Oriental
Central

213

83,64

166,01

1,00

3.878

5,65

38,61

50,23

38

1

3

Baix Montseny

26

45,94

154,11

1,22

1.045

2,62

38,19

46,15

3

0

1

Baix Vallès

135

96,57

211,43

1,13

2.342

5,95

35,66

47,41

7

1

4

VALLÈS ORIENTAL

343

83,58

171,18

1,03

6.567

5,37

37,47

50,44

48

2

7

Des del
01/03/2020 al
30/09/2020

Casos
confirmats
per PCR

Taxa
confirmats
per PCR

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

% PCR
positives

Mitjana
edat

%
dones

Vallès Oriental
Central

4.345

1.706,16

---

---

66.875

6,58

46,78

53,39

648

28

Baix Montseny

647

1.143,31

---

---

11.900

5,72

51,53

54,40

58

5

81

Baix Vallès

2.382

1.703,98

---

---

28.600

8,54

49,68

55,84

101

18

274

VALLÈS ORIENTAL

6.826

1.663,23

---

---

99.457

6,99

48,08

54,40

788

47

646

Ingressos Ingressos
Defuncions
(*)
UCI (*)
NEUS PÀEZ / FONT: DADESCOVID

Des del 21/09/2020
Casos
al 27/09/2020
confirmats
per PCR

370

(*) Dades a partir del 29 d’abril de 2020

Lleuger descens del risc de rebrot i
la taxa de transmissió a la comarca

La xifra
d’ingressats
als hospitals es
manté estable

La xifra de nous positius es manté estable tot i que s’han fet gairebé 500 proves més

F.P.

Lleuger descens del risc
de rebrot de la Covid-19 al
Vallès Oriental, tot i que continua sent alt i es manté amb
valors propers als 200 punts.
En la darrera setmana, s’ha
passat d’un risc de 183 punts
a un de 171, segons les dades
publicades aquest dijous
pel Departament de Salut.
La taxa de reproducció de la
malaltia també experimenta una millora i se situava
aquest dijous en 1,03, nou
centèsimes menys que la setmana anterior.
Aquesta davallada s’explica
perquè, tot i que la xifra de
nous positius és molt similar
a la de la setmana anterior
(343, nou menys) el volum
de proves PCR fetes és més
gran. Entre dilluns i diumenge de la setmana passada, es
van fer 6.567 proves PCR a
la comarca. Són 461 més que
la setmana anterior, la del 14
al 20 de setembre. Això ha
fet que l’índex de positivitat
hagi baixat fins al 5,37%. La
setmana anterior estava al
6,16%. D’aquesta manera,
aquest indicador s’acosta a
nivells inferiors al 5%, que
són els que considera òptims
l’Organització Mundial de la
Salut per mantenir la pandèmia sota control.
El Baix Montseny és l’àrea
sanitària del Vallès Oriental
que registra un risc de rebrot
més baix, segons les dades
publicades aquest dijous. És,
també, la que experimenta
una millora més gran: passa
de 274 punts a 154. També
baixa de forma notable la
taxa de reproducció: la set-

Positius per proves
PCR per municipis

Setmana
anterior

Última
setmana

Del 14 al 20/9

Darrers
tres dies

Del 21 al 27/9

28, 29 i 30/9

Granollers

Diferència
darrera
setmana

Casos per
cada 100.000
habitants

Aiguafreda

1

3

0

+2

119,8

L’Ametlla del Vallès

6

3

1

-3

35,5

Bigues i Riells

10

5

0

-5

55

Caldes de Montbui

15

4

1

-11

22,8

Campins

0

0

0

0

0

Canovelles

24

16

8

-8

96,2

Cardedeu

13

24

2

+11

130,7

Cànoves i Samalús

0

2

1

+2

64,2

Figaró-Montmany

0

0

0

0

0

Fogars de Montclús

0

0

0

0

0
139,4

Les Franqueses del Vallès

25

28

3

+3

La Garriga

9

9

1

0

54,5

Granollers

79

75

15

-4

122,4

Gualba

0

0

0

0

0

16

28

3

+12

207,7

La Roca del Vallès

4

0

0

-4

0

Llinars del Vallès

18

6

0

-12

60,4

Lliçà d’Amunt

12

14

1

+2

91,8

4

10

2

+6

152,9

La Llagosta

Lliçà de Vall
Martorelles

0

5

0

+5

104,1

52

50

13

-2

97,4

Montmeló

3

2

1

-1

22,8

Montornès del Vallès

4

9

2

+5

54,9

Montseny

0

0

0

0

0

16

12

1

-4

62,9

3

6

0

+3

97,8

18

8

3

-10

44,7

Sant Esteve de Palautordera

1

1

0

0

35,5

Sant Feliu de Codines

5

1

2

-4

16,0

Sant Pere de Vilamajor

6

1

0

-5

22,4

Santa Eulàlia de Ronçana

4

2

1

-2

27,4

Santa Maria de Martorelles

0

1

0

+1

112

Sant Fost de Campsentelles

22

6

2

-16

68,7

Santa Maria de Palautordera

6

2

0

-4

21,2

Tagamanent

0

0

0

0

0

Vallgorguina

2

1

0

-1

34,6

Vallromanes

0

0

0

0

0

Vilalba Sasserra

0

0

0

0

0

Vilanova del Vallès

9

1

2

-8

18,4

Mollet del Vallès

Parets del Vallès
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Celoni

Totals al Vallès Oriental

387

335

65

-52

83,58

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

Granollers / Mollet

mana del 14 al 20 de setembre estava a 2,08. És a dir,
cada positiu de Covid-19
infectava més de dues persones. Aquesta setmana aquest
indicador se situa en 1,22. Al
Vallès Oriental Central, que
inclou Granollers i la seva
àrea d’influència, la taxa de
reproducció és d’1,00 i el
risc de rebrot cau fins a 166
punts. Fa una setmana, estava en 181. Al Baix Montseny,
la taxa de positivitat (percentatge de proves PCR
positives respecte al total de
proves fetes) està per sota
del 3%. En canvi, l’àrea de
Mollet empitjora resultats
amb un increment del risc
de rebrot (passa de 206 a 211
punts) i es manté molt alt.
Amb tot, la taxa de reproducció de la malaltia sí que es
comporta de manera positiva
i cau d’1,33 a 1,13.

El nombre de persones
ingressades per la Covid19 als hospitals del Vallès
Oriental és manté estable
respecte de la setmana
passada. Els hospitals
de Granollers, Mollet i
Sant Celoni sumaven 60
malalts ingressats aquest
dimecres. L’Hospital de
Granollers ha notificat 31
persones ingressades, dos
més que fa una setmana.
A Mollet, n’hi havia 16,
dos menys que la setmana
anterior. I, a l’hospital de
Sant Celoni es mantenia la
mateixa xifra d’ingressats,
13. En la darrera setmana,
hi ha hagut set defuncions als hospitals: quatre a
Granollers –ja en sumen
123 des de l’inici de la
pandèmia– i tres a Mollet,
que arriba a les 109. A
Sant Celoni, es mantenen
en 33. En la darrera setmana, els tres hospitals
han sumat 24 noves altes:
17 a Granollers (arriba a
les 682), cinc a Mollet (ja
en suma 570) i dues més a
Sant Celoni, que arriba a
un total de 114 altes.

En les dades per municipis, la Llagosta és l’únic que
registra una taxa que supera els 200 casos detectats
amb proves PCR per cada
100.000 habitants. En 17
poblacions, la xifra de nous
positius entre els dies 21 i 27
de setembre és inferior a la
setmana anterior. Destaca el
descens a Sant Fost (16 casos
menys). Hi ha nou poblacions sense cap cas detectat
per PCR: Campins, Figaró,
Fogars, Gualba, la Roca,
Montseny, Tagamanent,
Vallromanes i Vilalba.

2/11/2020
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ECONOMIA
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Els canvis de seu
afecten els registres
de facturacions
empresarials
Les vendes de les principals firmes
vallesanes van baixar l’1,2% el 2017
Granollers
J.C.A.

Els trasllats de seu que van
proliferar l’any 2017, en plena efervescència de l’opció
no concretada de la creació
d’una república independent
catalana, va tenir, com a
mínim, un efecte estadístic.
Les facturacions agregades
de les societats constituïdes
amb seu al Vallès Oriental
va baixar aquell any, l’1,7%.
L’evolució va ser empesa pel
trasllat de les seus d’algunes
empreses rellevants, com
Bimbo o Gallo, amb facturacions superiors als 100 milions d’euros. L’activitat industrial continuava al territori,
però els números no van
quedar inscrits als registres.
Tot i el descens en la facturació, les societats mercantils
van incrementar el nombre
de treballadors un 1%, i ara
ocupen 73.602 persones.
El descens en els registres globals de facturació
va ser, en tot cas, inferior a
la comarca en comparació
amb el que es va produir a
la resta de la demarcació,
perquè moltes de les seus
socials que han quedat fora
de les estadístiques tenien
la seu a Barcelona. Arreu de
la demarcació, el descens
va ser del 8,9%. Només tres
comarques, el mateix Vallès
Oriental, el Moianès i el
Barcelonès van tenir retrocessos en els registres globals de facturació i, en el cas
d’aquesta última comarca, el
descens supera el 20%.
Tot i el descens registrat,
el Vallès Oriental manté la
quarta posició de la demarcació en xifra global de negocis
de les societats mercantils.
En total, freguen els 17.000
milions d’euros de facturació, amb una aportació per
càpita de 41.000 euros, lleugerament inferior a la mitjana, de 46.000 euros. El pes de
les vendes de les empreses
amb seu a la comarca respecte de la demarcació creix i
passa del 6% al 6,5%.
Les dades de l’últim
informe sobre estructura
empresarial de la demarcació fa referència a les dades
de 2017, en espera de poder
analitzar els exercicis posteriors, un cop s’hagin dipositat els comptes al registre

mercantil. Aquell any, tots
els sectors productius, tret
de la construcció, havien
tingut algun retrocés en la
facturació, però la indústria
ho va fer en menor mesura i
va conservar la posició com
a àmbit predominant a la
comarca. Un 50% de la facturació de societats mercantils
a la comarca arriba pel sector
secundari.

Lliçà de Vall
encapçala
els rànquings
de facturació
per habitant

Divendres, 2 d’octubre de 2020

Xifra de negocis i facturació per càpita als municipis del Vallès Oriental
Població

Facturació total*
886,5

136.800

Parets del Vallès

2.545

133.675

Martorelles

503,3

105.058

Llinars del Vallès

950

96.563

Les Franqueses del Vallès

1.476

74.662

Montmeló

566,7

64.517

La Roca del Vallès

608,9

57.091

Granollers

3.321

54.461

Montornès del Vallès

748,4

46.016

Vallès Oriental

16.984

41.803

Sant Celoni

625,3

35.223

L’Ametlla del Vallès

293,3

34.528

9,7

30.316

Montseny
Caldes de Montbui

499

28.696

La Garriga

449,9

27.707

Canovelles

410,1

25.132

Cardedeu

454,4

25.018

Lliçà d’Amunt

353,7

23.406

La Llagosta

303,1

22.675

Aiguafreda

55,8

22.319

Gualba

30,6

20.693

987,1

19.304

82,7

18.917

Mollet del Vallès
Sant Pere de Vilamajor
Santa Eulàlia de Ronçana

128,7

17.898

Santa Maria de Palautordera

161

17.265

Vilanova del Vallès

91,7

17.183

Figaró-Montmany

18,6

16.773

125,9

14.437

84,9

13.926

Sant Fost de Campsentelles
Sant Antoni de Vilamajor
Bigues i Riells

Aquest és un tret característic habitual a la comarca,
però n’hi ha d’altres que són
menys coneguts, com que
el Vallès oriental és un dels
territoris amb menys empreses petites a la demarcació
de Barcelona. Un 59% de
les societats de la comarca
facturen menys de mig milió
d’euros, dos punts per sota
de la mitjana. En canvi, és la
tercera comarca amb empreses amb facturació elevada,
amb el 4,4% d’empreses amb
vendes per sobre dels 10
milions. Aquestes gairebé
300 empreses suposen el
65% de la facturació comarcal. Divuit d’aquestes empreses superen els 100 milions
d’euros, encapçalades per
Magneti Marelli, fabricant
de components d’automoció,
i seguida d’algunes empreses del sector químic –entre
les quals diverses societats
del grup Grifols– el sector
amb més especialització a
la comarca. A aquest sector
també pertanyen Reckitt
Benckiser, Sandoz Industrial
Products, Biokit o Arkema
Química. També apareixen
algunes empreses del sector alimentari, com Jacobs
Douwe Egberts –Cafès Marcilla– o Audens Food.
Les poblacions amb més
presència industrial encapçalen els rànquings de facturació per habitant (vegeu
requadre superior), seguides
de Parets i Martorelles.
Granollers és el municipi
amb més facturació global,
seguit de Parets.

Facturació per càpita

Lliçà de Vall

101,6

11.283

Sant Feliu de Codines

55,2

8.930

Vallromanes

19,6

7.731

2,5

4.831

Sant Esteve de Palautordera

11

3.991

Tagamanent

1,3

3.828

Cànoves i Samalús

10,1

3.357

Fogars de Montclús

1,4

3.054

Vallgorguina

7,5

2.621

2

2.300

0,3

507

Campins

Santa Maria de Martorelles
Vilalba Sasserra

Principals empreses amb seu al Vallès Oriental per facturació
Empresa

Població

Facturació 2017*

Magneti Marelli España, SA

Llinars del Vallès

483,5

Instituto Grifols, SA

Parets del Vallès

368,1

Grifols International, SA

Parets del Vallès

346,9

Reckitt Benckiser España, SL

Granollers

Jacobs Douwe Egberts ES SLU

Mollet del Vallès

217,4

Superficies de Alimentación, SA

Granollers

214,9

Thyssenkrupp Materials Ibérica , SA

Martorelles

S&P Sistemas de Ventilación, SL

Parets del Vallès

184,6

Grifols Movaco, SA

Parets del Vallès

173,2

Persentili Internacional, SL

Cardedeu

163,9

Diagnostic Grifols, SA

Parets del Vallès

163,6

Sandoz Industrial Products, SA

Les Franqueses del Vallès

163,3

ITW España, SA

Les Franqueses del Vallès

159,3

Biokit, SA

Lliçà d’Amunt

142,7

Arkema Química, SA

Sant Celoni

135,7

Coaliment Granollers. SA

Granollers

131,4

Audens Food, SA

Granollers

104,8

Givaudan Ibérica, SA

Sant Celoni

102

Purac Bioquímica, SA

Montmeló

99,9

Alpla Ibérica, SA

Les Franqueses del Vallès

Renolit Ibérica, SA

Sant Celoni

87,7

TI Group Automotive Systems, SA

Montornès del Vallès

87,3

Linde & Wiemann, SA

La Garriga

84,6

Industrias Químicas del Vallès, SA

Mollet del Vallès

84,5

Uve 2003, SL

Parets del Vallès

83,4

243

194

89

*Dades en milions d’euros Font: Diputació de Barcelona
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AGENDA
Divendres 02

Cànoves i Samalús. Taller
de capgrossos, a partir de
10 anys. Local social de
l’Ajuntament. De 18.00 a
21.00.
Granollers. Visita guiada a
l’exposició “Tu investigues!”.
Museu de Ciències Naturals,
17.30 i 18.30.
Planetari “Comença la
tardor”. Museu de Ciències
Naturals, de 16.00 a 19.00.
La vida dins d’un formiguer.
Taller familiar. Museu de
Ciències Naturals, 18.30.
Concert d’El Kanka, que
presentarà el cinquè disc,
CanEpé. Teatre Auditori,
21.00.
Concert del cantautor Roigé
amb el seu darrer treball,
Ingràvid. Gra, 21.00.
Concert de Smack Dab dins
el 48è Cicle Jazz Granollers.
Casino, 22.00.
Llinars del Vallès. Assaig
amb públic de l’espectacle
Per fi sol, de Carles Sans.
Teatre Auditori Llinars,
20.30.
Martorelles. Taller de
reeducació postural, a càrrec
de Maria José Alcalde.
Pavelló d’Esports, de 10.30 a
13.00.
Taller de jocs de falda i
moixaines: “Literatura oral
des de la primera carícia”,
a càrrec de Judith Navarro
Royo. Per a infants de 0 a 3
anys. Biblioteca Montserrat
Roig. De 17.30 a 18.25.
Montornès del Vallès. Club
de lectura infantil L’arbre de
les històries. Biblioteca, 17.00
i 18.15.
La Roca del Vallès.
Campanya de donació
de sang. Centre Esportiu
Municipal (CEM). De 10.00 a
14.00 i de 17.00 a 21.00.
Sant Esteve de
Palautordera. 7è Festival
Internacional de Pallasses.
Maratí de Pallasses. Teatro
sobre Ruedas a la plaá Joan
Serra. Sessions a les 17.30,
18.30 i 19.30. Companyia
Pepa Planas presenta Veus
que no veus, Teatre Pare
Casals, 21.30. Cabaret Golfo,
Carpa de les Punxes, Circ
Cric, 10. 23.00.
Dissabte 03
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Cardedeu. Visita guiada
a la Col·lecció Balvey i la
seva farmàcia. Museu Arxiu
Tomàs Balvey, 18.00.
Vermut literari amb
l’escriptor Albert Forns,
autor d’Abans de les cinc som
a casa, presentat i dinamitzat
per Clara M.Clavell. Espai
Cultural i Gastronòmic
Tarambana, 12.00.
Representació de Gente
bien, de Santiago Rusiñol. A
càrrec dels actors i actrius de
l’associació Artescena. Pati
de Vila Paquita, 20.00.
Les Franqueses del Vallès.
Espectacles infantils i
familiars: Cabaret Patufet.
Casal Cultural de Corró
d’Avall. 18.00.
La Garriga. Activitat
participativa del projecte
La Garriga Invisible. Carrer
Nord, 17.00.
Granollers. La Llotja del
Disseny, Eco Revolution.
Plaça de la Porxada, 11.00.
Planetari “Comença la
tardor”. Museu de Ciències
Naturals, de 16.00 a 19.00.
Jugatú, festival de jocs de
tardor. Entre carrer Anselm
Clavé i plaça de la Corona,
i carrer Josep Umbert. De
les 11.00 a les 21.00. 13è
Concurs de jocs de creació
Ciutat de Granollers (Jugar x
Jugar). Museu de Granollers,
19.00.
Pintem amb pigments. A
càrrec de Cerusa, conservació
i restauració del patrimoni.
Museu, 18.00.
Fira d’Artesans del Vallès.
Carre Anselm Clavé, de 09 a
21.00.
Vine a ballar, classes obertes
participatives. Amb la
participació de les escoles
Àgueda Murillo, Arsènic,
Bigpotter Swing, Carlons
Carmona i Trackdance, Espai
Ioga, Class Estydis i Rítmic.
Centre d’Arts en Moviment
de Roca Umbert, 10.00.
Workshop sobre el llibre
d’artista, a càrrec de Montse
Tomàs. Espai d’Arts de Roca
Umbert. De 10.00 a 15.00.
Lliçà d’Amunt. Piano Bar
amb Sergi Rodri i Yasmina
Prats, amb els còctels de
Salvatore Siciliano. Gratuït
amb consumició obligatòria.
Ateneu l’Aliança, 22.00.
La Roca del Vallès.

GRANOLLERS

‘la caputxeta’, l’estaquirot teatre.
Diumenge 4, Cinema
Edison, 12.00.

Actuació del grup
d’havaneres Els Pescadors
de l’Escala dins el cicle La
Minúscula. Centre Cívic de
Santa Agnès de Malanyanes,
20.00.
Sant Celoni. Hora del
conte: Qui vola en aquesta
escombra? Cal inscripció
prèvia. Biblioteca
L’Escorxador, 11.30.
Sant Esteve de
Palautordera. 7è Festival
Internacional de Pallasses.
Rachel Ponsonby presenta
Cirko Flora. Teatro sobre
Ruedas, plaça Joan Serra,
11.15. Jessica Arpin presenta
Kalabazi. Pati de les Escoles
Velles, 13.00. Lola Mento
presenta Lolamentando,
Teatro sobre Ruedas, plaça
Joan Serra, 18.00. Companyia
Iluya presenta Jet lag, pati
de les Escoles Velles, 18.00.
Laura Herts presenta Live,
Teatre Pare Casals, 20.00.
Cabaret Golfo. Mama
Calypso i les Remeis Exòtics,
Carpes de Les Punxes Circ
Cric, 23.00.
Vallromanes. Representació
de Novembre, de la
coreògrafa i ballarina
Roser López Espinosa, de
Granollers. Casal de Cultura,
20.30.
Diumenge 04

Caldes de Montbui. Cicle
Parlem de Cultura Popular.
“Orígens i evolució de la
Comissió de Corpus”, amb
Vicenta Pallarès, Elena
Sampera i M. Antònia
Campdepadrós i Pere
Padró. Durant el matí es
confeccionarà una catifa
de flors. Sala gran del
Casino. 11.30. Tot seguit,
inauguració de l’exposició
de fotografies “25 anys de
catifes de flors a Caldes2.
Espai d’Art Casino. 13.00.

Cànoves i Samalús. 20è Cap
de setmana ibèric: Puig del
Castell de Samalús. Itinerari
i visita al jaciment i a les
excavacions arqueològiques
de la ciutat ibèrica de Lauro.
Punt d’inici: Centre Cívic
Xavier Flaquer, antiga escola
de Samalús. De 10.30 a 13.30.
Cal inscripció prèvia

amb la representació de
titelles La Caputxeta, de
L’Estaquirot Teatre. Cinema
Edison, 12.00.

Cardedeu. Visita guiada
a la Col·lecció Balvey i la
seva farmàcia. Museu Arxiu
Tomàs Balvey, 12.00.

Teatre: Mrs. Dalloway, de
Virgina Wolf, amb Blanca
Portillo. Teatre Auditori,
19.00.

Representació de l’obra
Un dia qualsevol, amb la
companyia Les Antonietes.
Teatre Auditori Cardedeu,
18.00.

Llinars del Vallès. Teatre
Les dones sàvies, de Molière.
Teatre Auditori Llinars,
19.00.

Les Franqueses del Vallès.
Circulació de trens tripulats.
Circuit ferroviari de Cal
Gavatx. De les 11.00 a les
13.00.
La Garriga. Projecció de la
pel·lícula Uno para todos i
xerrada amb la periodista
i escriptora Laura Pinyol.
Cinema Alhambra, 18.00.
Cinefòrum: El camp de
l’aviació i el bombardeig
a la Garriga. Dins el 81è
aniversari del Bombardeig
i Foment de la Pau. Can
Fernàndez, 18.00.
Granollers. Visita guiada a
l’exposició “Tu investigues!”.
Museu de Ciències Naturals,
11.10.
Planetari “Comença la
tardor”. Museu de Ciències
Naturals, 11.15.
Visita comentada a
l’exposició “Retorn a
Granollers del retaule gòtic
de sant Esteve”, a càrrec de
Cinta Cantarell. Museu.
12.00.
Roda d’Espectacles Infantils

Concert solidari a benefici
d’El Xiprer, de Veus-Cor
Infantil Amics de la Unió,
i Cor Jove. Església de Sant
Esteve, 17.00.

Botigues al carrer. Als carrers
Santiago Rusiñol, Nou i
plaça Santa Maria. Organitza
la Unió de Botiguers i
Comerciants de Llinars. Tot
el dia.
Parets del Vallès. Teatre
amb Alguns dies d’ahir, de
Jordi Casanovas. Teatre Can
Rajoler, 18.30.
La Roca del Vallès. Ruta
patrimonial “Els turons
ibers i el poblat blau”. Cal
inscripció prèvia. 10.00.
Sant Celoni. Passejada
guiada de benestar i silenci.
Parc de la Rectoria Vella.
11.00.
Sant Esteve de
Palautordera. 7è Festival
Internacional de Pallasses.
Les Pedettes Varietés
presenten Jo vull ser.... Teatro
sobre Ruedas, 11.00. La
Companyia Anna Confetti
presenta A la fresca, pati de
les Escoles Velles, 12.00. La
companyia Maite Guevara
presenta ¡Qué buen día!,
Teatro Sobre Ruedas, 13.00.
Clausura del festival amb
Las Kakofónicas, Pati de les
Escoles Velles, 18.00.
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Alacarta.cat - El Cicle la Minúscula porta un concert d'havaneres a Santa Agnès
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Les Jornades Europees de Patrimoni 2020
Europa Espanya Català
Des de l'any 1991 se celebren a Europa les Jornades Europees de Patrimoni. Aquestes Jornades
són una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea i estan impulsades per la Generalitat
de Catalunya amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació
Catalana de Municipis, l'Institut Ramon Muntaner, l'Associació Capital de la Cultura Catalana i
Catalonia Sacra. Enguany se celebraran els propers 9, 10 i 11 d'octubre.
Municipis i entitats relacionades amb la cultura i el patrimoni participen en aquesta festa cultural
programant diferents activitats gratuïtes durant el segon cap de setmana del mes d'octubre i amb
totes les mesures de seguretat pel que fa a la covid-19. Un ampli ventall i recorregut -des de
visites guiades, jornada de portes obertes, concerts, activitats, tallers i altres- a tot el conjunt de
béns materials i immaterials que conformen el nostre patrimoni cultural. Unes jornades que
pretenen estrènyer vincles entre aquest patrimoni -que es transmet de generació en generació i
conforma el nostre tarannà- i la ciutadania. Un esdeveniment obert a tothom. Es pot consultar
l'extensa programació a l'agenda en línia que s'ha preparat per l'ocasió: ' Jornades de Patrimoni
2020 '.
La comarca del Vallès participa en la programació, i una de les activitats que es contempla és la
visita al Marquet de les Roques i el conreu de la vinya a la Vall d'Horta. L'Immaterial Vallès i 5
quarteres - La Muntada han preparat aquesta activitat pel proper dissabte 10 d'octubre a les 10 del
matí en la qual es podrà gaudir del patrimoni cultural present a la Vall d'Horta al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Efectivament, dins d'un esplèndid entorn, al final de la vall, es farà
una visita guiada al Marquet de les Roques (Diputació de Barcelona). Aquest casal modernista,
protegit com a bé cultural d'interès local, va ser restaurat -per l'arquitecte Juli Batllevell- a l'any
1895 per l'avi del poeta Joan Oliver (Pere Quart) sobre les restes de l'antic Mas Marquet del segle
XIII, a tocar de la Font del Llor. Tot seguit anirem a les vinyes del 5 quarteres La Muntada, un
projecte familiar amb ànima social que pretén recuperar l'antic treball de la vinya amb el conreu
ecològic de 3,7 hectàrees; on hi trobem cinc varietats locals que s'havien cultivat: Picapoll, Sumoll,
Ull de Llebre, Samsó i Garnatxa, totes elles elaborades amb raïm seleccionat i manualment. I,
també, farem un tast dels vins. D'aquesta manera ens acostarem a la tradició vitivinícola del
Vallès, la qual havia tingut una gran presència a la nostra comarca.
En efecte, abans de l'arribada de la fil·loxera -a partir de la dècada de 1880- la vinya al Vallès era
un dels principals conreus de la comarca. Al Vallès Oriental, abans d'entrar al segle XX, la
superfície cultivada era de més de 8.000 hectàrees; a l'Occidental l'extensió era semblant però
estava més especialitzada i va arribar fins al 68% dels conreus, cosa que significava gairebé
20.000 hectàrees. Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Castellbisbal, Sentmenat i també Caldes
de Montbui, la Roca del Vallès, Mollet del Vallès i les Franqueses del Vallès, entre altres, eren
indrets on el conreu de la vinya era una de les activitats principals. Després de la fil·loxera i en
acabar el segle XX la extensió de vinya a la nostra comarca era quasi inapreciable. Avui en dia, a
més de petites vinyes pel consum propi, trobem diferents projectes que continuen la tradició
vitivinícola de la comarca: Celler de can Morral del Molí d'Ullastrell, Ca l'Esteve a les Casetes de
ca n'Oliveró a Castellbisbal, Parc Agrari de Sabadell d'on surt el vi Arraona, i el de la Muntada de
la Vall d'Horta. Estaríem parlant d'unes 30 hectàrees dedicades a la vinya.

Així doncs, una jornada europea a la Vall d'Horta on podrem gaudir del paisatge del Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Marquet de les Roques i la vinya, acompanyats pel record i la
presència del poeta que hi va fer estada. És a dir, d'un patrimoni cultural ben nostre.

https://www.larazon.es/espana/20201004/mbfqoyjlpfcuvng2wjmvzk7v5a.html
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Salvador Illa: El ministro quemado que mira a
Cataluña
Europa Espanya Espanyol
Pese a que la gestión de la pandemia le ha puesto en entredicho, se perfila como candidato a la
Generalitat En esta crisis, si hay alguien controvertido y denostado por unos, aunque respetado y
valorado por el gobierno y su partido, ese es Salvador Illa Roca. Un socialista catalán destinado a
otras misiones en Madrid, pero a quien el destino y Pedro Sánchez ubicaron en el explosivo
ministerio de Sanidad. Quienes bien le conocen aseguran que siempre fue un hombre muy
discreto, poco dado al ruido. Mientras para gran parte de la opinión pública y los sectores
sanitarios su gestión es un auténtico desastre, en opinión de varios ministros y compañeros del
PSC lo está haciendo con enorme dignidad. «Nadie que le hubiera caído esto saldría vivo»,
advierten en su entorno. Algunos miembros del Ejecutivo destacan su talante correcto, sensato y
moderado. Con este perfil de hombre tranquilo, al estallar la pandemia de la covid-19, él mismo lo
reconoció ante sus colaboradores: «Me ha tocado la china».
Nació en La Roca del Vallés, en una familia de tradición textil. Su padre, Josep Illa, trabajaba en la
fábrica de textiles y bordados del municipio, y su madre María poseía un pequeño taller. El mayor
de dos hermanos, Ramón y José María, estudió en las Escuelas Pías de Granollers, en un ámbito
netamente católico, lo que nunca ha negado, pues se declara creyente. Después, en la
Universidad de Barcelona, se licenció en Filosofía y, según compañeros de aquella época, era un
fervoroso de Immanuel Kant, el pensador alemán padre de la Critica de la Razón Pura. Illa valora
la moderación y coloca al ser humano como centro de todo. «Era un chico reservado, muy
tranquilo, un filósofo con cintura», recuerdan estas fuentes. Fiel a las tradiciones, cumplió el
servicio militar graduándose como alférez en el Cuartel del Bruc y realizó un máster en Economía
y Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra. Su vida política siempre estuvo ligada al
PSC y al ámbito municipal. Se afilió al partido en el año noventa y cinco, fue concejal y alcalde de
La Roca. Su gran salto se produce cuando Miquel Iceta le designa Secretario de Organización del
PSC, dónde acalló líos internos. Muchos le recuerdan viajando en tren por toda Cataluña para
ordenar el partido: «Trabajó sin llamar la atención, nunca tuvo conflictos y caía bien a todo el
mundo», dicen los socialistas catalanes. Ahora, todos piensan que Iceta es un candidato
desgastado y que Illa es el favorito de Sánchez para La Generalitat. «El rifirrafe con Madrid le
genera simpatías en Cataluña», observan. Nunca ha sido independentista y se integró en una
plataforma transversal bajo el lema «Puertas abiertas al catalanismo». De hecho, acudió a la
manifestación antisoberanista organizada en Barcelona por Sociedad Civil Catalana.
Sus compañeros destacan que siempre «ha escapado del follón», por lo que ahora le ven como un
héroe al frente de la tremenda pandemia. «La ha caído el marrón más gordo», apostillan.
Recomendado por Iceta, su papel era servir de cauce entre La Moncloa y Cataluña, pero el
estallido de la pandemia le trastocó en Sanidad. Todos piensan que será el candidato del PSC a la
presidencia de La Generalitat en las elecciones de febrero.Sobrepasado, completamente
desbordado y con inquina hacia Madrid para unos. Con dignidad y serenidad, avalado por
informes técnicos, para sus compañeros de Gabinete en el Comité de Crisis. Un hombre que vino
a Madrid impuesto para liderar el puente aéreo Madrid-Cataluña en el famoso foro de diálogo
negociador y que ha acabado más que abrasado por las circunstancias de la pandemia. Avalado
por Iceta y, sobre todo, por su estrecha amistad con el ministro de Fomento y número dos del
PSOE, José Luis Ábalos, pactaron para él una cartera de escasas competencias, la Sanidad, que
le permitiera volcarse en el conflicto catalán. El resultado está a la vista y, según sus críticos, «Illa
no salva ni su silla». Por el contrario, fuentes de Moncloa y de los socialistas catalanes opinan que

su gestión es un activo en Cataluña. «Le ha caído la gorda», dicen varios ministros con peso
político. Coinciden en que llega «muy contenido» a las reuniones. «Es una buena persona»,
aunque algunos «barones» del PSOE añaden en voz baja que ello no es suficiente ante una crisis
de tal calibre. «Tiene toda la confianza del presidente» insisten en su entorno.
Es un hombre reservado, con una vida privada muy discreta. En su entorno, muy cerrado, admiten
que tuvo dos parejas sentimentales y es padre de una niña. Cuando fue nombrado ministro de
Sanidad se trajo a Madrid a una secretaria de toda su confianza y se alojó en un hotel próximo al
Congreso. Ahora, habita en un apartamento dentro de Moncloa, que se ha convertido en su casa.
Cuentan que apenas come y duerme, con largas horas de trabajo. Le apasiona pasear por las
playas de la Costa Brava, degustar una buena «escalibada» y añora a sus dos hermanos
menores, con quien mantiene muy buena relación. Hermético, tímido y golpeado por el letal
coronavirus, le queda el lema de su educación en las Escuelas Pías Calasanzias: «Piedad y
Letras».

https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/2020/10/04/a_preso_cinc_membres_grup_criminal_especialitzat_trafic_cocaina_valles_oriental_
90172_1095.html
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A presó cinc membres d'un grup criminal
especialitzat en el tràfic de cocaïna al Vallès
Oriental
Europa Espanya Català
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal especialitzat en el tràfic de cocaïna al
Vallès Oriental. El dispositiu va permetre detenir els cinc membres que en formaven part, que ja
han ingressat a presó per un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal. Les
detencions es van fer el 30 de setembre amb un dispositiu format per agents de l'Àrea Regional de
Recursos Operatius (ARRO) i el Grup Especial d'Intervenció (GEI). Es van fer quatre entrades i
registres. Concretament, dues a Granollers, una a les Franqueses del Vallès i una a La Roca del
Vallès i es van localitzar 200 grams de cocaïna amb un valor al mercat negre de 10.800 euros
La Unitat d'Investigació de Granollers va iniciar una investigació a l'abril després de detectar-se un
punt de venda de cocaïna molt freqüentat a Granollers. Els compradors contactaven
telefònicament amb els venedors i s'acostaven al domicili a una hora pactada. Quan arribaven, un
dels venedors ja els esperava al carrer per fer l'intercanvi ràpidament.
Segons informa Mossos, el grup prenia moltes mesures per evitar ser descoberts. Vigilaven
l'entorn per detectar possibles seguiments per part de la policia, canviaven sovint de vehicle, fins a
cinc cops en un mes. A més, qui preparava la cocaïna per vendre sempre era una persona diferent
de la que la venia. Així mateix, repartien la droga en diversos domicilis perquè, en cas de registre,
no es localitzés tota. I davant la sospita de ser investigats, canviaven els rols dins l'organització i
fins i tot els punts de venda.
Els investigadors van concloure que el grups estava format per cinc persones i que utilitzaven
diversos domicilis que tenien funcionalitats diferents (emmagatzematge, preparació de dosis,
venda de cocaïna, entre d'altres).
Arran d'aquesta informació, el 30 de setembre es va fer un dispositiu amb agents de l'ARRO i GEI i
en total es van fer quatre entrades i registres. Concretament, a dos domicilis de Granollers, un de
la Roca del Vallès i un de les Franqueses del Vallès. Es van poder detenir cinc persones, tots els
membres del grup, per un delicte contra la salut pública i per pertinença a grup criminal. També es
van localitzar 200 grams de cocaïna valorada en 10.800 euros al mercat negre, balances de
precisió, estris per preparar les dosi i més de 20.000 euros en efectiu.
D'altra banda, durant els mesos d'estiu, la comissaria de Granollers va incrementar la seva activitat
policial intensificant el seu patrullatge, principalment als barris de Canovelles i Granollers, per
donar resposta a una demana veïnal.
Els detinguts van passar el divendres 2 d'octubre a disposició del Jutjat de guàrdia de Granollers
que va ordenar l'ingrés a presó de tot el grup.
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A presó cinc membres d'un grup criminal
especialitzat en el tràfic de cocaïna al Vallès
Oriental
Europa Espanya Català
ACN Granollers.-Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal especialitzat en el
tràfic de cocaïna al Vallès Oriental. El dispositiu va permetre detenir els cinc membres que en
formaven part, que ja han ingressat a presó per un delicte contra la salut pública i pertinença a
grup criminal. Les detencions es van fer el 30 de setembre amb un dispositiu format per agents de
l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i el Grup Especial d'Intervenció (GEI). Es van fer
quatre entrades i registres. Concretament, dues a Granollers, una a les Franqueses del Vallès i
una a La Roca del Vallès i es van localitzar 200 grams de cocaïna amb un valor al mercat negre de
10.800 euros
La Unitat d'Investigació de Granollers va iniciar una investigació a l'abril després de detectar-se un
punt de venda de cocaïna molt freqüentat a Granollers. Els compradors contactaven
telefònicament amb els venedors i s'acostaven al domicili a una hora pactada. Quan arribaven, un
dels venedors ja els esperava al carrer per fer l'intercanvi ràpidament.Segons informa Mossos, el
grup prenia moltes mesures per evitar ser descoberts. Vigilaven l'entorn per detectar possibles
seguiments per part de la policia, canviaven sovint de vehicle, fins a cinc cops en un mes. A més,
qui preparava la cocaïna per vendre sempre era una persona diferent de la que la venia. Així
mateix, repartien la droga en diversos domicilis perquè, en cas de registre, no es localitzés tota. I
davant la sospita de ser investigats, canviaven els rols dins l'organització i fins i tot els punts de
venda. Els investigadors van concloure que el grups estava format per cinc persones i que
utilitzaven diversos domicilis que tenien funcionalitats diferents (emmagatzematge, preparació de
dosis, venda de cocaïna, entre d'altres).Arran d'aquesta informació, el 30 de setembre es va fer un
dispositiu amb agents de l'ARRO i GEI i en total es van fer quatre entrades i registres.
Concretament, a dos domicilis de Granollers, un de la Roca del Vallès i un de les Franqueses del
Vallès. Es van poder detenir cinc persones, tots els membres del grup, per un delicte contra la
salut pública i per pertinença a grup criminal. També es van localitzar 200 grams de cocaïna
valorada en 10.800 euros al mercat negre, balances de precisió, estris per preparar les dosi i més
de 20.000 euros en efectiu.D'altra banda, durant els mesos d'estiu, la comissaria de Granollers va
incrementar la seva activitat policial intensificant el seu patrullatge, principalment als barris de
Canovelles i Granollers, per donar resposta a una demana veïnal.Els detinguts van passar el
divendres 2 d'octubre a disposició del Jutjat de guàrdia de Granollers que va ordenar l'ingrés a
presó de tot el grup.

EL TEMA

EL 9 NOU

EL DEBAT SOBRE LA JORNADA CONTÍNUA

ment”, explica Sílvia Carmona, membre del grup.
Moltes persones que
defensen la jornada contínua
ho fan sobretot perquè els
infants passen més temps
amb la família i també en
tenen més per fer les activitats extraescolars. “Per mi
és més lògic que els nens
dinin a les 2 i descansin a
casa, que no pas que dinin
més d’hora però que després
hagin de tornar a l’escola”,
apunta Carmona. Per la seva
banda, una mare del grup
de Caldes apunta que un
obstacle gran perquè aquest
moviment prosperi és el
desconeixement i la confusió
sobre el que és la jornada
contínua. “Hi ha molta gent
que es pensa que hauria de
recollir els nens a les 2, sense
opció de menjador, i no és
així. L’objectiu és visibilitzar
aquest horari.”

GRISELDA ESCRIGAS

Pere masó:
“volem una jornada
educativa saludable”

ADASDa

Amunt

ons que s’estan impulsant per donar a conèixer la reivindicació, i en molts
casos se subratlla el fet que Catalunya és l’única comunitat de l’Estat on
les escoles no poden triar la jornada contínua. La coordinadora Jornada
Contínua a Catalunya ha impulsat altres accions, com una cadena humana
fa pocs dies a Tarragona, i en alguns municipis els grups de suport han
demanat la implicació dels Ajuntaments perquè elevin les seves reivindicacions al Departament d’Educació.

El moviment per la jornada
contínua reclama que cada
escola sigui lliure de triarla, com passa a la resta de
comunitats de l’Estat. Però
aquesta iniciativa, com totes
les que hi ha hagut fins ara
per demanar aquesta modalitat horària, ha topat amb
l’oposició del Departament
d’Educació. El director dels
Serveis Territorials Vallès
Oriental-Maresme, Pere
Masó, ho explica en clau de
salut i de qualitat de vida. “El
Departament vol lluitar per
una jornada educativa al més
saludable possible i les jornades molt compactades en què
es fa molta cosa en poques
hores creen ansietat i estrès
en els alumnes; amb el temps
més dilatat s’obtenen millors
resultats perquè l’alumnat
està més a gust.”
Respecte dels motius pels
quals les escoles catalanes no
poden aplicar la jornada contínua, Masó apunta que això
va en contra de la vocació del
Departament d’avançar cap
a un model horari europeu.
“La idea és dinar més d’hora
i fer una pausa més curta al
migdia. Un dels problemes
que veiem en el model actual
és que la pausa per dinar és
massa llarga: anem a la línia
que segueixen països com
Alemanya o França. La resta de comunitats de l’Estat
estan a anys llum d’aquests
plantejaments i si nosaltres
ara permetéssim aplicar la
jornada contínua, faríem
una reculada que difícilment
tindria retorn.” En darrer
terme, pel que fa a l’aplicació
de la jornada contínua en
context Covid, Pere Masó
considera que no seria una
solució general: “Segurament
afavoriria unes famílies, però
en perjudicaria d’altres”,
conclou.

Dilluns, 5 d’octubre de 2020
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“Els canvis horaris a l’escola
han d’anar de la mà de
canvis en l’horari laboral”
La Roca del Vallès
R.S.

L’escola Mogent de la Roca
va portar el debat sobre la
jornada contínua a la seva
comunitat educativa fa uns
anys. “Teníem clar que per
als alumnes era bo pel que
fa a conciliació familiar.
Sovint el menjador no és
una franja horària fàcil de
gestionar i donàvem l’oportunitat als infants d’estar a
casa tota la tarda. I també
hi ha alumnes amb moltes
extraescolars i així quedaven més lliures”, explica la
secretària de l’escola, Marga Canet, que matisa que
les escoles soles no poden
fer funcionar aquest tipus
de canvis. “Els canvis horaris a l’escola han d’anar de
la mà de canvis en l’horari
laboral de les famílies. La
idea era promocionar els
models europeus: dinar
més curt, sopar d’hora, etc.”
L’escola Mogent va demanar la jornada contínua al

Departament d’Educació
dues vegades, en dos cursos seguits. El primer any
van demanar als pares que
omplissin una enquesta
i més de la meitat de les
famílies s’hi van mostrar
favorables, tot i que la
qüestió va generar controvèrsia. “Hi havia famílies
que argumentaven, per
exemple, que un nen petit
no podia dinar a les 3 de la
tarda.”
En aquella primera
ocasió, el Departament
d’Educació va argumentar
que s’estava fent una prova
pilot en algunes escoles a
l’Empordà i que estaven
pendents d’avaluar-la.
El curs següent, l’escola
Mogent va tornar a fer la
petició, i en aquesta ocasió
la resposta va ser directament una negativa. Davant
d’això, l’escola va aparcar
la qüestió. “Era una lluita
perduda que, a més, ens
generava problemes a la
comunitat educativa.”

La Fundació Jaume Bofill
proposa reduir la pausa
per dinar a dues hores
R.S.

El Departament d’Educació
s’inclina per aplicar en un
futur la proposta horària
que va fer la Fundació Jaume
Bofill l’any passat, que proposa una primera franja de
classes de 9 a 2/4 d’1, una
pausa per dinar de dues
hores i una segona franja
lectiva fins a les 4. Per tant,
es reduiria l’hora de dinar a
dues hores i la jornada s’acabaria mitja hora abans que
actualment. La proposta ofereix diverses alternatives per
a Infantil, Primària i ESO, i
els impulsors asseguren que
és un horari més saludable
per a alumnes i professors.
Aquesta proposta va topar
amb l’oposició frontal de la

Fapac (federació d’AMPA),
que considerava que afavoria
la privatització dels menjadors i les extraescolars. “Si
escurcen l’hora de menjador,
les famílies que viuen lluny
acaben deixant els fills al
menjador i a les 4 de la tarda
molta gent hauria de deixarlos a l’escola perquè no ha
acabat de treballar”, apunta
una mare del grup pro-jornada contínua de Montornès.
Per la seva banda, Pere Masó
contradiu aquesta visió:
“L’alumnat de Primària que
va a dinar a casa no arriba
al 50% i el Departament ha
augmentat les beques menjador del 50% al 70% perquè
els que es quedin no tinguin
un sobrecost excessiu.”

Cs de les Franqueses demana el
nou horari per prevenir contagis
R.S.

El portaveu de Ciutadans
de les Franqueses, Amador
Doncel, ha reclamat la jornada contínua a les escoles que
ho demanin per minimitzar
el risc de contagi de Covid19, en tant que disminuiria

les entrades i sortides dels
centres. Doncel també ha
subratllat que el nou horari
“facilita la conciliació i busca
respectar la llibertat d’elecció de les famílies. A més
s’evitarien les aglomeracions
a les portes de les escoles”.

ESPORTS

EL 9 NOU
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El CN Granollers
convoca l’Assemblea
Extraordinària de
socis pel 20 d’octubre
Granollers

La junta directiva del Club
Natació Granollers ha convocat l’Assemblea Extraordinària per al 20 d’octubre per
rendir comptes davant els
socis de l’activitat i decisions
preses durant el confinament. En aquesta Assemblea
l’equip de govern exposarà
els informes jurídic, laboral,
social, d’obres i reobertura,
així com l’econòmic de l’estat
d’alarma, que va comportar
el tancament de la instal·
lació des del 13 de març fins
el 3 de juny. A més a més,
l’entitat donarà a conèixer
propostes de millora social.
Es tracta de la tercera convocatòria d’un acte que en
primera instància s’havia
fixat pel 23 de juliol i que
es va ajornar per la situació
sanitària.

Merino, segon
al triatló ExtremeMan de França

El Caldes supera el Gurb en un
partit marcat per les expulsions
L’expulsió d’un jugador rival va servir perquè els vallesans recuperessin sensacions

TONI GUTIÉRREZ

POLIESPORTIU

Marc Angelet, al centre de la imatge, va ser l’autor del tercer gol del Caldes

Caldes de Montbui

Granollers

Erik Merino, del Club Triatló
Granollers, va quedar segon
al triatló de llarga distància
Extreme-Man de Narbonne
(Occitància francesa) celebrat el diumenge passat,
27 de setembre. La prova
constava de 2 quilòmetres
de natació, 85 de ciclisme i
21 de cursa a peu. Merino
va establir 3h 54min 14s, en
meta, a tan sols 15 segons
del guanyador de la cursa, el
francès Bertrand Billard.

CF Caldes

EL 9 NOU

El Caldes va sumar els
tres punts en el seu debut
aquest diumenge a casa contra el Gurb (4-2). El partit
va començar molt bé pels
interessos dels vallesans. El
Caldes va dominar en intensitat i així ho va traslladar
l’equip al marcador. Tot just
començar el partit, Aitor va
fer el primer gol de vaselina
després d’una bona passada

4

Morte, Cabot, Roca, Gayolà,
González, Parra, Aitor (Caballero),
Albert Camí, Jordi Camí (Aznar),
Anaya (Ariza) i Angelet (Adama).

UE Gurb

2

Erra, Viñas (Camprubí), Puigneró,
Serrado (Casanovas), Serrat,
Carbonell, Campdelacreu, Pérez,
Pujols, Puig (Vall) i Juvanteny.

ÀRBITRE: Carlos Cumplido assistit a les bandes per Arnau Caballero i Albert
Garcia. Amonestacions per Roca i dues per Gayolà del Caldes i Pérez, Serrado i
vermella directa per Juvanteny pel Gurb.
GOLS: 1-0, Aitor, min 3; 1-1, Cabot (pp), min 17; 2-1, Jordi Camí, min 22; 3-1,
Angelet, min 35; 3-2, Carbonell, min 47; 4-2, Albert Cami, min 63.

de Pol Anaya.
Aviat, però, el Gurb va
igualar el marcador. Un

rebot a Cabot en una falta
que havia picat el Gurb va
tornar a posar les taules al

minut 17. El Caldes va reaccionar ràpid i, al 22, Jordi
Camí va fer entrar la pilota a
la porteria després d’una passada d’Angelet des de la línia
de fons. Angelet també va fer
el 3-1 pels locals. Els millors
minuts del Caldes es van apagar amb l’expulsió per doble
groga de Gayolà.
A la segona part el Gurb
va prendre la iniciativa i va
aconseguir portar el partit
al seu terreny. Carbonell va
marcar el 3-2 pels visitants
al 47, però l’expulsió del central del Gurb Juvanteny va
tornar a igualar el partit. El
Caldes va tornar a reaccionar
i va sentenciar amb un gol
d’Albert Camí al minut 63.
Un gol que va donar tranquil·
litat als vallesans i va servir
per tornar a controlar el
ritme del partit. El matx es
va tancar sense sorpreses
ni més complicacions per al
Caldes. El Gurb va aconseguir dominar a l’inici de la
segona part, però li va faltar
arribada durant la resta de
l’enfrontament.
Amb aquest resultat, el
Caldes comença amb bon peu
la temporada regular. El club
espera recuperar aviat els
jugadors que estan de baixa,
alguns per lesions que arrosseguen des de la temporada
passada.

FUTBOL - SEGONA CATALANA

La Molletense
s’ensorra al segon temps
amb tres expulsats
CE Premià

3

Casas, Fall, Campos, Del Gesso
(Hernández), Sánchez (Villanueva),
Caubet, Lozano, Martín (Vélez),
Moliner, Ruiz (Camilo) i Pérez
(Llena).

UD Molletense

1

Alfaro, Gómez, Paratore, Sánchez,
Auñón, Quiñones, Becerra
(Torrecillas), Sepúlveda (Muñoz),
Kasmi (Quesada), Makuba (Ruiz) i
Silvestre (Diarra).

ÀRBITRE: Xavier Calvo assistit a les bandes per Mohammed Essabaouni i
Mohamed Tabiza. Amonestacions per Martín, Del Gesso i Camilo del Premià
i Auñón, Becerra, Paratore, Ortega i Silvestre de la Molletense. Vermelles per
Arroyo, Sánchez, Quesada i Gómez de la Molletense.
GOLS: 1-0, Lozano, min 1; 1-1, Quiñones, min 58; 2-1, Pérez, min 65; 3-1,
Campos, min 89.

Premià de Mar (Maresme)
EL 9 NOU

La Molletense no va debutar
de la millor manera en el seu
retorn a la competició. Va
caure davant el Premià en un
partit en el qual van acabar

amb tres expulsats i un arbitratge molt rigorós. Al minut
1, el Premià es va avançar.
La Molletense va aconseguir
empatar amb inferioritat.
Però amb vuit jugadors, el
Premià va aconseguir resoldre el partit.

La Torreta capgira el marcador
i supera el Torelló per la mínima
La seguretat defensiva va ser clau per assegurar els tres punts
La Roca del Vallès
EL 9 NOU

Important victòria en el
debut de la Torreta, després
d’una temporada passada
complicada i en la qual els
va costar treure punts dels
partits com a local. El rival
en aquesta ocasió va ser el
Torelló, un equip potent de
la categoria.
Els visitants van entrar
millor en el partit davant
d’una Torreta, que li va costar entrar en ritme. Un penal
molt matiner transformat
per Gómez va avançar el
Torelló al minut 5 de partit.
Amb el pas dels minuts, La
Torreta es va anar apoderant
del control del partit i va

CF La Torreta

2

Nadal, Sánchez (Tormo), Mateo
(Vargas), Bertran (Bansar), Javier,
Alan, Bilal (Abel), Oriol Verdaguer
(Salinas), Amores, Saidou i Guillem
Verdaguer.

CF Torelló

1

Torrejón, Casas (Pajares), Ibrahim,
Farrés (Juanes), Omar (Casals),
Gómez (Diao), Coll, El Amrani,
Sancho, Famada i Alberch (Roura).

ÀRBITRES: Òscar Olivella assistit a les bandes per Marc Larriba i Antonio
Maroño. Amonestacions per Oriol Verdaguer, Mateo, Bertran i Diallo per la
Torreta i Omar, Famada, Coll, Alberch, Juanes, Roura i Sancho del Torelló.
GOLS: 0-1, Gómez, min 5; 1-1, Alan, min 34; 2-1, Saidou, min 46.

començar a aproximar-se a la
porteria visitant. En el tram
final de la primera part, Alan
va empatar el partit amb una
bona rematada. La Torreta
va dominar el partit a la
segona meitat, i ràpidament
va aconseguir el premi del
gol. Saidou va completar la

remuntada local. Al Torelló
li va costar reaccionar, la
pressió asfixiant de la Torreta va dificultar molt els seus
atacs. En els minuts finals, la
defensa local es va mostrar
segura per apagar els constants atacs desesperats dels
visitants per trobar l’empat.

ESPORTS

EL 9 NOU
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El derbi vallesà cau a mans de la
Penya Blanc-i-Blava de la Roca

El Llerona
comença
encaixant
una golejada
CF Manu Lanzarote

6

L’equip roquerol s’avança amb dos gols molt ràpids i aguanta el resultat fins al final

Roldán, Viñas, Cuadra, Rodríguez,
Rebollo, Panisello, Vilarrasa, Egea,
Mena, Marcet i Martínez. També:
Ramírez, García, Granja, Pubill, Ruiz
i Vallcorba.

CE Llerona

1

Mar, Yavila, Clàudia, Tamara, Alcázar,
Núria, Xènia, Mònica, Ainoa, Aitana
i Vianny Martina. També: Irene,
Carmona, Ana, Mireia i Aina.
ÀRBITRE: Bernat Mas, assistit per
Arnau Planet i Eduard Rincón.

GRISELDA ESCRIGAS

GOLS: 1-0, Egea, min 3; 2-0, Vilarrasa,
min 38; 3-0, Cuadra, min 41; 4-0,
Egea, min 46; 4-1, Ainoa, min 50; 5-1,
Cuadra, min 57; 6-1, Cuadra, min 58.
Terrassa
EL 9 NOU

El Llerona va començar la
temporada amb una clara
derrota davant un dels candidats a l’ascens tot i merèixer
un resultat menys sever.
Una errada en la sortida de
pilota, tot just començar, va
condicionar el partit amb l’1
a 0, malgrat que després el
Llerona va tenir mitja hora
de bon joc i d’ocasions no
transformades. Quan estava
jugant millor va encaixar el
segon i al límit del descans,
el tercer. El Llerona va marcar just després d’encaixar el
quart i, en jugades aïllades i
resolució individual, va rebre
el cinquè i sisè gols.

La jugadora roquerola Clàudia Badia, ‘Kai’, es llança en planxa per prendre-li la pilota a Meritxell Clupés

La Roca del Vallès
EL 9 NOU

Un dels partits de la jornada inaugural a la Preferent
femenina era el derbi vallesà
entre la Penya Blanc-i-Blava
de la Roca i el Palautordera.
Un derbi que es va resoldre
ben aviat per a les roqueroles, que després van saber
aguantar les escomeses del
Palautordera, que ho va provar tot per intentar treure
quelcom de profit.

CF La Roca PBB

2

Andrea, Tania, Vásquez, Castejón,
Ortiz, Zoraida, Clàudia, Pujol, Coral,
Iranzo i Barbie. També: Bernés, Yaiza,
Nora i Palmero.

CF Palautordera

0

Aura, Adaia, Jana, Verde, Moya,
Subirana, Reales, Meritxell, Sònia,
Esther Corominas i Alba. També:
Sara, Orozco, Navarro, Lucía, Marina
Corominas, Maite i Otero.

ÀRBITRE: Ricard Vidal, assistit per Marina Molina i Ariadna García. Targetes:
Clàudia i Palmero del PBB La Roca i Reales del Palautordera.
GOLS: 1-0, Barbie, min 5; 2-0, Ortiz, min 11.

Les roqueroles van entrar
millor al partit, amb més
intensitat i concentració, i
van aprofitar dues errades

defensives per avançar-se al
marcador. Ambdues jugades
van ser idèntiques, una a
cada banda; dos contra un als

laterals, buscant la superioritat i arribant a la línia de
fons, des d’on les centrades
les van rematar a la perfecció
primer Bárbara Montserrat
Benítez, Barbie, i després
Paula Ortiz.
El major domini del PBB
La Roca va durar fins gairebé la mitja hora de partit,
moment a partir del qual
es van relaxar una mica i el
Palautordera ho va aprofitar
per agafar protagonisme. Les
de Carles Segura van poder
marcar abans del descans,
amb algunes aproximacions
amb perill que la defensa va
resoldre bé i amb un xut que
es va estavellar al pal.
La segona part va
ser de total domini del
Palautordera, que va continuar buscant el gol amb
insistència, tancant les
roqueroles al seu propi camp.
En aquesta segona part
també van estavellar una
pilota al pal i van disposar de
quatres un contra un amb la
portera roquerola que no van
saber aprofitar. Ben ordenades al darrere, les jugadores
del PBB La Roca van saber
aguantar el resultat per
sumar la primera victòria de
la temporada.
El proper rival de l’equip
de la Roca serà el Pubilla
Casas i el del Palautordera, el
Manlleu.

MOTOR

Indianàpolis (EUA)
EL 9 NOU

El pilot de Sant Antoni de
Vilamajor Àlex Palou (Dale
Coyne Racing) va aconseguir
un novè lloc com a millor
classificació de les dues curses disputades aquest cap
de setmana del Gran Premi
Harvest de les IndyCar Series. Una posició que va aconseguir en la segona cursa,
disputada dissabte. Menys
fortuna va tenir en la primera, disputada divendres, en
la qual va acabar en la 17a
posició.
En la primera sessió de
divendres Palou va tenir
alguns problemes durant
els entrenaments i tan sols

va poder aconseguir el 17è
lloc en la graella de sortida.
Una posició des de la qual va
començar a remuntar posicions durant la primera part de
la cursa –a 85 voltes–, que va
allargar tant com va poder.
En sortir de la primera aturada per canviar pneumàtics
va sortir amb més velocitat
de la permesa i va ser penalitzat. Això el va fer caure
fins a la 25a posició, des de la
qual va anar remuntant fins
a recuperar la 17a des d’on
havia començat.
En la sessió de dissabte
Palou i el seu equip van
resoldre els problemes de
divendres i van aconseguir
la quarta posició a la graella.
Palou va fer una cursa molt

DALE COYNE RACING

Àlex Palou obté un novè
lloc a la segona cursa del
GP Harvest de l’Indycar

El vallesà Àlex Palou, en primer pla, davant del mexicà Pato O’Ward durant la cursa de dissabte

regular i, al final, va aconseguir un novè lloc que el situa
en la 17a posició de la general amb 185 punts. “Resolts

els problemes de divendres,
el nostre objectiu era estar
entre els deu primers i ho
hem aconseguit”, va dir el

vallesà. L’última cursa de la
temporada serà el proper 25
d’octubre a Sant Petersburg
(Florida).

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/32921/ja-79-grups-escolars-confinats-al-valles-oriental
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Ja hi ha 79 grups escolars confinats al Vallès
Oriental
Europa Espanya Català
Consulta l'actualització dels centres amb afectats
Els grups escolars confinats al Vallès Oriental, segons les dades d'Educació, pugen a 79 a tota la
comarca.
A Granollers:
-Escola Jardí: 3
-Escola Salvador Llobet: 2
-Institut Carles Vallbona: 1
-Escola Pia: 1
-Escola privada d'FP Parc Estudi: 1
-Col·legi Anna Mogas: 1
-Escola Bressol Municipal el Teler: 1
-Institut Celestí Bellera: 4
-Institut Escola del Treball: 1
-L'Estel: 1
-Escola Mestres Montaña: 1
-CEE Montserrat Montero: 2
-Escola Joan Solans: 1
-Escola Ferrer i Guàrdia: 1
A l'Ametlla del Vallès:
-Escola Bertí: 1
A Bigues i Riells:
-Escola El Colomer: 3
-Institut Maria de Bell-lloc: 3
A Caldes de Montbui:
-Escola El Farell: 1
-Escola Pia: 2
A Canovelles:
-Institut Bellulla: 1
-Escola Jacint Verdaguer: 1

-Escola Els Quatre Vents: 2
-Institut Domus d'Olivet: 1
A Cardedeu:
-Escola Can Manent: 1
A la Garriga:
-Institut Vil·la Romana: 1
-Escola Giroi: 1
A la Llagosta:
-Institut La Marina: 1
-Escola Les Planes: 1
-Escola Joan Maragall: 3
A la Roca del Vallès:
-Institut de la Roca del Vallès: 1
A Lliçà de Vall:
-Escola Les Llisses: 4
A les Franqueses del Vallès:
-Escola Bellavista-Joan Camps i Giró: 1
-Institut Lauro: 2
-Institut El Til·ler: 1
A Llinars del Vallès:
-Institut Giola: 1
-Ginebró: 1
A Mollet del Vallès:
-Escola Col·legis Nous: 2
-Institut Vicenç Plantada: 2
-Escola Can Besora: 1
-Lestonnac: 4
-Institut Gallecs: 3
A Montmeló:
-Escola Sant Jordi: 3
A Montornès:
-Escola Marinada: 1
A Parets del Vallès:
-Escola Municipal Pau Vila: 2
-Nostra Senyora de Montserrat: 1
A Sant Celoni:
-Escola Avet Roig: 1
A Sant Feliu de Codines:

-Institut Manuel Carrasco i Formiguera: 1
A Sant Fost de Campsentelles:
-Institut Alba del Vallès: 2
-Escola Joaquim Abril: 1
< Nota sobre el mapa: Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada
centre afectat pel coronavirus (boleta), es desplega el seu nom, l'estat (obert o totalment confinat),
el nombre de grups confinats i el municipi on es troba. També es pot desplaçar o fer més o menys
gran el zoom del mapa manualment, per acostar-se a un municipi o seleccionar millor algun
centre. Última actualització: dades del 6 d'octubre, amb informació del Departament d'Educació (hi
poden haver retards i, per tant, faltar-hi aules confinades).
Consulta aquí la llista completa del Departament d'Educació (cal tenir en compte que poden faltar
grups i/o centres que ja estiguin confinats però que encara no surtin al llistat).

https://www.puntvalles.com/noticia/augmenta-en-el-valles-oriental--l-index-de-risc-de-contagi-de-la-covid-19
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Augmenta en el Vallès Oriental l'índex de risc de
contagi de la Covid-19
Europa Espanya Català
En les dades publicades per la CCMA, a dia 7 d'octubre, el Vallès Oriental és una de les
comarques, amb més municipis amb un índex de risc de contagi elevat.
Granollers, capital del Vallès Oriental, té un índex de risc de contagi de 349,54. Dada alarmant si
la comparem a la que ens trobàvem el dia 25 de setembre on tenia un índex de 225,77. Amb
menys de dues setmanes l'índex de risc ha pujat 123,77 punts.
L'escala de Risc de Contagi
0-30: Molt Baix
31-70: Baix
71-100: Mitjà
101-200: Alt
+200: Molt Alt
Un altre xifra que es pot observar és que, a Granollers, la velocitat de contagi també s'ha elevat
fins a arribar a l'1,17. Aquesta dada significa que de mitjana una persona infectada transmet el
virus a més d'una persona.
Tot i que Granollers ha estat un dels municipis del Vallès Oriental que s'han elevat més les xifres,
també s'han elevat en altres municipis com a Lliça de Vall en el qual les dades s'han disparat, i ha
passat de tenir un índex de 484,78, que ja era molt elevat, a passar a tenir un índex de 9483,78. A
més d'aquesta dada la taxa de velocitat de contagi actualment és de 14,43.
Un altre municipi que ha augmentat considerablement la xifra de risc de contagi és Les
Franqueses del Vallès que ha pujat fins a 65414, 133'26 punts més des de les xifres del 25
d'Octubre.
Les poblacions del Vallès amb més índex de risc de contagi són:
Lliça de Vall amb un índex de risc de 9483'78 (Molt alt)
Les Franqueses del Vallès amb un índex de risc de 654'14 (Molt Alt)
Canovelles amb un índex de risc de 582'79 (Molt Alt)
Sant Fost de Campsentelles amb un índex de risc de 581'44 (Molt Alt)
La Roca del Vallès amb un índex de risc de 446'01 (Molt Alt)
Granollers amb un índex de risc de 349'78 (Molt Alt)
L'Ametlla del Vallès amb un índex de risc de 330'22 (Molt Alt)
Sant Antoni de Vilamajor amb un índex de risc de 312'03 (Molt Alt)
Sant Celoni amb un índex de risc de 294'28 (Molt Alt)
La Garriga amb un índex de risc de 291'44 (Molt Alt)

Parets del Vallès amb un índex de risc de 255'46 (Molt Alt)
Bigues i Riells amb un índex de risc de 241'97 (Molt Alt)
Cardedeu amb un índex de risc de 203'03 (Molt Alt)
Lliça d'Amunt amb un índex de risc de 179'12 (Alt)
Sant Pere de Vilamajor amb un índex de risc de 175'70 (Alt)
Santa Maria de Palautordera amb un índex de risc de 170'56 (Alt)
Vilanova del Vallès amb un índex de risc de 110'46 (Alt)
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Una persona ferida greu en un xoc entre un cotxe i
dos camions a la Roca del Vallès
Europa Espanya Català
Ha estat traslladada a la Vall d'Hebron
Una persona ha quedat ferida greu en un accident de trànsit aquesta tarda al vial que uneix la
C-60 amb l'AP-7 a la Roca del Vallès. Segons informa el Servei Català de Trànsit, un turisme ha
quedat atrapat entre dos camions. Els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració per treure
la persona ferida, que ha estat traslladada a la Vall d'Hebron.
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L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Divendres, 9 d’octubre de 2020

Evolució de la Covid-19 per zones del Vallès Oriental (dades de les proves PCR)
Taxa
confirmats
per PCR

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

% PCR
positives

Mitjana
edat

%
dones

Ingressos

Ingressos
Defuncions
UCI

Vallès Oriental
Central

330

129,58

278,25

1,36

5.097

6,98

44,10

54,55

41

0

2

Baix Montseny

40

70,68

170,50

1,41

1.019

4,05

43,70

42,50

2

0

1

Baix Vallès

137

98,00

201,56

1,03

2.591

5,40

35,47

55,47

11

2

0

VALLÈS ORIENTAL

480

116,96

250,91

1,28

8.041

6,34

42,13

54,58

50

2

3

Des del
01/03/2020 al
07/10/2020

Casos
confirmats
per PCR

Taxa
confirmats
per PCR

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

% PCR
positives

Mitjana
edat

%
dones

Vallès Oriental
Central

4.766

1.871,48

---

---

72.966

6,63

46,50

53,40

686

29

Baix Montseny

695

1.228,13

---

---

13.271

5,49

50,93

53,96

66

5

81

Baix Vallès

2.536

1.814,15

---

---

31.577

8,21

48,90

55,64

112

20

275

VALLÈS ORIENTAL

7.417

1.807,23

---

---

109.135

6,92

47,61

54,31

840

50

650

Granollers

Ingressos Ingressos
Defuncions
(*)
UCI (*)
NEUS PÀEZ / FONT: DADESCOVID

Des del 28/09/2020
Casos
al 04/10/2020
confirmats
per PCR

L’Hospital de
Granollers té 38
ingressats per la
Covid-19, set més

374

(*) Dades a partir del 29 d’abril de 2020

Salut proposa allargar 15 dies més
les restriccions a l’àrea de Granollers
La decisió es justifica perquè la incidència de la malaltia continua sent alta al territori

F.P.

El Departament de Salut
aposta per prorrogar durant
15 dies més les mesures
restrictives específiques
que s’apliquen a Granollers,
les Franqueses i Canovelles
des de la darrera setmana
d’agost. Ho va confirmar el
secretari de Salut Pública,
Josep Maria Argimon, aquest
dijous en una roda de premsa
a preguntes d’EL 9 NOU.
Salut acabarà d’analitzar la
situació i elevarà la proposta de pròrroga al Procicat.
Segons el coordinador de la
unitat de seguiment de la
Covid-19 a Catalunya, Jacobo
Mendioroz, “la situació de
poder aixecar les mesures
depèn del comportament de
les corbes i ara mateix l’evolució no és prou descendent
com per aixecar-les”, va dir.
“Però tampoc ha empitjorat
com per incrementar-les”
amb noves limitacions o afegint nous municipis. Argimon
va apuntar que, quan es prorroguen mesures especials,
es fa pensant en el conjunt
de la comunitat. “No és per
perjudicar”, va dir. Fins ara,
les limitacions específiques a
l’àrea de Granollers sobretot
afecten els aforaments de
bars i restaurants, que queden restringits al 50%.
Els indicadors d’incidència de la Covid-19 continuen sent alts al territori.
Canovelles és el municipi
amb pitjors dades: un risc
de rebrot de 555 punts i un
índex de transmissió d’1,65.
Per tant, per cada dos casos
n’apareixen tres de nous. A
Granollers, el risc de rebrot

Positius per proves
PCR per municipis

Setmana
anterior

Última
setmana

Del 21 al 27/9

Diferència
darrera
setmana

Darrers
tres dies

Del 28 al 4/10

5 6 i 7/10

Casos per
cada 100.000
habitants

Aiguafreda

2

0

0

-2

0

L’Ametlla del Vallès

3

9

3

+6

106,4

Bigues i Riells

3

9

7

+6

99

Caldes de Montbui

4

15

1

+11

85,5

Campins

0

1

0

+1

189

Canovelles

24

36

11

+12

218,5

Cardedeu

25

20

10

-5

109

Cànoves i Samalús

3

2

0

+1

64,2

Figaró-Montmany

0

0

0

0

0

Fogars de Montclús

0

0

0

0

0
194,1

Les Franqueses del Vallès

21

39

14

+18

La Garriga

8

16

5

+8

96,9

Granollers

83

104

40

+21

169,7

Gualba
La Llagosta
La Roca del Vallès
Llinars del Vallès

0

1

1

+1

66,7

25

20

1

-5

148,4

3

16

4

+13

150,2

5

7

1

+2

70,4

Lliçà d’Amunt

13

11

1

-2

72,1

Lliçà de Vall

12

42

1

+30

642

Martorelles
Mollet del Vallès
Montmeló

4

3

1

-1

62,5

59

57

20

-2

111,1

2

8

7

+6

91,4

10

8

13

-2

48,8

0

0

1

0

0

10

18

3

+8

94,3

6

5

0

-1

81,5

13

15

2

+2

83,8

Sant Esteve de Palautordera

1

3

2

+2

106,4

Sant Feliu de Codines

2

3

0

+1

47,9

Sant Pere de Vilamajor

1

4

1

+3

89,4

Santa Eulàlia de Ronçana

1

5

0

+4

68,5

Santa Maria de Martorelles

1

0

0

-1

0

Sant Fost de Campsentelles

8

12

1

+4

137,3

Santa Maria de Palautordera

2

6

1

+4

63,7

Tagamanent

0

0

0

0

0

Vallgorguina

1

0

0

-1

0

Vallromanes

0

4

0

+4

155,1

Vilalba Sasserra

0

0

0

0

0

Vilanova del Vallès

2

5

1

+3

92

Montornès del Vallès
Montseny
Parets del Vallès
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Celoni

Totals al Vallès Oriental

357

504

153

+147

116,96

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

Granollers / Mollet

Els tres hospitals sumen
65 persones ingressades
amb problemes de salut
derivats de la Covid-19
amb les dades de dimecres. Són cinc casos més
que dimecres de la setmana passada. L’augment es
concentra a l’Hospital de
Granollers amb set ingressats més, 38 en total. En
canvi, dimecres hi havia
una persona ingressada
menys tant a l’Hospital de
Mollet com a l’Hospital de
Sant Celoni. 15 i 12, respectivament. En la darrera
setmana, s’han donat 34
noves altes. A l’Hospital
de Granollers, 17 i ja arriben a 699. A Mollet, n’han
concedit 15 i assoleixen les
585. A Sant Celoni, s’han
donat dues altes i són 116
des de l’inici de la pandèmia. Des de dimecres de
la setmana passada, els
hospitals vallesans han
registrat tres noves defuncions. Totes a l’Hospital de
Granollers. N’hi ha hagut
126 des de l’esclat de la
crisi sanitària. A l’Hospital
de Mollet, han mort, en
total, 109 persones, i al de
Sant Celoni, 33.

és de 357 punts i la taxa de
transmissió, d’1,21, lleugerament per sota de la setmana
anterior (1,28), segons les
dades publicades aquest
dijous. Les Franqueses presenta millors registres: un
risc de rebrot de 257 punts
i una taxa de transmissió
de 0,71. Amb tot, són xifres
força pitjors que les de la setmana anterior: 51 punts de
risc de rebrot i 0,43 de taxa
de transmissió. L’afectació
a la comarca creix. El risc de
rebrot s’enfila 65 punts fins
a 250,91. Per tant, passa d’alt
a molt alt. També empitjora
l’índex de transmissió, que
puja dues dècimes: d’1,08 a
1,28. Entre el 28 de setembre i el 4 d’octubre es van
fer 8.041 proves PCR amb
480 positius, 115 més que la
setmana anterior tot i que
la xifra de PCR era menor
(6.874). Els casos creixen a la
majoria de municipis.
ARRIBA A MONTSENY
En els darrers tres dies, s’ha
registrat el primer positiu
per Covid-19 detectat amb
una prova PCR al municipi
de Montseny. És el primer
des de l’esclat de la pandèmia. Fins ara, el coronavirus
no havia arribat a Montseny,
que, amb Tagamanent, són
els pobles amb menys positius: només un.
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Mesures
educatives
per als menors
de Granollers
que consumeixin
droga al carrer
Granollers

EL 9 NOU

Els menors de 14 a 18 anys
que consumeixin droga al
carrer a Granollers podran
acollir-se a mesures educatives en comptes d’una sanció
administrativa. És gràcies
al conveni que han reeditat
l’Ajuntament i la Generalitat per a la prevenció en el
consum de drogues entre els
joves.
Amb l’experiència acumulada a Granollers i en altres
ciutats on s’han implantat
programes similars, quan els
joves menors d’edat cometen
infraccions relacionades amb
la tinença i consum de drogues a la via pública es poden
detectar situacions de risc
que és preferible abordar des
de la prevenció i l’educació.
La finalitat és aconseguir que
els nois i noies assumeixin
les seves accions, reconeguin
els fets comesos i acceptin
la realització d’una mesura
educativa.
MULTES A PARTIR
DE 600 EUROS
Es poden acollir a aquest programa nois i noies residents
a Granollers, o que hi estiguin escolaritzats o bé que
cometin la infracció a la ciutat, en cas que el seu municipi de residència no compti
amb aquest programa. Quan
un menor és identificat per
la Policia Local o els Mossos
d’Esquadra per tinença o
consum de drogues al carrer,
es contacta amb els pares o
tutors legals per informar-los
de la infracció, de la sanció
econòmica que comporta
–de 601 a 30.000 euros– i de
la possibilitat de realitzar
una acció educativa com a
alternativa al pagament de la
sanció.
En cas que acceptin el compromís de seguiment, es concerta la visita amb la tècnica
de prevenció de conductes de
risc en joves de l’Ajuntament
de Granollers. Una vegada
finalitzada la tasca educativa,
si s’ha completat satisfactòriament, no va endavant l’expedient sancionador.
En els darrers tres anys,
a Granollers, han seguit les
mesures educatives alternatives a les sancions administratives un total de 37 joves:
9 nois i 1 noia, l’any 2018;
16 nois i 2 noies, el 2019, i 4
nois i 5 noies el 2020.

Divendres, 9 d’octubre de 2020

Un incendi
permet trobar
una plantació
de marihuana
a Bigues

Protecció Civil de Lliçà d’Amunt
estrena una ambulància gràcies
a la donació d’una empresa

Bigues i Riells

Lliçà d’Amunt

J.V.

EL 9 NOU

El cos de Protecció Civil de
Lliçà d’Amunt ha estrenat
aquest dilluns una ambulància de segona mà que ha
estat reformada amb la col·
laboració de l’empresa CDC
Hiacre. De manera simbòlica,
la donació la va fer Teodoro
Sanz, un treballador de l’empresa amb 25 anys d’antiguitat a CDC Hiacre.
El vehicle havia format
part de la flota del Servei
d’Urgències Mèdiques
de Madrid (SUMMA) i
d’una escola de bombers
de Tarragona. Ara servirà
de punt de primers auxilis
mòbil. “Serà un vehicle de
primera intervenció. Nosaltres, per proximitat, arribem
abans i ens fem càrrec del
pacient fins que arriba l’ambulància del SEM, de manera
que no ha d’esperar tant”,
explica Jordi Moreno, coordinador de Protecció Civil.
Moreno destaca la importància d’arribar tant aviat
com es pugui a una emergència. “Estem en un poble
amb 17 urbanitzacions i 170
quilòmetres de carrers i cal
un servei que pugui arribar
abans.” Protecció Civil ha
fet, des del gener, un total de
624 intervencions, la meitat
de les quals per atendre gent
gran. “És tot aquella gent que

La Policia Local de Bigues
i Riells i els Mossos van
detenir un home com a presumpte responsable d’una
plantació de marihuana on es
van trobar 700 plantes. Era
en una casa de Can Barri.
Els fets van passar el 25 de
setembre. Cap a 2/4 d’11 de
la nit, es va rebre un avís al
telèfon d’emergències 112
per un incendi en una casa
d’aquesta urbanització. La
Policia Local, els Bombers i
els Mossos es van desplaçar
al lloc, al carrer Rabassola. El
veí no va permetre l’accés als
cossos de seguretat. Només
hi van accedir els Bombers,
que van veure que l’origen
del foc era una sobrecàrrega
i una manipulació il·legal de
la instal·lació elèctrica. Amb
tot, els policies van aconseguir accedir al domicili l’endemà i hi van comptar més
de 700 plantes de marihuana.

JOSEP VILLARROYA
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Teodoro Sanz escolta les explicacions d’un membre de Protecció Civil

venia de Barcelona i es feia la
caseta i que ha envellit.”
La donació de l’ambulància s’inscriu en un conveni
de col·laboració de l’empresa amb l’Ajuntament.
“La voluntat és col·laborar
amb el municipi i arribar als
punts on fa més falta. El conveni va ser una idea que vam
llançar des de l’empresa per
fer una acció social directa i
ajudar gent del municipi en
les necessitats que puguin.
Des d’una persona que pot
necessitar unes ulleres, una
atenció odontològica o una
que pugui necessitar una
revisió a casa seva perquè no
pot pagar 200 euros d’una
caldera. Hem fet moltes
tasques d’aquest tipus i hem

decidit que és millor estar a
prop de la gent del teu municipi, tot i que també hem
col·laborat amb ONG. Amb
Serveis Socials repassem les
possibilitats que hi ha de col·
laboració i sabem que allò va
directament a la persona que
ho necessita sense intermediaris”, diu l’administrador
de l’empresa, Sergio del Val.
“El conveni es va fer fa
dos anys i vol ser un ajut
personalitzat. Serveis Socials
explica els casos, mantenint
la confidencialitat i l’empresa ho valora. Tenim altres
convenis amb altres empreses, però aquest tipus de conveni personalitzat és únic”,
diu Lourdes Martin, regidora
d’Acció Social.

La Roca aprova refer
el mur de contenció
del Casal de Joves
de Santa Agnès
La Roca del Vallès

El ple de la Roca ha aprovat el
projecte de construcció d’un
nou mur de contenció a la
pista poliesportiva del Casal
de Joves de Santa Agnès. El
mur va quedar molt malmès
per les pluges de principis
d’aquest any. L’obra començarà amb l’enderroc de la part
de l’antic mur que quedava
dempeus i, un cop refet, també es rafarà el paviment de la
pista, es col·locarà una nova
tanca i es muntarà la cistella
de bàsquet.

Mollet aplicarà
la tarifació social
en la taxa
de residus
Mollet del Vallès

Acció contra una amenaça
de desnonament a Granollers
Activistes de la PAH de
Granollers s’han mobilitzat aquesta setmana per evitar el desnonament d’una
família de quatre membres, amb fills de 2
i 5 anys que es va instal·lar dissabte passat
en un pis del carrer Pizarro propietat d’un
Granollers

gran grup immobiliari i bancari. Fonts de
la PAH expliquen que la família vivia en
un pis de Canovelles en molt mal estat i
abans d’ocupar el pis de Granollers havia
viscut uns mesos en un garatge. La PAH
explica que agents dels Mossos van advertir la família que podrien ser desnonats de
forma ràpida, però, finalment, el procés
s’allargarà.

Mollet aplicarà la tarifació
social en la taxa de residus de
l’any que ve. El govern municipal (PSC-Podem) ha anunciat que es mantindran les
bonificacions en la taxa de
residus i el rebut de l’aigua
que es van aprovar al juny
per la Covid-19, així com una
tarifació social més àmplia
per a aquelles famílies més
vulnerables. Com a criteris
generals, anuncia una regularització d’impostos als patrimonis més alts.

2/11/2020

Alacarta.cat - El camp de futbol de Santa Agnès tindrà llums LED
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La contractació
es contrau
un 24% durant
el setembre al
Vallès Oriental

Glovo fa arribar
a Granollers
el seu servei
de menjar
a domicili
Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La contractació conserva
l’atonia al Vallès Oriental,
segons apunten les dades de
l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal. La
clara millora de l’indicador
de l’atur registrat del mes
de setembre no va tenir un
reflex equivalent en la nova
contractació, que, tot i superar les xifres de l’agost, queden clarament per sota dels
registres de fa un any.
El mes passat, es van formalitzar a la comarca 11.510
contractes, per damunt del
7.775 de l’agost, però lluny
dels 15.194 de setembre de
l’any passat. Hi ha un 24% de
distància. És una diferència
que encara queda per sota de
la reducció que s’ha produït
arreu del país, amb prop d’un
30%.
Tot i el remarcable descens
respecte de l’any passat i
dels dos exercicis precedents, quan es van superar
els 15.000 nous contractes
cada exercici en el mes de
setembre, la contractació del
mes passat està per sobre
de la que es registrava a les
mateixes altures de l’any en
el període de crisi financera,
quan difícilment s’arribava a
10.000 contractes al mes de
setembre.
Els increments en la nova
contractació d’aquest mes de
setembre s’han concentrat
en municipis petits –tret
de Martorelles, que torna a
disparar els nous contractes amb un creixement del
165%–. En les principals
poblacions, la nova contractació encara queda lluny de
la que es registrava ara fa un
any.

Els serveis de Glovo, l’app
que permet als usuaris rebre
i enviar al moment qualsevol
producte dins d’una mateixa
ciutat i especialment centrada en els lliuraments de
menjars, oferirà a partir de la
setmana vinent el seu servei
a la ciutat de Granollers. Els
usuaris de la ciutat podran
obtenir a domicili l’oferta de
grans cadenes, com McDonald’s, Burger King o La
Tagliatella.
A més de les principals
cadenes de restauració, els
usuaris de l’aplicació també
podran demanar l’oferta de
petits i mitjans restaurants
locals, com els plats de cultura urbana internacional de
Street Foodle, les hamburgueses Tolino, la cuina japonesa de Maki&Go i les pizzes
d’Il Cenacolo. L’empresa
està en procés d’expansió a
les principals ciutats de la
demarcació i, fa unes setmanes, va començar a oferir
servei a l’àrea de Mollet.

CARANDINI

EL 9 NOU

Un dels accessos als túnels colombians que contenen les lluminàries de la firma de Martorelles

Carandini il·lumina el túnel
més llarg de l’Amèrica Llatina
La firma de Martorelles ha aportat 5.000 unitats de producte
Martorelles
EL 9 NOU

L’empresa de Martorelles
Carandini ha aportat els
equips d’il·luminació del
túnel més llarg de l’Amèrica
Llatina. La firma, especialitzada en la fabricació d’equips
d’il·luminació per a infraestructures i equipaments
públics i industrials, ha aportat les lluminàries del túnel
de La Línea, de 8,6 quilòmetres, i també del d’Oriente,
de 8,3 quilòmetres, tots dos a
Colòmbia.
Per afrontar aquest encàrrec, l’empresa de Martorelles
ha aportat més de 5.000 unitats de producte, de manera
que els túnels disposen d’una
il·luminació d’alta qualitat,
amb un sistema de la firma
de Martorelles que aporta
uniformitat per propiciar
que el trànsit sigui més segur

Llotja de Bellpuig (5-10-20)
CONILL: 2,10 (+0,08)
POLLASTRE VIU: 0,90 (=) – 1,17 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,54 (=) – 1,90 (=)
OUS: xl: 1,28 - l: 0,81 - m: 0,70 - s: 0,51 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,10 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (2-10-20)
PORC: 1,728 / 1,740 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 18 / 20 (=)
PARTIDA GRAN: 42 / 43,50 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,61 / 3,47 / 3,25/ 3,10 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,66 / 3,48 / 3,30 / 3,19 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,18/ 3,10 / 1,84 (=)

i menys accidentat per als
milers de vehicles que transitaran en una de les principals obres públiques que
s’han afrontat a Colòmbia.
La infraestructura travessa la
serralada central dels Andes
dins d’una gran reforma de
les comunicacions entre el
sud-oest i el centre del país.
Es calcula que el trajecte queda reduït en 50 minuts.
La participació en aquest
projecte reforça el paper de
referent de la companyia,
que acumula més de 100
anys de trajectòria i que ha
format part de la il·luminació
d’altres túnels en països
com Mèxic, el Perú, Xile,
Portugal, el Marroc, França,
Algèria, Grècia, Bulgària,
Gran Bretanya i Malàisia.
Carandini ha afrontat
en els últims anys projectes d’envergadura, com la
il·luminació de les rondes

de Barcelona. Recentment
va ser la mateixa empresa
de Martorelles l’encarregada de substituir aquesta
il·luminació per introduir la
tecnologia LED en aquestes
infraestructures.
Carandini pertany des de
l’any 2018 al grup LedsC4,
propietat del conglomerat
empresarial de la família
Tornini –que recentment ha
adquirit també les firmes de
Cardedeu Bover, dedicada
a la il·luminació decorativa,
i el fabricant de seients per
a col·lectivitats Figueras–.
Quan va adquirir Carandini,
LedsC4 destacava la complementarietat de les ofertes
de les dues companyies. En
el cas de Carandini, a més de
la dilatada trajectòria d’un
segle en el mercat, destacava
l’atenció que havia tingut en
projectes relacionats amb les
ciutats intel·ligents.

FRISONS (fins a 210 kg): 2,99 / 2,89 / 1,39 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 3,79/3,65/3,54/3,22/2,53 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 3,85/3,69/3,58/3,31/2,52 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 3,90/3,70/3,59/3,34/2,54 (=)
VACA: 3,20 / 3,00 / 2,70 / 2,15 / 1,60 / 1,40 (=)
FRISÓ: 30 / 80 (=)
ENCREUAT: 95 / 210 (=)
TÒFONA NEGRA: 180-300 (preu des del 6 de març)

Mercolleida (2-10-20)
PORC VIU selecte: 1,308 (=)
LLETÓ 20 kg: 21 (-1 )
XAI (23 a 25 kg): 3,32 (=)
XAI (25 a 28 kg): 3,17 (=)
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)
BLAT PINSO: 204 (+1)
BLAT PA: 2109 (+1)
MORESC: 186 (+1)

La Roca avança
en la contractació
de 12 persones via
plans d’ocupació
La Roca del Vallès

L’Ajuntament de la Roca
ha convocat el procés per
contractar 12 persones per
treballar temporalment a través de plans d’ocupació. Les
entrevistes es faran els propers dies, en un procés que
acaba el 19 d’octubre. L’Ajuntament convoca aquestes
places per pal·liar la situació
creixent d’atur que ha causat
la crisi de la Covid-19.

ORDI LLEIDA: 180 (+2)
COLZA: 370 (+10)

Llotja de Barcelona (6-10-20)
GARROFA: 190/t (–5)
GARROFA FARINA: 175/t (–5)
SOJA PAÍS: 386 (+13)
MORESC UE: 191/t (+6)
BLAT: 212/t (+5)
ORDI PAÍS: 189/t (+2)
FARINA DE PEIX: 1.030 (=)
GIRA-SOL: 200 (+5)
MILL: 380 (=)
COLZA: 275 (=)
SORGO: 196 (+4)

Grans del Lluçanès (2-10-20)
GRA DE COLZA: 341 la tona

http://www.ara.cat/societat/meteo/aiguats-aquesta-nit-han-deixat_0_2543145761.html

ara.cat
11/10/2020

Els aiguats d'aquesta nit han deixat més de 100
l/m²
Europa Espanya Català
El telèfon d'emergències ha rebut més de 200 trucades per incidències derivades de les pluges
Ahir hi va haver ruixats a les comarques del nord i de la meitat est durant bona part de la jornada.
Tot i això, va ser a partir del vespre quan es van intensificar i generalitzar. Alguns dels xàfecs van
descarregar amb molta força i, a més, van quedar ancorats a la mateixa zona durant una bona
estona. Això va provocar aiguats importants a diverses poblacions, sobretot del litoral i el prelitoral.
El Garraf va ser la zona més afectada. De les 214 trucades que es van rebre al telèfon
d'emergències, 110 es van fer des d'aquesta comarca. A poblacions com Vilanova i la Geltrú o
Sitges, els carrers es van convertir en autèntics torrents d'aigua. Alguns vehicles van quedar
atrapats per l'acumulació d'aigua. També la circulació de trens per la línia R2 sud al seu pas per la
capital del Garraf es va veure interrompuda.
Aixo es Vilanova i la Geltrú... @meteocat @meteo_garraf @meteorac1 @TomasMolinaB
pic.twitter.com/VPK68KSGDi
Nuni (@nuni7405) October 10, 2020
23.20h i a la Plaça del Pou Vedre brollen aigües. Intensitat màxima 3.37litres/minut #Sitges
pic.twitter.com/PSHH16LZXH
Gori Masip (@meteo_garraf) October 10, 2020
Lluvia de esta noche en Vilanova i la geltrú !!! @tiempobrasero @btveltemps @eltempsTV3
@TomasMolinaB @informativost5 @telediario_tve @sextaNoticias @lasextameteo
@noticias_cuatro @ElTiempo_tve pic.twitter.com/QTqB13pmz5
Adrian Carmona (@AdrianCarmona3) October 10, 2020
En el cas de Vilanova i la Geltrú es van arribar a acumular quantitats molt destacables de
precipitació. En funció del barri, els pluviòmetres van recollir entre 126 i 157 l/m².
Ara bé, les tempestes intenses es van repetir a diversos indrets. A força poblacions del litoral i
prelitoral central, i a punts del Pirineu oriental hi va haver registres importants, superiors als 50
litres per metre quadrat. En tot el dia d'ahir destaquen els:
118 l/m² a Castelldefels 91 l/m² a Viladecans 83 l/m² a Caldes de Montbui 79 l/m² a Arenys de
Munt 74 l/m² A Canet de Mar 72 l/m² a Dosrius 71 l/m² a la Roca del Vallès 58 l/m² a Barcelona (el
Raval) 56 l/m² a Granollers 52 l/m² a Gavà 51 l/m² a Sant Joan de les Abadesses 47 l/m² a Mataró
En el cas de Caldes de Montbui, en només mitja hora van arribar a caure 31 l/m² dels 83 l/m² que
es van arribar a recollir en tot el dia. Aquestes intensitats de precipitació tan elevades van fer
créixer els cabals de rius i rieres. És el cas de la riera de Caldes d'Estrac i la d'Arenys, que van
baixar carregades d'aigua. Tot i això, en aquesta zona del territori no hi va haver incidències gaire
remarcables.
La de Caldes d'Estrac! pic.twitter.com/dNyUktWbxp
Sílvia Casorrán (@silviacasorran) October 10, 2020

A banda, a cavall del Pallars Jussà i la Conca de Tremp hi va haver una tempesta que va produir
una calamarsada destacable. El paisatge va quedar ben emblanquinat, fins i tot la carretera del
coll de Comiols.
No és neu sinó les traces de l'espectacular pedregada que ens acaba d'enxampar baixant Comiols
pic.twitter.com/M8WYRWEk0g
Olga Suanya (@osuanya) October 10, 2020
En canvi, a l'extrem nord de l'Alt Empordà i a bona part de les comarques de Ponent i el sud no va
ploure o ho va fer ben poc. Fins i tot, l'ambient força assolellat i el vent de mestral ressec i escalfat
va fer enfilar la temperatura fins als 28 ºC a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre.
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LA FI DELS PEATGES A L’AP-7

Dilluns, 12 d’octubre de 2020

El Vallès després dels peatges
La supressió de les barreres a l’AP-7 comportarà canvis en els fluxos actuals de trànsit
a les vies secundàries. Econòmicament, els ajuntaments perdran els ingressos per l’IBI
més segures. Tenen els sentits segregats.”

F.P.

CANVIS EN LA MOBILITAT

La previsió és que hi hagi un
traspàs de trànsit de la C-35
cap a l’AP-7 d’aquells conductors –entre els quals força camioners– que fan servir
la carretera convencional
com a via de llarg recorregut
per estalviar-se el peatge.
“Vull creure que millorarà
la mobilitat interna”, apunta
l’alcalde de la Roca, Albert
Gil. Espera, per exemple, que
la C-1415c es descongestioni
del trànsit que ara la fa servir
per esquivar el peatge. “Espero que seguiran per l’AP-7
i no sortiran a la Roca.”
L’Ajuntament de Cardedeu
preveu una reducció de trànsit al nucli urbà perquè ara
es troben que molts vehicles
que van per la variant en
direcció Granollers passen
per la carretera de Dosrius i
l’avinguda Rei en Jaume per
saltar-se les cues que es formen a la rotonda del final de
la C-35, a la Roca. També creuen que pot afavorir l’ús de
la variant, que, amb menys
trànsit, permetrà estalviar
temps respecte al recorregut
per la C-251. A banda, el
secretari d’Infraestructures
i Mobilitat, Isidre Gavín,
apunta també a una reducció
de l’accidentalitat. “Hi haurà
un increment de la seguretat
perquè les autopistes són

Forn
pastisseria
amb degustació

es traspassa per jubilació
interessats:

666 95 62 64
emili

SENSE INGRESSOS DE
L’IBI

Pels ajuntaments, la

Un previsible descens del trànsit
a la ronda Sud de Granollers
La C-352 és la carretera que
funciona com a alternativa a l’AP-7 i que
permet saltar-se el peatge de la Roca a través de la ronda Sud de Granollers. S’espera
que la supressió del peatge troncal impliqui
canvis en la mobilitat de tot aquest àmbit.
Segons l’estudi que el Departament de Territori i Sostenibilitat va presentar el març
de 2019, pel tram central de la ronda Sud,
a la zona urbana de Granollers, hi passen
Granollers

els darrers anys ha pagat
Abertis i que està lligat als
quilòmetres de via de peatge
que tenen. En el cas de Sant
Celoni, són entre 400.000 i

de mitjana 24.600 vehicles durant els dies
feiners. L’estudi fet amb càmeres amb lectors de matrícules va detectar que 12.800
feien tot el recorregut complet, del Coll de
la Manya al pont sota les vies del tren de la
línia de França o a la inversa. Per tant, són
vehicles que estan de pas i que no tenen ni
origen ni destí a la ciutat. “Es notarà segur
en el trànsit de la ronda Sud de Granollers o
de la C-35. Hi haurà una descongestió gran
del trànsit en les rutes alternatives que ara
es fan servir”, valora Isidre Gavín, secretari
d’Infraestrucutres i Mobilitat del govern.

GRISELDA ESCRGIAS

Els hàbits de molts conductors condicionats per l’existència d’una via ràpida de
pagament canviaran a partir
de l’1 de setembre de 2021
amb la caiguda definitiva de
les barreres a l’AP-7 i la C-33.
Tindrà impacte en la mobilitat però també en les finances dels ajuntaments per on
ara passa l’autopista perquè
deixaran de rebre els diners
corresponents a l’impost de
béns immobles (IBI) que
ingressen cada any. Tot plegat en un context on el debat
sobre com s’ha de pagar el
manteniment de les autopistes està obert amb l’aposta
de la Generalitat per una
vinyeta que gestioni totes les
vies ràpides del país.

supressió del peatge tindrà
un impacte directe en les
finances municipals. El 2022
deixaran d’ingressar l’impost
de béns immobles, que en

GRISELDA ESCRGIAS

La Roca del Vallès

Menys soroll als barris
de la Roca propers al peatge
Una altra de les repercussions que s’esperen derivades de l’alliberament dels peatges de l’AP-7 és una
reducció de les molèsties per soroll provocades per la barrera troncal de la Roca que
ara pateixen els veïns dels barris de Can
Colet, Can Borrell i la Roca 2. “Serà positiu
de cara als veïns. Hi ha un impacte molt
gran de soroll, i més quan hi ha retencions”,
assegura l’alcalde, Albert Gil. “Sobretot hi
ha molèsties per soroll a la part més elevada
de la urbanització. Quan hi ha cues se sent
La Roca del Vallès

més però el soroll és constant, sobretot per
a la gent que viu a la part de dalt”, assegura
Carlos Campuzano, vocal de l’associació de
veïns de Can Borrell. Creu que la supressió
de la barrera de la Roca serà positiva: “No és
el mateix un cotxe que passa que un cotxe
que es para i engega.” Gil apunta que també
caldrà afrontar la transformació de l’actual
eixamplament a la zona del peatge. “Haurem
de parlar de com endrecem l’espai però el
que s’hagi de fer s’haurà de fer d’acord amb
l’Ajuntament i pensant que no comporti
molèsties per als veïns que, durant anys,
no han pogut fer res més que aguantar-se.
Només ells saben què han hagut de passar.”

500.000 euros l’any. “És un
import important per a un
Ajuntament com el nostre
amb un pressupost d’entre
18 i 19 milions. Haurem de
veure com distribuïm les
despeses”, comenta l’alcalde
Raül Garcia. En el cas de Llinars, són uns 280.000 euros
anuals. “És un efecte econòmic important”, diu l’alcalde
Martí Pujol. “Veurem com
ho gestionem. L’Estat no
ens pagarà, ens dirà que ens
espavilem.” L’alcalde de la
Roca, Albert Gil, apunta
que, econòmicament, el tancament del peatge “arriba
en el pitjor dels moments”
per l’augment de despeses
lligat a la Covid-19. A la
Roca, ingressen uns 200.000
euros a l’any. “De cara al
pressupost de 2022, serà
una patacada però sempre
hem defensat que el peatge
s’havia de treure i estarem
molt contents”, diu Gil, que
recorda que “per als veïns ha
estat una sagnia”. En el cas
de Cardedeu, perdran uns
44.000 euros anuals en IBI.
La Generalitat aposta per un model de
vinyeta on participin tots els
usuaris de les vies ràpides
–incloent eixos com el de la
C-17 i l’Eix Transrversal– i
permeti fer el manteniment i
millores i tirar endavant polítiques globals de mobilitat,
també d’impuls del transport
públic. Segons el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, també perquè la vinyeta
evita el desviament dels
conductors cap a vies secundàries per evitar els peatges.
“Vol dir més quilòmetres i
més contaminació”, diu. “A la
Generalitat, no tenim capacitat de decisió però hem
intentat fer entendre a l’Estat que el que aporta valor
és tenir un model de gestió
de les vies d’altes prestacions. Pagar s’hauran de pagar
igual: o els usuaris d’aquestes vies amb la vinyeta o tothom a través dels impostos.”
Gavín defensa que “el model
ha de ser compartit amb l’Estat”. “Oferim el model perquè es pugui aplicar arreu.
Si cal, fent una prova pilot a
Catalunya que sigui escalable a altres comunitats.”
Manel Larrosa, de FEM
Vallès, coincideix que la
vinyeta ha de ser “una
solució per a tot l’Estat”.
Per Quim Colom, director
general de la Unió Empresarial Intersectorial, “és clar
que el manteniment de les
autopistes s’haurà de pagar”
i apunta que la vinyeta permet situar-se “en un context
europeu”. “Sense peatges, es
reduirà el cost de les empreses en transport. L’autopista
l’hem pagat amb gust i ganes
tres vegades”, afirma Colom.
“Fa molts anys que aquests
peatges s’haurien d’haver
acabat”, coincideix Larrosa.
LA VINYETA
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La supressió de les barreres a l’AP-7 comportarà canvis en els fluxos actuals de trànsit
a les vies secundàries. Econòmicament, els ajuntaments perdran els ingressos per l’IBI
més segures. Tenen els sentits segregats.”
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traspàs de trànsit de la C-35
cap a l’AP-7 d’aquells conductors –entre els quals força camioners– que fan servir
la carretera convencional
com a via de llarg recorregut
per estalviar-se el peatge.
“Vull creure que millorarà
la mobilitat interna”, apunta
l’alcalde de la Roca, Albert
Gil. Espera, per exemple, que
la C-1415c es descongestioni
del trànsit que ara la fa servir
per esquivar el peatge. “Espero que seguiran per l’AP-7
i no sortiran a la Roca.”
L’Ajuntament de Cardedeu
preveu una reducció de trànsit al nucli urbà perquè ara
es troben que molts vehicles
que van per la variant en
direcció Granollers passen
per la carretera de Dosrius i
l’avinguda Rei en Jaume per
saltar-se les cues que es formen a la rotonda del final de
la C-35, a la Roca. També creuen que pot afavorir l’ús de
la variant, que, amb menys
trànsit, permetrà estalviar
temps respecte al recorregut
per la C-251. A banda, el
secretari d’Infraestructures
i Mobilitat, Isidre Gavín,
apunta també a una reducció
de l’accidentalitat. “Hi haurà
un increment de la seguretat
perquè les autopistes són
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SENSE INGRESSOS DE
L’IBI

Pels ajuntaments, la

Un previsible descens del trànsit
a la ronda Sud de Granollers
La C-352 és la carretera que
funciona com a alternativa a l’AP-7 i que
permet saltar-se el peatge de la Roca a través de la ronda Sud de Granollers. S’espera
que la supressió del peatge troncal impliqui
canvis en la mobilitat de tot aquest àmbit.
Segons l’estudi que el Departament de Territori i Sostenibilitat va presentar el març
de 2019, pel tram central de la ronda Sud,
a la zona urbana de Granollers, hi passen
Granollers

els darrers anys ha pagat
Abertis i que està lligat als
quilòmetres de via de peatge
que tenen. En el cas de Sant
Celoni, són entre 400.000 i

de mitjana 24.600 vehicles durant els dies
feiners. L’estudi fet amb càmeres amb lectors de matrícules va detectar que 12.800
feien tot el recorregut complet, del Coll de
la Manya al pont sota les vies del tren de la
línia de França o a la inversa. Per tant, són
vehicles que estan de pas i que no tenen ni
origen ni destí a la ciutat. “Es notarà segur
en el trànsit de la ronda Sud de Granollers o
de la C-35. Hi haurà una descongestió gran
del trànsit en les rutes alternatives que ara
es fan servir”, valora Isidre Gavín, secretari
d’Infraestrucutres i Mobilitat del govern.

GRISELDA ESCRGIAS

Els hàbits de molts conductors condicionats per l’existència d’una via ràpida de
pagament canviaran a partir
de l’1 de setembre de 2021
amb la caiguda definitiva de
les barreres a l’AP-7 i la C-33.
Tindrà impacte en la mobilitat però també en les finances dels ajuntaments per on
ara passa l’autopista perquè
deixaran de rebre els diners
corresponents a l’impost de
béns immobles (IBI) que
ingressen cada any. Tot plegat en un context on el debat
sobre com s’ha de pagar el
manteniment de les autopistes està obert amb l’aposta
de la Generalitat per una
vinyeta que gestioni totes les
vies ràpides del país.

supressió del peatge tindrà
un impacte directe en les
finances municipals. El 2022
deixaran d’ingressar l’impost
de béns immobles, que en

GRISELDA ESCRGIAS

La Roca del Vallès

Menys soroll als barris
de la Roca propers al peatge
Una altra de les repercussions que s’esperen derivades de l’alliberament dels peatges de l’AP-7 és una
reducció de les molèsties per soroll provocades per la barrera troncal de la Roca que
ara pateixen els veïns dels barris de Can
Colet, Can Borrell i la Roca 2. “Serà positiu
de cara als veïns. Hi ha un impacte molt
gran de soroll, i més quan hi ha retencions”,
assegura l’alcalde, Albert Gil. “Sobretot hi
ha molèsties per soroll a la part més elevada
de la urbanització. Quan hi ha cues se sent
La Roca del Vallès

més però el soroll és constant, sobretot per
a la gent que viu a la part de dalt”, assegura
Carlos Campuzano, vocal de l’associació de
veïns de Can Borrell. Creu que la supressió
de la barrera de la Roca serà positiva: “No és
el mateix un cotxe que passa que un cotxe
que es para i engega.” Gil apunta que també
caldrà afrontar la transformació de l’actual
eixamplament a la zona del peatge. “Haurem
de parlar de com endrecem l’espai però el
que s’hagi de fer s’haurà de fer d’acord amb
l’Ajuntament i pensant que no comporti
molèsties per als veïns que, durant anys,
no han pogut fer res més que aguantar-se.
Només ells saben què han hagut de passar.”

500.000 euros l’any. “És un
import important per a un
Ajuntament com el nostre
amb un pressupost d’entre
18 i 19 milions. Haurem de
veure com distribuïm les
despeses”, comenta l’alcalde
Raül Garcia. En el cas de Llinars, són uns 280.000 euros
anuals. “És un efecte econòmic important”, diu l’alcalde
Martí Pujol. “Veurem com
ho gestionem. L’Estat no
ens pagarà, ens dirà que ens
espavilem.” L’alcalde de la
Roca, Albert Gil, apunta
que, econòmicament, el tancament del peatge “arriba
en el pitjor dels moments”
per l’augment de despeses
lligat a la Covid-19. A la
Roca, ingressen uns 200.000
euros a l’any. “De cara al
pressupost de 2022, serà
una patacada però sempre
hem defensat que el peatge
s’havia de treure i estarem
molt contents”, diu Gil, que
recorda que “per als veïns ha
estat una sagnia”. En el cas
de Cardedeu, perdran uns
44.000 euros anuals en IBI.
La Generalitat aposta per un model de
vinyeta on participin tots els
usuaris de les vies ràpides
–incloent eixos com el de la
C-17 i l’Eix Transrversal– i
permeti fer el manteniment i
millores i tirar endavant polítiques globals de mobilitat,
també d’impuls del transport
públic. Segons el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, també perquè la vinyeta
evita el desviament dels
conductors cap a vies secundàries per evitar els peatges.
“Vol dir més quilòmetres i
més contaminació”, diu. “A la
Generalitat, no tenim capacitat de decisió però hem
intentat fer entendre a l’Estat que el que aporta valor
és tenir un model de gestió
de les vies d’altes prestacions. Pagar s’hauran de pagar
igual: o els usuaris d’aquestes vies amb la vinyeta o tothom a través dels impostos.”
Gavín defensa que “el model
ha de ser compartit amb l’Estat”. “Oferim el model perquè es pugui aplicar arreu.
Si cal, fent una prova pilot a
Catalunya que sigui escalable a altres comunitats.”
Manel Larrosa, de FEM
Vallès, coincideix que la
vinyeta ha de ser “una
solució per a tot l’Estat”.
Per Quim Colom, director
general de la Unió Empresarial Intersectorial, “és clar
que el manteniment de les
autopistes s’haurà de pagar”
i apunta que la vinyeta permet situar-se “en un context
europeu”. “Sense peatges, es
reduirà el cost de les empreses en transport. L’autopista
l’hem pagat amb gust i ganes
tres vegades”, afirma Colom.
“Fa molts anys que aquests
peatges s’haurien d’haver
acabat”, coincideix Larrosa.
LA VINYETA
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DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA

El KH-7 Granollers no
afluixa i es manté líder

La Roca sentencia
el matx contra
l’OAR al primer
temps (30-23)
La Roca del Vallès

L’Avannubo La Roca va aconseguir la seva segona victòria
de la temporada fent un
partit molt bo, especialment
a la primera part. Els roquerols van tenir una posada
en escena immillorable, i al
minut 10 ja guanyaven per
quatre gols (6-2). De mica en
mica, les aturades de Miquel
i la defensa asfixiant dels
locals van assecar l’atac dels
sabadellencs, que no van
aconseguir entrar en ritme
de partit. La diferència va
anar incrementant fins als 10
gols de diferència al descans
(20-10). L’OAR va maquillar
el marcador al segon temps,
davant d’un La Roca, que va
baixar el ritme. E.C.
BM La Roca: Miquel, Guillem Castillo (2), Sanoun
(3), Manzano (8), Blanes (4),
Casas (3) i Mainar (2)–set
inicial–; Castarnado, Catafal,
Sánchez (1), Piqueras, Bernad (1), Camprubí (2), Òscar
Castillo (4). Parcials: 2-2, 62, 9-5, 13-6, 15-8, 20-10–descans–; 23-12, 24-14, 25-17,
27-18, 28-20 i 30-23–final.

L’equip de Robert Cuesta venç el Morvedre (20-30) i suma tres victòries en tres partits
Port Sagunt (C. Morvedre)
EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers ha
començat la temporada amb
pas ferm i la demostració
pràctica la va fer divendres,
guanyant per 10 gols de
diferència a la pista del BM
Morvedre (20-30). Una victòria que el manté com a líder
–juntament amb el Rocasa
Gran Canaria– gràcies a la
major renda de gols respecte
a l’equip canari.
Des de la decisió i l’empenta inicial de Giulia Guarieiro
per arribar als sis metres i
marcar el 0-1, les de Robert
Cuesta van anar al davant al
marcador. Un parcial de 0-6
va situar les granollerines
amb sis gols de marge al
minut 10 (3-9), una diferència que es va mantenir
durant alguns minuts. Una
fase d’errades en atac va permetre al Morvedre aproparse a dos gols (10-12), però
després d’un temps mort
demanat per Cuesta l’equip
va tornar a rutllar en atac i
les alternatives defensives
i la gran actuació de Nicole
Wiggins sota els pals van
afavorir que el KH-7 tornés a
escapar-se de sis gols (10-16)
poc abans del descans.
Als primers cinc minuts
de la represa el Morvedre

La jugadora del Morvedre Juliana Borges intenta trobar algun forat en la defensa del KH-7 BM Granollers
BM Morvedre

20

Aguas, Toscano (1), Zarco (7, 2p),
Lacueva (1), Polonio (3), De Andrés
(1) i Martín –set inicial–; San Isidro,
Andrea González (5), Días (1), Gámez
i Borges (1).

KH-7 BM Granollers

30

Wiggins, Gassama (5), Kofler (1),
Sarandeva (3), Guarieiro (4), Vegué
(3, 2p) i Ana González (6) –set
inicial–; Ben Chayhab, Vázquez,
Torras, Prelchi (1), Castañera,
Sobrepera (4, 2p) i Capdevila (3).

ÀRBITRES: Raúl Oyarzun i Aritz Zaragüeta. Exclusions: Borges, Polonio i
Toscano del Morvedre i Kofler (2) i Gassama del KH-7 BM Granollers.
PARCIALS: 3-4, 3-9, 8-12, 10-13, 10-15 i 11-16 –descans–; 15-18, 17-19, 17-22, 1824, 19-27 i 20-30 –final.

va intentar remuntar, i va
arribar a situar-se a un sol
gol, amb un parcial de 6-2
(17-18), però just després la
defensa es va tornar a entonar, Wiggins va mantenir el
protagonisme sota els pals
i, amb un parcial de 0-6, el
KH-7 va acabar trencant el
partit (17-24). Aquesta diferència encara va créixer més
als últims minuts, amb un
Morvedre desbordat.

El KH-7 fa un partit
fluix però remunta al
final (27-28)
Banyoles (Pla de l’Estany)

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA

L’Avannubo La Roca suma
dos punts molt treballats
per continuar creixent
31

Serres, Monllor (7), Ribas (6),
Alba Martín (3), Zafra (1), Yeste
(3), Utrera (4)–set inicial–; Fortí,
Ortega (1), Vallejo (3), Guerreiro,
Fontcuberta, Felip (2), Rovira (1) i
Paula Martín.

Handbol Gavà

28

Zaragoza, Riera (7), López (5),
Andrade (3), Dubos, Garrido (1) i
Torremorell (5)–set inicial–; Buxó,
Feliu, Moreno, Hegrova (2), Picas,
Mateo (4), Pizarro (1), Egea i Serra.
JULIÁN VÁZQUEZ

Avannubo La Roca

ÀRBITRE: Ivan Navarro i Guillem Baena. Exclusions per Zafra, Alba Martín i
vermella directa per la portera Fortí per part de l’Avannubo La Roca i López,
Riera i Torremorell del Gavà.
PARCIALS: 2-2, 4-4, 7-7, 9-9, 12-12, 16-15–descans–; 19-18, 23-19, 25-23, 28-25,
29-26 i 31-28–final.
La Roca del Vallès
Eudald Clascà

L’Avannubo La Roca segueix
en línia ascendent. Després
de recuperar-se de la derrota
a la primera jornada davant
l’Elda, ha encadenat dues victòries i es posa a la part alta

de la classificació. Aquesta
jornada va superar al Gavà en
un partit molt treballat i en
el qual va haver de suar molt.
El partit va començar amb
un ritme molt alt, amb atacs
un pèl accelerats, fet que
provocar algunes pèrdues. El

La central Alba Martín està sent un dels pilars de l’atac roquerol

Gavà va portar la iniciativa
en el marcador durant molts
minuts, però Monllor des del
pivot aguantava La Roca dins
del partit. Els del Vallès van
marxar al descans un gol per
sobre (16-15). A la represa,
les locals van sumar un parcial de 4-0 per obrir escletxa

i trencar el partit. El Gavà va
contrarestar amb un parcial
d’1-4, aprofitant les exclusions roqueroles. Tot i això, la
Roca va tornar a agafar les
distàncies de tres i quatre
gols per assegurar els punts
i no patir en el tram final de
partit.

El KH-7 segueix imbatut,
després de patir per derrotar
el Banyoles a domicili. Els
locals van dominar tota la
primera part amb petits marges de 2 i 3 gols, minimitzant
les qualitats del KH-7–el
contraatac i el contragol– fet
que va incomodar molt els
vallesans. Al segon temps el
KH-7 va millorar i va aconseguir empatar el partit, però
no es va aconseguir posar al
davant fins als minuts finals,
en què els granollerins van
estar més encertats.
KH-7 Granollers: Varela,
Ruiz (3), Estirado (3), Rof
(4), Castilla (3), Prat (1) i
Blanchart (1)–set inicial–;
Miró (3), David (1), Valera
(5), Montolio, Rius, Jodar i
Hernández (4).
Parcials: 2-1, 6-3, 9-7, 10-9,
12-11, 13-11–descans–; 15-15,
17-16, 19-17, 21-20, 23-24 i
27-28–final.

El ‘derbi’ del Baix
Montseny, suspès
per un positiu
St. Esteve de Palautordera

El duel del Baix Montseny
entre el Sant Esteve
de Palautordera i el
Palautordera Salicrú va quedar ajornat per un positiu de
la Covid-19 en un dels jugadors visitants.
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El KH-7 Granollers no
afluixa i es manté líder

La Roca sentencia
el matx contra
l’OAR al primer
temps (30-23)
La Roca del Vallès

L’Avannubo La Roca va aconseguir la seva segona victòria
de la temporada fent un
partit molt bo, especialment
a la primera part. Els roquerols van tenir una posada
en escena immillorable, i al
minut 10 ja guanyaven per
quatre gols (6-2). De mica en
mica, les aturades de Miquel
i la defensa asfixiant dels
locals van assecar l’atac dels
sabadellencs, que no van
aconseguir entrar en ritme
de partit. La diferència va
anar incrementant fins als 10
gols de diferència al descans
(20-10). L’OAR va maquillar
el marcador al segon temps,
davant d’un La Roca, que va
baixar el ritme. E.C.
BM La Roca: Miquel, Guillem Castillo (2), Sanoun
(3), Manzano (8), Blanes (4),
Casas (3) i Mainar (2)–set
inicial–; Castarnado, Catafal,
Sánchez (1), Piqueras, Bernad (1), Camprubí (2), Òscar
Castillo (4). Parcials: 2-2, 62, 9-5, 13-6, 15-8, 20-10–descans–; 23-12, 24-14, 25-17,
27-18, 28-20 i 30-23–final.

L’equip de Robert Cuesta venç el Morvedre (20-30) i suma tres victòries en tres partits
Port Sagunt (C. Morvedre)
EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers ha
començat la temporada amb
pas ferm i la demostració
pràctica la va fer divendres,
guanyant per 10 gols de
diferència a la pista del BM
Morvedre (20-30). Una victòria que el manté com a líder
–juntament amb el Rocasa
Gran Canaria– gràcies a la
major renda de gols respecte
a l’equip canari.
Des de la decisió i l’empenta inicial de Giulia Guarieiro
per arribar als sis metres i
marcar el 0-1, les de Robert
Cuesta van anar al davant al
marcador. Un parcial de 0-6
va situar les granollerines
amb sis gols de marge al
minut 10 (3-9), una diferència que es va mantenir
durant alguns minuts. Una
fase d’errades en atac va permetre al Morvedre aproparse a dos gols (10-12), però
després d’un temps mort
demanat per Cuesta l’equip
va tornar a rutllar en atac i
les alternatives defensives
i la gran actuació de Nicole
Wiggins sota els pals van
afavorir que el KH-7 tornés a
escapar-se de sis gols (10-16)
poc abans del descans.
Als primers cinc minuts
de la represa el Morvedre

La jugadora del Morvedre Juliana Borges intenta trobar algun forat en la defensa del KH-7 BM Granollers
BM Morvedre

20

Aguas, Toscano (1), Zarco (7, 2p),
Lacueva (1), Polonio (3), De Andrés
(1) i Martín –set inicial–; San Isidro,
Andrea González (5), Días (1), Gámez
i Borges (1).

KH-7 BM Granollers

30

Wiggins, Gassama (5), Kofler (1),
Sarandeva (3), Guarieiro (4), Vegué
(3, 2p) i Ana González (6) –set
inicial–; Ben Chayhab, Vázquez,
Torras, Prelchi (1), Castañera,
Sobrepera (4, 2p) i Capdevila (3).

ÀRBITRES: Raúl Oyarzun i Aritz Zaragüeta. Exclusions: Borges, Polonio i
Toscano del Morvedre i Kofler (2) i Gassama del KH-7 BM Granollers.
PARCIALS: 3-4, 3-9, 8-12, 10-13, 10-15 i 11-16 –descans–; 15-18, 17-19, 17-22, 1824, 19-27 i 20-30 –final.

va intentar remuntar, i va
arribar a situar-se a un sol
gol, amb un parcial de 6-2
(17-18), però just després la
defensa es va tornar a entonar, Wiggins va mantenir el
protagonisme sota els pals
i, amb un parcial de 0-6, el
KH-7 va acabar trencant el
partit (17-24). Aquesta diferència encara va créixer més
als últims minuts, amb un
Morvedre desbordat.

El KH-7 fa un partit
fluix però remunta al
final (27-28)
Banyoles (Pla de l’Estany)
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L’Avannubo La Roca suma
dos punts molt treballats
per continuar creixent
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Serres, Monllor (7), Ribas (6),
Alba Martín (3), Zafra (1), Yeste
(3), Utrera (4)–set inicial–; Fortí,
Ortega (1), Vallejo (3), Guerreiro,
Fontcuberta, Felip (2), Rovira (1) i
Paula Martín.

Handbol Gavà

28

Zaragoza, Riera (7), López (5),
Andrade (3), Dubos, Garrido (1) i
Torremorell (5)–set inicial–; Buxó,
Feliu, Moreno, Hegrova (2), Picas,
Mateo (4), Pizarro (1), Egea i Serra.
JULIÁN VÁZQUEZ

Avannubo La Roca

ÀRBITRE: Ivan Navarro i Guillem Baena. Exclusions per Zafra, Alba Martín i
vermella directa per la portera Fortí per part de l’Avannubo La Roca i López,
Riera i Torremorell del Gavà.
PARCIALS: 2-2, 4-4, 7-7, 9-9, 12-12, 16-15–descans–; 19-18, 23-19, 25-23, 28-25,
29-26 i 31-28–final.
La Roca del Vallès
Eudald Clascà

L’Avannubo La Roca segueix
en línia ascendent. Després
de recuperar-se de la derrota
a la primera jornada davant
l’Elda, ha encadenat dues victòries i es posa a la part alta

de la classificació. Aquesta
jornada va superar al Gavà en
un partit molt treballat i en
el qual va haver de suar molt.
El partit va començar amb
un ritme molt alt, amb atacs
un pèl accelerats, fet que
provocar algunes pèrdues. El

La central Alba Martín està sent un dels pilars de l’atac roquerol

Gavà va portar la iniciativa
en el marcador durant molts
minuts, però Monllor des del
pivot aguantava La Roca dins
del partit. Els del Vallès van
marxar al descans un gol per
sobre (16-15). A la represa,
les locals van sumar un parcial de 4-0 per obrir escletxa

i trencar el partit. El Gavà va
contrarestar amb un parcial
d’1-4, aprofitant les exclusions roqueroles. Tot i això, la
Roca va tornar a agafar les
distàncies de tres i quatre
gols per assegurar els punts
i no patir en el tram final de
partit.

El KH-7 segueix imbatut,
després de patir per derrotar
el Banyoles a domicili. Els
locals van dominar tota la
primera part amb petits marges de 2 i 3 gols, minimitzant
les qualitats del KH-7–el
contraatac i el contragol– fet
que va incomodar molt els
vallesans. Al segon temps el
KH-7 va millorar i va aconseguir empatar el partit, però
no es va aconseguir posar al
davant fins als minuts finals,
en què els granollerins van
estar més encertats.
KH-7 Granollers: Varela,
Ruiz (3), Estirado (3), Rof
(4), Castilla (3), Prat (1) i
Blanchart (1)–set inicial–;
Miró (3), David (1), Valera
(5), Montolio, Rius, Jodar i
Hernández (4).
Parcials: 2-1, 6-3, 9-7, 10-9,
12-11, 13-11–descans–; 15-15,
17-16, 19-17, 21-20, 23-24 i
27-28–final.

El ‘derbi’ del Baix
Montseny, suspès
per un positiu
St. Esteve de Palautordera

El duel del Baix Montseny
entre el Sant Esteve
de Palautordera i el
Palautordera Salicrú va quedar ajornat per un positiu de
la Covid-19 en un dels jugadors visitants.

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/30981/antic-convent-roca-acull-vintena-dels-menors-no-acompanyats-hauran-estar-franqu
eses

Nació Granollers
14/10/2020

L'antic convent de la Roca acull la vintena dels
menors no acompanyats que hauran d'estar a les
Franqueses
Europa Espanya Català
Els joves faran moltes de les seves activitats a Granollers
Aquesta informació es va publicar originalment el 31 de gener de 2020 i, per tant, la informació que
hi apareix fa referència a la data especificada. La vintena de joves que haurien d'estar a la masia
de Can Santa Digna, a les Franqueses del Vallès , s'allotgen, juntament amb tutors i responsables,
a la masia de Can Grau, a la Roca del Vallès, mentre no avança el projecte. Tal i com avança
Revista del Vallès, l'antic convent de monges carmelites acull de forma temporal els menors.
El secretari de la Fundació Mercè Fontanilles, Pere Molins, ha explicat a NacióGranollers que es
tracta de dos projectes diferenciats, però que com que el projecte franquesí està aturat ells i la
fundació El Xiprer -que ha impulsat el projecte a la Roca- van decidir aprofitar l'espai roquerol, que
va quedar en desús després de la marxa de els monges, l'estiu del 2017. Els dos projectes
coincideixen amb la línia d'ajudar a persones necessitades, amb la diferència que a l'antic convent
hi haurien d'anar adults, i no menors com a Can Santa Digna.
L'alcalde de la Roca, Albert Gil, ha explicat a VOTV que l'espai forma part del seu terme municipal,
però que els joves faran moltes de les seves activitats a Granollers. A més, els dos consistoris
estaran en una mesa de seguiment que, entre d'altres coses, treballarà per evitar casos de
xenofòbia com ha passat a altres municipis catalans amb centres similars.

2/11/2020
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EL TEMA

EL 9 NOU

L’AUTOCONSUM SOLAR AL VALLÈS ORIENTAL

Dilluns, 19 d’octubre de 2020

El Vallès Oriental suma
prop de 700 instal·lacions
fotovoltaiques d’autoconsum
Santa Eulàlia és el municipi català amb més punts de generació per 1.000 habitants
Santa Eulàlia de Ronçana
Ferran Polo

El Vallès Oriental suma prop
de 700 instal·lacions fotovol·
taiques d’autoconsum que
tenen una potència instal·
lada que supera els 6.300
kilowats. Amb aquestes
xifres, la comarca és la terce·
ra de Catalunya en nombre
d’instal·lacions i la quarta en
potència instal·lada, molt a
prop del Baix Llobregat, que
ocupa el tercer lloc. Santa
Eulàlia és el municipi amb
més instal·lacions del Vallès
Oriental: 100 amb les dades
de l’Institut Català d’Energia
actualitzades aquest setem·
bre. A més, és el municipi de
tot Catalunya on l’energia
elèctrica autoproduïda té
una penetració més gran
perquè hi ha 14 instal·lacions
per cada 1.000 habitants.
En nombre d’instal·lacions,
segueixen Santa Eulà·
lia: Cardedeu (80), Lliçà
d’Amunt (72) i la Garriga
(56). En potència instal·lada,
però, sobresurt Granollers
amb 1.223,53 kilowats repar·
tits en 21 instal·lacions. S’ex·
plica pel pes de les plaques
situades en empreses, que
tenen una major potència
instal·lada (habitualment
entre 50 i 100 kW o fins i
tot més segons la teulada)
que les dels habitatges (de 2
a 6 kW). De fet, Granollers
ocupa la cinquena posició del
rànquing català en potència.
A la comarca, la segona plaça
és per a Martorelles amb
586,5 kilowats repartits en
19 instal·lacions.
Els canvis en la normativa
estatal dels darrers anys han
propiciat que hi hagi “més
interès per les instal·lacions
fotovoltaiques tant dins
de l’àmbit domèstic com
l’industrial”, explica Ricard
Molins, de l’empresa Fagom
Engineering, de Granollers.
També s’han simplificat els
tràmits legals.
Les empreses del sector
destaquen que les famílies
que aposten per generar-se
l’electricitat que consumei·
xen tenen un factor de cons·
ciència ambiental important.
Però també hi té un pes l’as·
pecte econòmic. “Són perso·
nes conscienciades amb l’im·
pacte de canvi climàtic però
que també tenen en compte
els estalvis que comporten
aquestes instal·lacions”,

MUNICIPI
Santa Eulàlia de Ronçana

NOMBRE
INSTAL·LACIONS

POTÈNCIA
KW

100

348,41

Cardedeu

80

453,77

Lliça d’Amunt

72

380,77

La Garriga

53

318,00

Santa Maria de Palautordera

36

231,20

L’Ametlla del Vallès

31

162,25

Caldes de Montbui

23

311,02

La Roca del Vallès

22

182,90

Granollers

21

1.223,53

Sant Antoni de Vilamajor

20

98,75

Sant Esteve de Palautordera

20

91,70

Martorelles

19

586,50

Sant Fost de Campsentelles

18

72,90

Parets del Vallès

17

113,72

Bigues i Riells

15

69,63

Sant Celoni

15

357,80

Lliçà de Vall

14

232,23

Canovelles

13

47,78

Cànoves i Samalús

12

52,00

Montornès del Vallès

12

280,97

Les Franqueses del Vallès

11

117,12

Llinars del Vallès

10

108,95

Mollet del Vallès

10

63,00

Montmeló

10

53,30

Sant Pere de Vilamajor

9

40,82

Vallromanes

8

95,00

Vilanova del Vallès

7

35,30

Castellterçol

6

66,99

Gualba

6

24,30

Sant Quirze Safaja

4

14,60

Fogars de Montclús

3

12,00

Vallgorguina

3

12,00

Montseny

2

9,00

Vilalba Sasserra

2

9,20

Campins

1

5,00

Castellcir

1

40,00

Sant Feliu de Codines

1

20,00

Aiguafreda

1

3,00

comenta Jordi Roca, respon·
sable d’autoconsum de l’em·
presa Estabanell Energia, que
també ofereix als seus clients
la possibilitat de fer instal·
lacions d’aquest tipus.
Hi ha ajuntaments que
apliquen bonificacions de
l’impost de béns immobles
(IBI) per un determinat perí·
ode de temps –generalment
de tres a cinc anys– als par·
ticulars que munten plaques
fotovoltaiques. Permet redu·
ir el temps d’amortització
de la inversió feta, que es
mou entre els 8 i els 10 anys
en les instal·lacions domès·
tiques i entre els 5 i els 7 en
les industrials, segons els
instal·ladors consultats. “Aju·
den que la gent faci el pas”,
constata Òscar Gómez, CEO
de Solar Profit, que té instal·
lacions a Llinars.
Gómez també ressalta el
paper que tenen els instal·
ladors “fent molta pedagogia
i explicant a la gent que la
tecnologia és molt potent”.
També funciona el boca-ore·
lla entre les persones que hi
aposten. “De cada instal·lació
que fem en surten tres o qua·
tre”, ressalta el CEO de Solar
Profit. “En els propers 10
anys ens posarem a l’alçada
de països com Holanda o Ale·
manya”, diu convençut.
Les instal·lacions fotovol·
taiques en principi es poden
fer a qualsevol coberta. “És
important que la teulada
estigui ben orientada, millor
de cara sud. Si fa dues aigües,
cara est o oest, també es pot
aprofitar. Desaconsellem
les instal·lacions en teulada
cara nord”, diu Molins, que
també recorda que cal tenir
en compte possibles ombres
fetes per una xemeneia del
mateix habitatge o un bloc o

Catifa vermella
Santa Eulàlia de Ronçana
F.P.

Els ajuntaments de Santa
Eulàlia i Cardedeu, que lide·
ren el rànquing vallesà de
municipis amb més instal·
lacions fotovoltaiques d’au·
toconsum, destaquen el pes
que les ajudes municipals
tenen a l’hora de fer-les créi·
xer. Això també ha propiciat

que empreses especialitza·
des en aquestes actuacions
hagin fet campanyes de difu·
sió en aquests municipis.
A Santa Eulàlia, la bonifi·
cació de l’IBI és del 50% del
rebut durant cinc anys amb
un màxim de 300 euros per
habitatge. Cardedeu ofereix
una bonificació del 60% de
l’IBI durant cinc anys amb
l’única limitació que l’im·

port total descomptat no pot
ser més del 50% de la des·
pesa feta en la instal·lació.
Al ple de setembre, a més,
l’Ajuntament va aprovar una
modificació del Pla d’Orde·
nació Urbanística Municipal
“per afavorir més la instal·
lació de fotovoltaiques”, diu
Ramon Arribas, regidor de
Transició Energètica.
A Cardedeu, l’Ajuntament

algun arbre proper.
L’energia generada per
les plaques es consumeix al
mateix habitatge. Per opti·
mitzar la inversió és impor·
tant fer coincidir els con·
sums més alts amb les hores
de més producció d’energia
solar. La producció sobrant
s’aboca a la xarxa i les empre·
ses comercialitzadores ho
compensen a la factura men·
sual a 5 cèntims per kW/h,
un preu inferior al que es
paga per l’electricitat. Hi ha
l’opció d’instal·lar bateries
per guardar l’excedent de
producció. El preu d’aquestes
és alt i, per ara, no compensa.
“La tecnologia ha de millorar
perquè encara és cara”, apun·
ta Gómez. “Està baixant molt
ràpidament i, segurament,
en breu podrem considerar
la instal·lació de bateries per
guardar l’excedent”, comenta
Molins, de Fagom.
Per optimitzar el ren·
diment de la instal·lació,
s’aconsella adaptar el con·
sum a la producció de la
plaques fotovoltaiques. Les
comercialitzadores també
ofereixen facilitats. En el
cas d’Estabanell, una tarifa
adapta les hores en què es
cobra l’energia més barata a
les de menys producció solar:
de 6 de la tarda a 8 del matí a
l’estiu i de 5 de la tarda a les
9 del matí a l’hivern. “Hi ha
un preu molt competitiu per
a les hores que no tenim sol”,
apunta Roca.
EN BLOCS D’HABITATGES
La majoria de les instal·
lacions domèstiques es
fan encara en habitatges
unifamiliars. Però també
és possible fer-ho en blocs
de pisos. “En comunitats de
veïns, es pot fer però caldrà
que els veïns de la comunitat
acordin quin aprofitament
en farà cadascun. Cada veí
gaudirà d’un percentatge de
l’energia generada”, comenta
Ricard Molins, de Fagom. Per
Jordi Roca, els projectes en
comunitat permeten generar
unes economies d’escala que
poden facilitar l’amortitza·
ció. En el cas de les empreses,
Gómez apunta que la pandè·
mia i la incertesa econòmica
han frenat alguns projectes.

també vol ser exemple pro·
movent l’energia fotovol·
taica en equipaments muni·
cipals. En breu, licitarà el
projecte per posar plaques
fotovoltaiques a l’escola
Granés que també donarà
cobertura a la comissaria
de la Policia Local i a les
oficines de serveis socials.
Tenen un segon projecte
per a l’escola Mil·lenari on
també podria connectar-se
el consum del pavelló. L’any
que ve també elaboraran
dos projectes més.
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L’IMPACTE DE LA COVID

Divendres, 23 d’octubre de 2020

Evolució de la Covid-19 per zones del Vallès Oriental (dades de les proves PCR)
Taxa
confirmats
per PCR

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

% PCR
positives

Mitjana
edat

%
dones

Ingressos

Ingressos
Defuncions
UCI

Vallès Oriental
Central

744

292,15

689,60

1,40

6.429

11,80

42,36

48,12

52

4

Baix Montseny

82

144,90

363,73

1,46

1.055

7,79

45,50

54,88

5

1

0

Baix Vallès

425

304,03

680,06

1,33

3.660

11,76

40,56

50,35

22

2

1

1.164

283,62

661,54

1,39

10.153

11,62

42,05

48,97

75

6

3

Des del
01/03/2020 al
21/10/2020

Casos
confirmats
per PCR

Taxa
confirmats
per PCR

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

% PCR
positives

Mitjana
edat

%
dones

Vallès Oriental
Central

6.133

2.408,26

---

---

85.149

7,32

45,53

52,21

792

45

Baix Montseny

871

1.539,14

---

---

15.455

5,88

49,58

52,58

82

7

82

Baix Vallès

3.381

2.418,63

---

---

38.980

8,80

46,82

54,75

154

29

277

VALLÈS ORIENTAL

9.622

2.344,51

---

---

129.005

7,59

46,26

53,11

997

75

662

VALLÈS ORIENTAL

3

Ingressos Ingressos
Defuncions
(*)
UCI (*)
NEUS PÀEZ / FONT: DADESCOVID

Des del 12/10/2020
Casos
a l’18/10/2020
confirmats
per PCR

384

(*) Dades a partir del 29 d’abril de 2020

El risc de rebrot rasca els mil punts
a Canovelles, Mollet i Granollers

Només cinc
municipis
es mantenen
sense casos

Unes 10.000 persones ja han estat diagnosticades de la Covid-19 des del març al Vallès Oriental

F.P.

Canovelles i Mollet superen
els 1.000 punts de risc de
rebrot aquesta setmana després de l’augment de casos
de Covid-19 detectats en els
darrers dies. Granollers s’hi
acosta molt però no ha arribat a superar aquest valor.
S’estableix que un índex de
rebrot de 100 punts ja és alt
i, a partir de 200, és molt
alt. Amb les dades d’aquest
dijous, Canovelles arribava a
1.277 punts de risc de rebrot.
Mollet, per la seva banda,
estava en 1.033. Granollers es
quedava en 923 punts. Tots
tres municipis empitjoren
els registres de la setmana
anterior. Especialment, passa
a Canovelles, que passa d’un
risc de rebrot de 509 punts a
un de més de 1.200. A Mollet
i Granollers, augmenta en
menys de 100 punts. El risc
de rebrot al conjunt del
Vallès Oriental està situat
en 661 punts amb les xifres
publicades aquest dijous pel
Departament de Salut. Són
uns 200 punts més que la setmana anterior.
Entre els dies 12 i 18 d’octubre, es va detectar al Vallès
Oriental un total de 1.164
casos de Covid-19 a través
de proves PCR i de test d’antígens, incorporats aquests
darrers dies com a mètode
de diagnòstic de la malaltia. La setmana anterior, hi
havia hagut 795 positius a la
comarca. Els positius pugen
com també ho fan les proves
diagnòstiques realitzades
que passen de 8.712 a 10.153
al conjunt de la comarca.
Amb tot, el percentatge de

Positius per proves
PCR per municipis

Setmana
anterior

Última
setmana

Darrers
tres dies

Del 5 a l’11/10

Del 12 al 18/10

19, 20 i 21/10

Diferència
darrera
setmana

Granollers

Aiguafreda

2

7

0

+5

279,6

L’Ametlla del Vallès

8

21

5

+13

248,2

Bigues i Riells

14

9

4

-5

99,0

Caldes de Montbui

13

54

10

+41

307,6

0

0

1

0

0

Canovelles

42

77

35

+35

463,0

Cardedeu

Campins

41

41

9

0

223,3

Cànoves i Samalús

5

6

1

+1

192,5

Figaró-Montmany

0

0

0

0

0

Fogars de Montclús

0

0

0

0

0

Les Franqueses del Vallès

48

64

20

+16

318,5

La Garriga

12

32

10

+20

193,8

Granollers

184

274

87

+90

447,2

1

1

1

0

66,7

La Llagosta

36

27

12

-9

200,3

La Roca del Vallès

26

25

5

-1

234,7

Llinars del Vallès

8

17

13

+9

171,1

Gualba

Lliçà d’Amunt

15

32

9

+17

209,8

Lliçà de Vall

6

9

3

+3

137,6

Martorelles

12

11

1

-1

229,1

131

220

77

+79

428,7

Montmeló

21

24

14

+3

274,1

Montornès del Vallès

42

32

7

-10

195,2

Mollet del Vallès

Montseny

1

0

0

-1

0

Parets del Vallès

28

70

18

+42

366,8

Sant Antoni de Vilamajor

14

15

13

+1

244,5

Sant Celoni

20

24

6

+4

134,0

Sant Esteve de Palautordera

8

3

1

-5

106,4

Sant Feliu de Codines

4

4

3

0

63,9

Sant Pere de Vilamajor

4

6

2

+2

134,2

Santa Eulàlia de Ronçana

3

15

3

+12

205,8

Santa Maria de Martorelles

13

7

7

-6

783,9

Sant Fost de Campsentelles

11

8

4

-3

91,6

Santa Maria de Palautordera

7

10

7

+3

106,1

Tagamanent

0

0

0

0

0

Vallgorguina

0

3

1

+3

103,8

Vallromanes

3

3

6

0

116,3

Vilalba Sasserra

1

2

0

+1

320,0

Vilanova del Vallès

5

20

7

+15

368,2

Totals al Vallès Oriental

789

1.173

402

+384

Hi ha cinc municipis del
Vallès Oriental que no
van tenir cap cas durant
la setmana passada i, per
tant, mantenen el nombre
de casos actuals per cada
100.000 habitants a zero.
Són tots, però, municipis
amb molt poca població:
Campins, Figaró, Fogars,
Montseny i Tagamanent.
Respecte a les dades de
la setmana anterior (la
del 5 a l’11 d’octubre),
hi ha nou municipis que
redueixen el nombre de
casos detectats: Bigues i
Riells, la Llagosta, la Roca,
Martorelles, Montornès,
Montseny, Sant Esteve de
Palautordera, Santa Maria
de Martorelles i Sant
Fost. Qui ho fa més és
Montornès, amb 10 casos
menys.

Casos per
cada 100.000
habitants

283,62

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

Granollers

positius tendeix a l’alça. La
setmana del 5 a l’11 d’octubre, van donar positiu el
9,18% de les proves PCR
fetes al Vallès Oriental. La
setmana passada, ho van fer
l’11,62%. Segons els experts,
aquest percentatge elevat
visualitza l’expansió de la
malaltia perquè l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) estima que la xifra
òptima de positius hauria
d’estar per sota el 5% del
total de les proves fetes.
L’evolució de la taxa de
transmissió posa la nota més
positiva a les dades perquè,
al conjunt del Vallès Oriental, baixa d’1,52 punts a 1,39.
Això vol dir que cada malalt
ara infecta a menys persones
que la setmana anterior. Per
tant, ara es generen gairebé
14 casos nous per cada 10
d’existents. La setmana anterior eren una mica més de 15.

Granollers i Mollet també redueixen la taxa de
transmissió. A Mollet, passa de 2,52 punts a 1,57. A
Granollers, d’1,75 a 1,23 i se
situa per sota de la mitjana
de la comarca. A Canovelles,
en canvi, puja: 1,08 a 1,86.
Des de l’inici de la pandèmia, al març, 9.622 persones
del Vallès Oriental han donat
positiu per coronavirus. Això
representa 2.344 persones
afectats per cada 100.000
habitants. En total, s’han
fet 129.005 proves PCR i el
7,59% han donat positiu. La
mitjana d’edat dels afectats
és de 46,26 anys, clarament
per sobre de la registrada
aquesta darrera setmana
(42,05). Les dones són la
població més afectada amb
un 53% dels casos registrats
des de l’esclat de la crisi.

2/11/2020
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La Roca amplia la plantilla de la Policia Local
Europa Espanya Català
L'Ajuntament de la Roca del Vallès incorporarà set nous agents a la Policia Local fins arribar a set
nous integrants, quatre de temporals i tres amb caràcter indefinit en les properes setmanes.
La Policia Local disposarà de tres agents amb plaça definitiva que, durant el primer semestre de
2021, faran el curs de formació bàsica a l'Institut de Seguretat Pública de la Generalitat, i després
passaran a fer jornada completa a la Roca.
Quatre agents més ja s'han incorporat a la plantilla amb caràcter temporal. La missió principal serà
reforçar el cos en les actuacions que porta a terme, en especial en tasques informatives per fer
complir les mesures preventives de la Covid-19, donar suport al veïnat en la campanya de
prevenció de robatoris en habitatges i també per reforçar la seguretat dels comerços durant la
campanya de Nadal. Aquests gents, a més, cobriran als funcionaris de carrera mentre facin les
hores de formació,
"Els recursos humans són la base per tenir una policia de qualitat, professionalitzada i amb
voluntat de donar serveis de qualitat als nostres veïns", explica el regidor de Seguretat Ciutadana,
Daniel Valls, "Aquest provés requerirà un recorregut d'alguns anys, amb les incorporacions
limitades al que estipula la llei de pressupostos de l'Estat", afegeix. El regidor apunta que
"l'objectiu final és disposar d'una plantilla completa, formada i amb la dotació necessària per donar
un servei de qualitat".

2/11/2020

Alacarta.cat - La policia de la Roca incorpora 4 agents temporals i 3 de fixes
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Revista Digital del Vallès
24/10/2020

La Roca refuerza su policía local con siete nuevos
agentes
Europa Espanya Espanyol
El Ayuntamiento de la Roca del Vallés ha anunciado que en los últimos días y durante las
próximas semanas incorporará hasta 7 nuevos agentes de policía, 4 con carácter temporal y 3 con
carácter indefinido.
En primer lugar, la Policía Local contará con 3 agentes de carrera, con plaza definitiva. Durante el
primer semestre de 2021, realizarán el curso de formación básica en el Instituto de Seguridad
Pública de la Generalitat (1.000 horas lectivas), y luego ya se dedicarán a jornada completa a sus
tareas en la Roca del Vallès.
En segundo lugar, ya se han incorporado a la plantilla 4 nuevos agentes, con carácter temporal.
Su principal misión será reforzar el cuerpo en todas las actuaciones que lleva a cabo, y en
especial las tareas informativas para hacer cumplir la población con las medidas preventivas de la
Covid-19, para apoyar el vecindario durante la campaña de prevención de los robos en viviendas,
así como reforzando la seguridad de los comercios durante la campaña comercial de la Navidad.
Estos agentes, además, cubrirán los funcionarios de carrera mientras estén realizando las horas
de formación.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Daniel Valls, explicó que «los recursos humanos son la base
para tener una policía de calidad, profesionalizada y con voluntad de dar un servicio de calidad
hacia nuestros vecinos. Estos proceso requerirá un recorrido de varios años, adaptando las
incorporaciones a las limitaciones que estipula la ley de presupuestos generales del estado». Y ha
añadido: «el objetivo final es disponer de una plantilla completa, formada y con la dotación
necesaria para dar un servicio de calidad al pueblo».
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El primera línia de l’Avannubo La Roca, Gerard Blanes, lluita una pilota amb el visitant David Garcia

Un gol al darrer segon deixa
La Roca amb la mel als llavis
Els de Morales van completar un molt bon partit i van quedar-se a un pas de la victòria
La Roca del Vallès
Eudald Clascà

Avannubo La Roca i Sant
Quirze, dos dels aspirants a
estar al capdavant de la classificació, es van enfrontar
dissabte al Pavelló Nou de la
Roca. El partit va tenir un ritme altíssim i una intensitat

Avannubo La Roca

25

Miquel, Camprubí (1), Manzano (3),
Mainar (1), Òscar Castillo (5), Blanes
(4) i Bernad (3)–set inicial–; Gesa (1),
Sánchez (2), Sanoun (1), Casas (4),
Piqueras, Guillem (1)i López.

EL 9 NOU

Tres equips no van poder
disputar els seus respectius compromisos el cap
de setmana: l’Avannubo
BM La Roca de Divisió de
Plata femenina i el Sant
Esteve de Palautordera i el
Palautordera-Salicru de la
Primera Nacional masculina. Tots tres conjunts tenen
en comú que no van poder
disputar els partits per confinament dels seus rivals. En
el cas de La Roca, les noies de
Pedro Jiménez no van poder
enfrontar-se al Benidorm,
per un confinament preventiu de les valencianes. Aquestes van ser el darrer rival de
l’OAR Gràcia Sabadell, que
durant aquesta setmana se li

25

Guiteras, Reig (7), Oriol (1), Sergi
Navarro (1), Garcia (1), Martínez i
Moreno (6)–set inicial–; Sánchez,
Matías (2), Joan (2), Pueyo (1), Dani
Navarro (3), Marc (1) i Rodríguez

ÀRBITRE: Cristian da Silva i Tomás Luís. Exclusions per Sanoun i Guillem de la
Roca i Matías i Reig del Sant Quirze.
PARCIALS: 2-2, 5-3, 6-5, 8-6, 9-8, 10-11–descans–; 11-13, 14-17, 16-17, 20-21, 24-22 i 25-24.

Ajornats els partits del Sant
Esteve, Palautordera i La Roca
per confinament dels rivals
Sta. M. de Palautordera

Handbol St. Quirze

ha detectat un cas positiu a
la seva plantilla.
El Comitè de Competició
de la Federació Espanyola
d’Handbol no va permetre al
Sant Esteve de Palautordera
jugar el seu partit davant el
Sant Esteve de Sesrovires.
Una hora i mitja abans del
partit van avisar el Sant Esteve que un jugador visitant
estava pendent dels resultats
de les PCR i es va decidir
ajornar el partit per precaució.
El Palautordera-Salicru
va tornar dilluns passat als
entrenaments, després d’uns
dies confinats per un positiu
en un membre de la seva
plantilla. Aquesta setmana
es va detectar un positiu al
Sabadell, el seu rival, i el partit també es va ajornar.

enorme que va portar ambdós equips al límit.
L’Avannubo La Roca va
tenir una posada en escena
immillorable, i ràpidament
va aconseguir marxar de tres
gols (5-2, min. 8); amb els
gols de Bernad en el pivot i
Manzano des de l’extrem. El
Sant Quirze va incrementar

la seva presència en defensa,
acompanyada de l’aparició
de l’exjugador del Fraikin
Granollers, Nil Guiteras, a la
porteria. La Roca va afluixar
el seu percentatge d’èxit
en els seus atacs, fet que va
aprofitar el Sant Quirze per
retallar diferències (7-6, min.
18). Els visitants van aprofitar una exclusió de l’extrem
Sanoun en els darrers minuts
per capgirar el marcador.
Dos gols del pivot Reig van
donar el primer avantatge als
visitants i marxar per sobre al
descans. L’inici fulgurant del
Sant Quirze amb un parcial
d’1-4 va obligar Josep Morales a parar el partit. (11-15,
min. 36). Una diferència que
anava fluctuant entre els 2 i 4
gols fins que, cap a l’equador
de la part, dos gols de Blanes
i Castillo van col·locar la
Roca només un gol per sota
(18-17, min. 45). La defensa
local, que va forçar diverses
faltes en atac en pocs minuts,
va crear dubtes en l’atac rival.
La Roca va aconseguir recuperar l’avantatge en el marcador amb dos gols consecutius de Casas (22-21, min.
22). La Roca va aguantar les
envestides del Sant Quirze,
i fins i tot, amb inferioritat
es va col·locar tres gols per
sobre. Dues exclusions en
els minuts finals pels locals
van posar al Sant Quirze
en el partit. La Roca hauria
pogut sentenciar però quan
restaven 45 segons va fallar
l’atac. Amb nou segons restants, els visitants van atacar
amb 7 contra 5, van fer arribar la pilota a l’extrem Dani
Navarro i va empatar el partit
sobre la botzina.

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

Victòria còmoda del KH-7
Granollers amb una gran defensa
Pol Varela, amb un 45% de parades, va ser un mur sota els pals
Granollers
EL 9 NOU

El KH-7 Granollers va millorar dos aspectes, dels quals
havia pecat en els anteriors
partits, i que li van facilitar
l’assequible victòria davant
el Sant Joan Despí: la posada
en escena en el partit i la
defensa.
El KH-7 va tenir una arrencada molt contundent, amb
un parcial de 5-0 de sortida.
L’atac del Sant Joan Despí va
patir problemes durant tot el
partit per superar la intensa
defensa vallesana. Al minut
15 el resultat era de 7-2 amb
un KH-7 molt superior. Al
descans es va arribar amb

KH-7 BM Granollers

29

Varela, Miró (3), González (2),
Valera (1), Hernández (5), Prat (2) i
Montolio–set inicial–; Amores, Rius
(1), Vega, Estirado (6), Ruiz (3), Rof
(2), Castilla (2), Sergio i Blanchart
(1).

H. St. Joan Despí

24

Buxeres (2), Rico, Sánchez (1),
Rovira (3), Herrero, Ruiz, López (4),
Campos, Zafra, Plaza, Cabello (2),
Zorita (4), Maruri (2), Franch, Basela
(2) i Epitie (4).

ÀRBITRES: Xabier Elizetxea i Jon Mendizábal. Exclusions per Valera, Montolio,
Rius i vermella directa a Castilla pel KH-7 Granollers i Zorita i Maruri (2) del
Sant Joan Despí.
PARCIALS: 1-0, 5-0, 7-2, 9-5, 11-7, 15-8–descans-; 17-11, 21-11, 24-15, 26-19, 2720 i 29-24–final.

el màxim avantatge local en
tot el primer temps (15-8).
Varela va tenir un 50% de
parades en el primer temps,
va ser un malson per als llançadors visitants. Al segon
temps, el KH-7 va continuar

augmentant l’avantatge, amb
un Sant Joan Despí que tenia
moltes dificultats per marcar. En els darrers minuts, el
Sant Joan Despí va maquillar
el marcador, però mai no va
arribar a perillar la victòria.

2/11/2020

Alacarta.cat - La Roca inicia una campanya per prevenir robatoris a les llars
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La Roca inicia una campanya per prevenir robatoris a les
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Punt Vallès
28/10/2020

La Roca del Vallès reforça la vigilància per fer
complir les mesures de seguretat sanitària
Europa Espanya Català
La Policia Local intensifica els controls i, conjuntament amb la incorporació de dos agents cívics,
es vol contribuir a reduir el risc de contagi de la Covid-19
Les dades de contagis de la Covid-19 mostren que la situació és molt alarmant. En les últimes
setmanes el nombre de positius i el risc de contagi han augmentat a nivells superiors al mes de
març i abril, i l'Estat i la Generalitat han endurit les mesures de seguretat per intentar contenir
l'expansió del coronavirus. Amb aquest context, l'Ajuntament de la Roca del Vallès està treballant
per intentar prevenir els contagis, i reforçar la informació i vigilància per tal d'assegurar el
compliment de les mesures de seguretat.
L'alcalde de la Roca del Vallès, Albert Gil, ha demanat "responsabilitat i seny" al conjunt de la
població, "en uns moments molt complicats, on el sistema sanitari s'està col·lapsant i s'està posant
en risc la salut de tots i totes." En aquest sentit el batlle ha explicat que "cal que seguim les
indicacions de les autoritats sanitàries, hem de portar la mascareta, rentar-nos les mans i mantenir
les distàncies. És imprescindible. Si ho fem, sortirem més aviat que tard d'aquesta situació".
Reforç dels controls.
Des de l'inici de la pandèmia, la Policia Local ha realitzat tasques informatives sobre les mesures
que cal seguir per prevenir els contagis. Més endavant van iniciar les sancions, tant a persones
com a comerços que infringien les normes de seguretat. Davant l'augment descontrolat de casos
positius, el cos reforçarà el patrullatge i advertirà a qui no porti la mascareta o estigui bevent i
menjant pel carrer que si no rectifica serà multat. La Policia reforçarà la seva presència en els tres
nuclis, especialment a les zones on s'ha constatat que es congreguen grups de més de 6
persones.
Incorporació d'agents cívics
En les setmanes vinents començaran a oferir servei dues persones agents cívics del municipi.
Informaran i orientaran sobre la normativa municipal de civisme, amb l'objectiu de donar-la a
conèixer i contribuir a resoldre possibles conflictes que puguin ocórrer en l'espai públic. Donat
l'actual context de la pandèmia, els agents contribuiran a informar sobre les mesures
Sol·licitud d'ajuda als i les joves
L'Alcalde Albert Gil i el regidor d'Educació, Albert Bassa, van reunir-se amb els i les estudiants de
l'Institut la Roca per demanar-los el seu suport per reduir els contagis del coronavirus. Els
representants polítics van anar classe per classe per informar sobre la situació sanitària al municipi
i demanar que contribueixin en tot el que puguin perquè totes les persones segueixin les normes, i
poder superar aquesta complicada situació. Les trobades van servir, també, per resoldre molts
dubtes que tenia el jovent i recollir inquietuds sobre la seva visió de com s'està gestionant la
pandèmia.
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L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Divendres, 30 d’octubre de 2020

drats l’aforament es limita al
30%. Les escoles i instituts
es mantenen oberts però
les activitats extraescolars i
esportives s’aturen, excepte
les que estan organitzades
per centres educatius.

Evolució de la Covid-19 per zones del Vallès Oriental (dades de les proves PCR)
Taxa
confirmats
per PCR

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

% PCR
positives

Mitjana
edat

%
dones

Ingressos

Ingressos
Defuncions
UCI

Vallès Oriental
Central

1.194

468,85

1.024

1,35

9.366

13,03

41,64

51,59

98

7

Baix Montseny

156

275,67

640

1,46

1.489

10,40

38,03

42,95

9

2

3

Baix Vallès

679

485,73

1.076

1,37

4.887

13,17

42,17

52,14

65

9

4

1.871

455,89

1.016

1,37

14.519

12,84

40,92

50,35

155

16

14

Des del
01/03/2020 al
28/10/2020

Casos
confirmats
per PCR

Taxa
confirmats
per PCR

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

% PCR
positives

Mitjana
edat

%
dones

Vallès Oriental
Central

7.468

2.932,48

---

---

95.235

7,93

44,86

52,28

-

-

Baix Montseny

1.057

1.867,82

---

---

17.060

6,36

47,50

51,66

-

-

89

Baix Vallès

4.146

2.965,88

---

---

43.842

9,49

45,81

54,34

-

-

282

VALLÈS ORIENTAL

11.735

2.859,36

---

---

144.358

8,21

45,29

52,87

-

-

682

VALLÈS ORIENTAL

7

El Gremi
d’Hostaleria rebutja
el tancament
Granollers

Ingressos Ingressos
Defuncions
(*)
UCI (*)
NEUS PÀEZ / FONT: DADESCOVID

Des del 19/10/2020
Casos
al 25/10/2020
confirmats
per PCR

392

(*) Dades a partir del 29 d’abril de 2020. No disponibles aquest dijous. 29 d’octubre

La Generalitat prohibeix sortir del
municipi de divendres a diumenge
Les noves mesures tanquen de nou les instal·lacions esportives i teatres, cinemes i sales de concerts

F.P.

El govern ha aprovat noves
restriccions que inclouen
la prohibició de sortir del
municipi de residència entre
les 6 del matí de divendres
i les 6 del matí de dilluns
excepte per anar a treballar, assistències sanitàries
urgents o tenir cura de persones grans o amb discapacitat.
També es pot tornar al domicili des de centres educatius
i de les activitats culturals
obertes. També estableix un
tancament del territori català. Es manté el confinament
de 10 de la nit a 6 del matí i
el tancament de bars i restaurants –excepte per menjar
per emportar i fins a les 11
de la nit– i dels centres de
bellesa i perruqueries.
Les noves restriccions comporten el tancament de totes
les instal·lacions esportives
excepte per a entrenaments o
competicions professionals.
Els esports individuals estan
permesos si es fan a l’aire
lliure i, com a màxim, entre
municipis veïns. Cinemes,
teatres, auditoris i sales de
concerts queden tancats.
També els espais infantils lúdics interiors, festes
majors, bingos, casinos i
sales de joc. Els parcs infantils es poden fer servir fins a
les 9 del vespre. Els museus i
sales d’exposicions es limiten
a un 33% de l’aforament.
Els centres comercials han
de tancar, tret de les botigues d’alimentació, òptiques,
farmàcies o establiments
bàsics. A les botigues de
menys de 800 metres qua-

Positius per proves
PCR per municipis

Setmana
anterior

Última
setmana

Darrers
tres dies

Del 12 a l’18/10

Del 19 al 25/10

26, 27 i 28/10

Aiguafreda
L’Ametlla del Vallès
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Campins

Diferència
darrera
setmana

Casos per
cada 100.000
habitants

Risc de
rebrot

7

10

0

+3

399,4

969,9

21

62

5

+41

732,7

2.895,9

9

27

3

+18

297

1.187,9

54

45

5

-9

256,4

470

0

2

1

+2

378,1

-

Canovelles

77

126

10

+49

757,7

1.997,6

Cardedeu

42

87

13

+45

473,9

1.455,7

Cànoves i Samalús

6

10

1

+4

320,8

855,5

Figaró-Montmany

0

5

2

+5

448,8

-

Fogars de Montclús

0

1

0

+1

212,8

-

Les Franqueses del Vallès

64

97

14

+33

482,8

1.214,5

La Garriga

32

74

11

+42

448,1

1.484,3

Granollers

276

380

50

+104

620,2

1.474

Gualba

1

2

0

+1

133,3

400

La Llagosta

27

64

20

+37

474,8

1.600,2

La Roca del Vallès

25

42

0

+17

394,4

1.056,9

Llinars del Vallès

17

54

8

+37

543,4

2.269,4

Lliçà d’Amunt

32

44

9

+12

288,4

685

Lliçà de Vall

9

22

9

+13

336,3

1.158,3

Martorelles

11

14

1

+3

291,6

662,7

Mollet del Vallès

220

309

52

+89

602,1

1.447,8

Montmeló

24

54

7

+30

616,8

2.004,6

Montornès del Vallès

32

60

8

+28

366,0

1.052,3

Montseny

0

0

0

0

0

-

Parets del Vallès

70

96

22

+26

503,1

1.193

St. Antoni de Vilamajor

15

35

3

+20

570,5

1.901,7

St. Celoni

437,8

24

33

8

+9

184,3

St. Esteve de Palautordera

3

3

2

0

106,4

212,8

St. Feliu de Codines

4

17

2

+13

371,6

1.425,9
503,1

St. Pere de Vilamajor

6

9

3

+3

201,3

15

25

4

+10

343

914,7

7

9

0

+2

1.007,8

2.303,6

St. Fost de Campsentelles

8

28

1

+20

320,5

1.442,1

Sta. Maria de Palautordera

10

19

5

+9

201,6

584,7

Tagamanent

0

3

0

+3

928,8

-

Vallgorguina

3

8

0

+5

276,7

1.014,6

Vallromanes

3

20

9

+17

775,5

5.945,5

Vilalba Sasserra

0

2

1

+2

279,3

-

20

21

2

+1

386,6

792,5

Sta. Eulàlia de Ronçana
Sta. Maria de Martorelles

Vilanova del Vallès
VALLÈS ORIENTAL

1.174

1.919

291

+745

455,89

1.016

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

Granollers / Mollet

El Gremi d’Hostaleria del
Vallès Oriental ha emès
un comunicat aquest
dijous en què mostra el
seu “absolut desacord”
amb les mesures restrictives. Diu que el sector
“no ha estat tampoc un
dels principals punts de
contagis” i lamenta la
política d’impostos. “És
indecent que en ple tancament obligat s’hagi de fer
el pagament d’impostos”,
diu, i es queixa que els
ajuntaments apliquen els
impostos “amb les mínimes reduccions que els
han estat possibles i que
els ofereixen ajuts “que no
arriben ni a la consideració de mínims comparats
amb les pèrdues a assumir”.

Les mesures es prenen en
un context de major pressió
assistencial als hospitals.
Els tres hospitals vallesans
han sumat 12 defuncions
en la darrera setmana. Són
quatre a cada centre. Des de
l’inici de la pandèmia, els
tres hospitals sumen 392
morts: 134 al de Granollers,
116 al de Mollet i 42 al de
Sant Celoni. La xifra de persones ingressades també ha
crescut respecte a la setmana anterior: n’hi ha 32 més
i arriben a un total de 177.
A l’Hospital de Granollers,
n’hi havia dimecres 92; al
de Mollet, 72, i al de Sant
Celoni, 13. És l’únic centre
amb un descens d’ingressats
(-1). A l’UCI de Granollers
hi ha 22 malalts i a la de
Mollet, 4. A més, Mollet ha
deixat d’atendre parts, que
es faran a Granollers o al
Parc Taulí de Sabadell i ha
ampliat en un 25% les places
a les unitats d’hospitalització 2 i 3 on es concentren els
malalts de Covid.
L’evolució negativa de les
dades als hospitals és paral·
lela a la dels nombre de positius. El risc de rebrot es col·
loca per damunt dels 1.000
punts en un setmana on
s’han detectat més de 1.800
positius a través de proves
PCR i testos d’antígens. El
Baix Montseny és la zona
sanitària amb millors dades:
amb un risc de rebrot de 640
punts i una ràtio de 275 casos
per cada 100.000 habitants.
Al global del Vallès Oriental,
se situa en gairebé 456 casos.
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Un vecino de La Roca limpia toda la basura que
había tirado ilegalmente tras ser descubierto por la
policía local
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
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Un vecino de La Roca limpia toda la basura que había tirado ilegalmente tras ser descubierto por
la policía local
octubre 31, 2020
Telegram
También se sancionará al que tiró todos estos muebles
El Ayuntamiento de la Roca del Vallès denuncia que se están produciendo vertidos de residuos
ilegales en el municipio, y la Policía Local está trabajando para identificar y levantar actas de
sanción a las personas responsables. De hecho en los últimos días se han identificado los autores
de dos vertidos.
El primero se produjo el día 25 de octubre, en la zona de contenedores situada en el cruce entre la
rambla Mestre Torrents y la calle Frederic Mompou. La Policía Local identificó el autor, que se
comprometió a recoger toda la basura y dejar el espacio tal y como estaba. Los agentes
supervisaron que se restituía el estado de la vía pública.
El segundo se produjo el 27 de octubre, en la calle Ramón y Cajal. Los agentes investigaron los
muebles abandonados y, gracias a la colaboración ciudadana, se identificó el vehículo donde se
habían transportado y, finalmente, la persona responsable del vertido. La Policía inició los trámites
para su sanción.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Daniel Valls, afirmó que «la Policía Local está trabajando
intensamente para minimizar el vertido ilegal de residuos, una problemática que sufrimos muchos
municipios. Con el esfuerzo de los agentes de la policía y la próxima incorporación de los agentes
cívicos, esperamos prevenir estos actos».
El vertido de residuos está regulado tanto por la ordenanza municipal de civismo, por la Ley de
Residuos de Cataluña y por el Código Penal. Dependiendo de la gravedad de la acción, su ámbito
y sus consecuencias, las sanciones se enmarcan según las diferentes regulaciones. Una
infracción considerada muy grave puede conllevar multas que pueden oscilar entre los 4001 y los
150.000 euros.
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