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Cremen contenidors a Parets, Mollet, Sant Fost i la
Roca durant la matinada de Tots Sants
Europa Espanya Català
La Roca del Vallès
Restes d'un dels incendis a la Roca. L'Ajuntament ha lamentat les conductes incíviques |
Ajuntament de la Roca
Els Bombers han treballat la matinada d'aquest diumenge per apagar focs de contenidors o
vegetació en diversos punts de Parets, Mollet, Sant Fost i la Roca.
Mollet ha estat el municipi on hi ha hagut més incidències. En total, set incendis que han cremat
una dotzena de contenidors en diversos punts de Mollet. El primer avís ha arribat cap a 2/4 d'1 de
la matinada al carrer Mare de Déu de Montserrat. L'últim ha estat a 1/4 de 4 al carrer Joan XXIII.
Un dels incendis ha causat danys en un vehicle que hi havia aparcar a prop.
A la Roca, els Bombers també han hagut de fer tres intervencions: un foc de contenidors i restes
vegetals al carrer Sant Sadurní, un altre al carrer Roquerols i un foc de vegetació que va cremar
30 metres quadrats a la plaça del Mogent. També hi han intervingut efectius de la Policia Local.
L'Ajuntament ha denunciat els fets incívics.
La mateixa matinada han cremat deixalles al costat d'un contenidor a Sant Fost. A Parets, dissabte
cap a 3/4 de 10 de la nit un foc ha afectat el contingut d'un contenidor de rebuig del Passeig
Fluvial.
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Salut descarta ara per ara un confinament
domiciliari però avisen que la desacceleració està
lluny de l'objectiu
Europa Espanya Català
Salut descarta ara per ara un confinament domiciliari però avisen que la desacceleració "està lluny
de l'objectiu"
Salut descarta ara per ara un confinament domiciliari però avisen que la desacceleració "està lluny
de l'objectiu"
3 Novembre 2020 Redacció: puntvalles.com
Població: Granollers
Comparteix
Alba Vergés, consellera de Salut, ha descartat ara per ara un confinament domiciliari a Catalunya i
ha destacat que cal anar "pas a pas" i "donar temps" a les mesures en vigor. Vergés ha insistit que
tot i que no descarten "absolutament res" ara mateix "les mesures adients" són les que s'han
aplicat les darreres setmanes. Amb tot, la consellera de Salut ha apuntat que la "desacceleració"
en el ritme de contagis "està molt lluny de l'objectiu" i ha demanat "no abaixar la guàrdia". En
aquest sentit, ha detallat que el 83% de les UCI catalanes estan plenes i un 57% d'aquests llits
estan ocupats per pacients Covid.
En roda de Premsa, Vergés ha defensat que Catalunya "no està en la posició d'Astúries" i que per
tant no preveuen demanar a curt termini el confinament domiciliari. En aquest sentit ha defensat
les mesures preses fins ara (tancament de restauració, toc de queda i confinament municipal els
caps de setmana, entre d'altres) i ha demanat esperar a veure els resultats que donen.
Sobre aquestes restriccions, Vergés ha remarcat que "comencen a fer efecte" però ha assenyalat
que encara estan "lluny" de l'objectiu, que és situar la taxa de reproducció per sota de l'1 i rebaixar
els casos diaris a 1.000.
Els municipis amb més índex de risc de contagi del Vallès Oriental i Occidental són:
Vallromanes amb un índex de risc de contagi de 2153,14
L'Ametlla del Vallès amb un índex de risc de contagi de 1959,71
Ullastrell amb un índex de risc de contagi de 1757,90
Canovelles amb un índex de risc de contagi de 1673,49
La Garriga amb un índex de risc de contagi de 1586,65
Matadepera amb un índex de risc de contagi de 1453,58
Santa Maria de Martorelles amb un índex de risc de contagi de 1433,48
Castellar del Vallès amb un índex de risc de contagi de 1358,15

Figaró-Montmany amb un índex de risc de contagi de 1346,50
Mollet del Vallès amb un índex de risc de contagi de 1320,77
Sant Llorenç de Savall amb un índex de risc de contagi de 1284,23
Vallgorguina amb un índex de risc de contagi de 1266,24
Montornès del Vallès amb un índex de risc de contagi de 1234,94
Montmeló amb un índex de risc de contagi de 1228,83
La Roca del Vallès amb un índex de risc de contagi de 1225,91
La Llagosta amb un índex de risc de contagi de 1183,57
Bigues i Riells amb un índex de risc de contagi de 1099,16
Vilalba Sasserra amb un índex de risc de contagi de 1097,37
Viladecavalls amb un índex de risc de contagi de 1062,09
Les Franqueses del Vallès amb un índex de risc de contagi de 1057,04
Terrassa amb un índex de risc de contagi de 1051,91
Castellbisbal amb un índex de risc de contagi de 1034,42
Cànoves i Samalús amb un índex de risc de contagi de 1003,14
Rubí amb un índex de risc de contagi de 995,49
Granollers amb un índex de risc de contagi de 962,76
Santa Perpètua de Mogoda amb un índex de risc de contagi de 911,15
Cardedeu amb un índex de risc de contagi de 908,37
Badia del Vallès amb un índex de risc de contagi de 877,06
Campins amb un índex de risc de contagi de 864,16
Sabadell amb un índex de risc de contagi de 857,80
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Fiscalia arxiva les diligències
obertes a dues residències
de Mollet i Parets
S’havien investigat els centres Santa Rosa i Pedra Serrada

Mollet del Vallès

GRISELDA ESCRIGAS

EL 9 NOU

La plataforma Todos por la Torreta ha penjat diverses pancartes

“Ens preocupen
els nostres avis”
Veïns de la Torreta tornen a reclamar
la reobertura del consultori del barri

L’Associació de Veïns i la
plataforma Todos por la
Torreta han tornat a denunciar aquesta setmana el
tancament de l’ambulatori,
que es manté des del mes
de març. De res han servit
les mobilitzacions que hi ha
hagut i les reunions amb els
responsables de Salut i amb
l’Ajuntament. Vuit mesos
després, el consultori continua tancat, fet que obliga els
usuaris a desplaçar-se fins al
CAP del centre de la Roca o
bé a rebre atenció mèdica a
distància. En els darrers dies,
han tornat a penjar diverses
pancartes al voltant del centre mèdic.
“El que ens preocupa més
són els nostres avis que s’han
de fer anàlisis o que reben
tractament de Sintrom. Els
hem de portar a la Roca
centre. Una de les vegades
que he acompanyat la meva
sogra, que té 88 anys, hi
havia vuit avis de la Torre-

ta amb els seus respectius
acompanyants! Els portem a
encomanar-se o a que encomanin ells”, lamenta una
portaveu de la plataforma.
També denunciava el cas
d’una persona que tenia
fongs a qui van demanar que
enviés una fotografia per fer
el diagnòstic. “Com es pot
fer el diagnòstic amb una
fotografia?”. “En les reunions
amb el CAP i l’Ajuntament
se’ns va dir que no podien
obrir perquè hi havia tres
infermeres de baixa i ara,
aquest dilluns, ens van dir
que ja n’eren quatre.”
Per la seva banda, l’alcalde, Albert Gil, afirma que
en la reunió de regidors del
govern amb els veïns se’ls
va informar que “la situació
actual, amb el tancament
d’espais, no és la mateixa que
quan vam estar parlar fa un
temps”. “De tota manera, em
vaig comprometre a mirar si
ha canviat alguna cosa. Però
crec que, si ha canviat, serà
encara més restrictiva per la
situació del país”.

La Fundació Antigues
Caixes Catalanes i el
BBVA donen tauletes
a persones grans

Freudenberg
dona mascaretes
al Rebost Solidari
de Parets

Granollers

Parets del Vallès

La Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA han
lliurat 60 tauletes digitals
a residències de gent gran
del país. Al Vallès Oriental
se n’han distribuït quatre.
Aquesta campanya vol apropar als seus familiars les
persones grans que es troben
aïllades a les residències. El
projecte s’afegeix a d’altres
que aquestes entitats van
portar a terme a l’inici de la
pandèmia.

El grup Freudenberg, amb
seu a Parets, ha destinat un
total de 100.000 mascaretes a diverses associacions
solidaries del Vallès, entre
les quals el Rebost Solidari
Parets. La companyia també
ha donat 65.000 euros per a
les persones més afectades
per la pandèmia. El grup
també ha impulsat la plantació de prop de 20.000 arbres
a parcs urbans i al voltant de
les seves instal·lacions.

La Roca del Vallès
J.V.

Fiscalia ha arxivat les diligències obertes a les residències de gent gran Santa Rosa,
de Mollet i Pedra Serrada, de
Parets, segons ha informat
la Fundació Sanitària Mollet
(FSM) als alcaldes i alcaldesses dels municipis de l’àrea
on treballa l’entitat, al Baix
Vallès.
La informació l’ha donat
a conèixer aquest dijous
l’Ajuntament de Mollet en
una nota informativa en què
l’alcalde i membre del patronat de la FSM, Josep Monràs,

mostrava la seva satisfacció
per l’arxivament de les diligències. “Vull agrair, un cop
més, el sobreesforç que han
estat fent, especialment des
que va començar la pandèmia, tot l’equip de professionals de les residències,
des de les seves direccions
als seus treballadors”, ha dit
Monràs.
El director general de la
FSM, Jaume Duran, per la
seva banda, s’ha mostrat
agraït a les famílies per la
confiança que han demostrat
en la institució. I ha recordat
les persones que han mort
durant la pandèmia. “Hem

viscuts moments de gran
tristor i tindrem sempre
presents en el record tots els
éssers estimats que ens han
deixat per culpa de la Covid19. Tinguem cura de nosaltres i de tota la gent que ens
envolta.” Les dues residències van registrar diverses
defuncions en els primers
mesos de la pandèmia. A
finals de juny, Fiscalia ja
havia arxivat les diligències
que havia obert a la residència Les Masies de Mollet. En
tots els casos, la intervenció
de Fiscalia no responia a cap
denúncia prèvia sinó que va
iniciar les diligències d’ofici.

https://www.huffingtonpost.es/entry/tve-rescata-la-primera-vez-que-salvador-illa-salio-en-la-tele-publica-era-mas-joven-y-asi-ha-cambiado_es
_5fa52212c5b6f21920da25fd?utm_hp_ref=es-homepage

huffingtonpost.es
06/11/2020

Getty Images TVE rescata la primera vez que
Salvador Illa salió en la tele pública: era más joven
y así ha cambiado
Europa Espanya Espanyol (o Castellà)
VIRALES
06/11/2020 11:33 CET
TVE rescata la primera vez que Salvador Illa salió en la tele pública: era más joven y así ha
cambiado
Vaya documento.
Getty Images
El ministro de Sanidad, Salvador Illa.
No hay duda: Salvador Illa es uno de los grandes personajes del año en España. A principios de
año era un completo desconocido para la mayoría de los españoles y ahora cabe preguntarse si
habrá alguno que no sepa quién es.
Pero, antes de llegar a Ministro de Sanidad, Illa ya tenía una extensa trayectoria política muy
ligada a su localidad natal, La Roca del Vallés , en Barcelona. De hecho, fue alcalde de ese
municipio durante diez años años, desde 1995 a 2005. Antes de eso, había sido concejal allí
desde el año 1987.
En 2005 dio un salto más al ser nombrado director general de Gestión de Infraestructuras del
Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña. Luego fue director del área de Gestión
Económica del Ayuntamiento de Barcelona entre de 2010 a 2011 y coordinador del Grupo
Municipal Socialista en el pleno municipal entre 2011 y 2016.
Pero su trayectoria no termina ahí: fue nombrado Gerente de Empresa, Cultura e Innovación del
Ayuntamiento de Barcelona y luego secretario del área de Organización del PSC.
Illa, por tanto, ya tenía experiencia lidiando con los medios de comunicación antes de que la
pandemia le convirtiese en una de las figuras más populares de españa.
De hecho, TVE ha rescatado en su programa Viaje al centro de la tele la primera vez que Illa
apareció en la televisión pública.
"Salvador Illa, con ese gusto peculiar por las gafas y un peinado original casi incrustado en la
cabeza", dice sobre las imágenes Santiago Segura.
Pues sí viajeros, ¡ esta la primera vez de SALVADOR ILLA en @tve_tve !
Aprovechamos para recordarte que te pongas la... ¡ mascarILLA !
RT si tú también te los estás pasando de maravILLA con #ViajeSonrisas
pic.twitter.com/pH9QQr5mqb
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Kiko i Martí desafien els grans

L’equip Kern Pharma puja de categoria i podria córrer el 2021 proves de màxim nivell com la Vuelta
Llinars del Vallès
Toni Canyameras

Resguardats de la fresca tardorenca, Kiko Galván i Martí
Márquez, en la seva tercera i
última setmana de vacances,
en plena letargia del ciclista, veuen com comença a
caure la nit mentre, postrats
davant la televisió, contemplen una etapa de la Vuelta
a Espanya. Potser és l’últim
any que la viuen asseguts al
sofà i no a la bicicleta: la temporada que ve el seu equip,
Kern Pharma, ascendeix a
categoria Pro Continental
–segona divisió del ciclisme
mundial–, fita que li atorga
moltes opcions de córrer les
proves de màxim nivell per
invitació o fins i tot per posició al rànquing Pro Continental. Una d’elles, la ronda
espanyola, que sempre invita
dos equips Pro Continental
estatals. “Farem un salt de
qualitat però m’és igual el
nom dels ciclistes contra els
qui competeixi, penso ser el
corredor ofensiu que soc”,
entona Kiko Galván mentre
anima el seu excompany i
amic Richard Carapaz. “És
una motivació que l’any que
ve puguem estar corrent la
Vuelta. Ho donarem tot per
guanyar-nos la plaça, som un
equip ambiciós i atrevit i ho
hem de continuar sent”, destaca Martí Márquez. Galván,
en canvi, es posa romàntic i
li atreu més una altra prova.
“El que em fa més il·lusió

Betalú,
del KH-7,
cedeix el
liderat de la
Titan Desert
Almeria

EL 9 NOU

En primer terme, Kiko Galván, i, en segon, Martí Márquez, en una competició d’aquest any

és la Volta a Catalunya.
Em cau la baba només de
pensar que puc passar per
la comarca i per la zona on
entreno”, assegura el de Lliçà
d’Amunt. Tant Márquez
com Galván s’han sumat a la
revolució postconfinament
dels joves en aquest primer
any com a professionals.
Com un esclat de primavera
després de la hivernació,
la xicalla s’ha apoderat de
les victòries, fins i tot de
les més selectes –Pogacar,
campió del Tour amb 21 anys
i Hart, guanyador del Giro
amb 25–. Tot i no apuntar-se
cap triomf, un dels primers
a reivindicar el moviment
va ser Kiko. En la Vuelta a
Burgos, primera competició

internacional després de
l’aturada, el lliçanenc de 22
anys, decidit, brau, agressiu,
va ser notícia per infiltrar-se
en l’escapada en tres etapes.
“Vaig començar malament
l’any amb tres caigudes.
Però durant el confinament
vaig reflexionar, em vaig
treure la por i em vaig dir
que tot i ser el primer any de
professional havia de ser el
corredor valent que sempre
havia estat”, confessa Galván,
que, en un dels seus millors
resultats, va ser novè al Tour
de Limousin, amb participació d’equips World Tour
–de Primera Divisió–, i on va
plantar cara a corredors com
el campió del món Rui Costa.
Márquez, de 24 anys, també

ha estat un dels exponents
d’aquesta insurrecció jovial.
El de Llinars va olorar el triomf a la Belgrade Banjaluka
bosniana amb un tercer lloc
a una etapa i una segona
posició a la general. “Aquest
any he fet de gregari però
he demostrat que també puc
guanyar”, afirma. Ni ell ni
Galván, corredors encara sense perfil definit, no han descobert encara la seva vocació
com a ciclistes. El que tenen
clar és que, encara que sigui
reptant els gegants, se senten cridats convertir a color
aquell ciclisme de blanc i
negre. Alliberar aquell ciclisme ofensiu d’abans és missió
que correspon als valents.
Com el Kiko i el Martí.

Josep Betalú, corredor de
l’equip KH-7, va cedir dijous
el liderat de la Titan Desert
després de perdre quasi dos
minuts amb Sergio Mantecón, nou líder i guanyador
d’una etapa reina que es va
haver d’aturar al quilòmetre 56 dels 106 que s’havien
de disputar a causa d’una
intensa calamarsada. Betalú,
que lluita per desempatar
amb Roberto Heras com a
ciclista que més Titan Desert
ha guanyat –tots dos en
tenen quatre–, queda ara a
44 segons de Mantecón de
la general a falta de l’última
etapa. El cap de files del KH7 es va imposar en el segon i
el tercer dia de la prova per
comandar la classificació.
Tomàs Misser, de Llinars,
és 25è en aquesta general a
poc més de 17 minuts de la
primera posició. Josep Betalú
i el KH-7 buscaran recuperar
el liderat aquest divendres
en una última etapa curta –
només 64 quilòmetres–, però
dura, ja que compta amb
1.204 metres de desnivell.
El conjunt vallesà intentarà
aprofitar el potencial de corredors com Mauri, Indurain,
Olano i Chavanel per traçar
una estratègia que permeti a
Betalú alçar la seva cinquena
Titan Desert.

El T-Bikes Amunt guanya la Copa
Catalana Internacional de BTT
La Torreta Bike queda segon en la classificació per equips

El T-Bikes ha guanyat la Copa gràcies al bon paper de tots els seus corredors

Lliçà d’Amunt
EL 9 NOU

L’equip T -Bikes BH Amunt
CC, de Lliçà d’Amunt, ha

guanyat la Copa Catalana
Internacional de BTT, competició de màxim nivell estatal amb la presència de ciclistes com Jofre Cullell i Carlos

Coloma i amb proves on
participen corredors de tot
el món com Banyoles, Corró
d’Amunt i Girona. El conjunt
de La Torreta Bike ha quedat
segon en aquesta classificació per equips. A nivell individual, el T-Bikes Amunt ha
celebrat la victòria de Núria
Bosch en categoria sub-23,
mentre l’equip roquerol s’ha
apuntat el triomf de Miquel
Morales en cadets. Pel que
fa a altres resultats destacats, per part de l’esquadra
lliçanenca Jaume Bosch ha
finalitzat tercer en categoria
sub-23, Sandra Artigas, tercera en júniors, i Zaira Boter,
segona en cadets. Per part de
La Torreta Bike, Xavi Ariza
ha acabat segon absolut i
Marc Masana, setè júnior.

Sara Gay s’imposa en la Copa Catalana
Internacional de BTT
Sara Gay es va imposar en la Copa Catalana Internacional de BTT després de la disputa de l’última
prova dissabte a Barcelona. La corredora de Lliçà d’Amunt,
formada al T-Bikes BH Amunt, també es va endur la general
de la Super Massi Cup, competició amb proves de la Copa
Catalana però amb un calendari més reduït. La ciclista
vallesana, en un estat de forma pletòric, afegeix aquests dos
triomfs al Campionat d’Espanya d’enduro que va alçar al
setembre i que va suposar el seu quart títol estatal.

Lliçà d’Amunt

LA GUIA

EL 9 NOU
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Menjar per emportar
als restaurants
de la comarca
Consulteu les cartes/menús a

classiicats.el9nou.cat
L’Ametlla del Vallès

L’Esquitx per emportar. Hamburgueses, entrepans, tapes. Plats
cuinats, galtes, vedella amb rovellons, cargols picants, callos... I
fideuades per encàrrec.Tel. 603
59 45 92.
Pizzeria Can Arias Tota la nostra
carta per emportar o amb servei a
domicili a l’Ametlla, la Garriga,
Bigues i Santa Eulàlia. Horari:
de dimarts a diumenge de 20.00 a
22:30. Consulteu la carta a www.
pizzeria-can-arias.cat Tel. 93
843 06 73 / mòbil 691 83 53 82.
Sant Jordi Bar La qualitat de
sempre allà on vulguis. Oferim
entrepans, cafès, plats i menús.
Cuinem al moment per garantir
una cuina de qualitat amb preus
competitius. Per a més informació
podeu consultar el nostre Instagram @santjordibar o trucar per
telèfon per fer la vostra comanda
o consulta al tel. 653 57 25 85.
Aparcament gratuït.
La Grangeta by Fuensy Oferim
menjar per emportar a l’Ametlla
del Vallès. Des de la Grangeta
by Fuensy oferim la nostra carta per recollir al nostre local. Si
vols veure què fem, visita la nostra web, a l’apartat per emportar.
T’esperem! www.lagrangetabyfuensy.com. Tel. 639 248 144.

Caldes de Montbui

L’Àgora d’Apindep, més que un
cafè A la cafeteria l’Àgora d’Anpindep continuem oferint-vos els
nostres esmorzars i berenars (dolços i salats), així com els nostres
casolans #apindepastissos, ara
per endur o amb servei a domicili (consulteu-nos condicions).
Som una cafeteria amb valor
afegit. Duem a terme el projecte
d’inserció laboral d’usuaris amb
diversitat funcional del Centre
Ocupacional Apindep. Seguiu-nos
a xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter)! Tel. 93 865 54 23.
Canfanga A Canfanga hem posat
en marxa el servei de recollida al
local, així com el servei a domicili (passodecuinar.com). Gaudeix
de tota la nostra carta sense moure’t de casa! Telèfon 622 493 595.
Pizzeria Il Lago Pizzes Per
emportar de dijous a dilluns de
20.20h a 22.00h. Pizzes artesanes amb la massa molt fina des de
1996. Telèfon 93 865 34 68.
Restaurant Olimpo Menjar per
emportar, vine a buscar-ho i gaudeix-ne! Tenim carn a la brasa,
cargols a la llauna, vedella amb
bolets, callos i molt més! Truca i
fes la teva comanda al 93 862 21
51 de 8.00h a 12.00h o al Whatsapp al 606 68 26 82 de 8.00h a
12.00h per a comandes per al
mateix dia o fins a les 19.00h per

a encàrrecs per al dia següent.
Comandes mínimes de 10 euros.
Posa’t en contacte amb nosaltres i
t’expliquem el que tenim!
Punt de trobada, la cafeteria de
Santa Susanna. Som una entitat
sense ànim de lucre: invertim els
beneficis en altres serveis. Estem
acreditats per la Generalitat per
promoure l’alimentació mediterrània. Telèfon 93 865 49 94. Dinar
i sopar per emportar i a domicili.
Canovelles

Frankfurt El Local Nou establiment a Canovelles. Frankfurt
El Local ofereix menjar tant
per emportar com a domicili
(Canovelles). Tenim el millors
frankfurts i hamburgueses de la
comarca! No ho dubtis! Encarrega el teu àpat. Tel. 608 21 57 81.

freds i calents per emportar, així
com cafès o refrescos. Pots fer
comanda al telèfon: 93 119 93
86. Vine a tastar els nostres entrepans. Us esperem!
Cafè de la Plaça De dilluns a
divendres, de 9 a 16h, cafès,
esmorzars i menús. Dissabtes i
diumenges, de 10 a 16h, esmorzars, plats i paelles. Divendres i
dissabtes, de 20 a 23h, entregues
a domicili. Tel. 93 846 22 52.
Fusió. Take away Menús saludables diàriament i gastronòmics.
Tel. 93 844 44 37.
Nou Frankfurt Cardedeu Els
millors entrepans i hamburgueses de Cardedeu. Telèfon 93 782
77 64.

Castellterçol

Baena Take Away Des del nostre restaurant oferim la nostra
cuina universal amb especialitat
en arrossos. De dimarts a diumenge. Menjar per recollir a l’establiment. Reserves per telèfon i
WhatsApp: 605 42 93 28.

Restaurant Hostal Castellterçol
Menú per emportar de dilluns
a divendres a 12 euros. Caps de
setmana, menú a 15 euros. També fem fideuada de peix, paella,
arròs negre i plats per emportar al
teu gust! Truca’ns 93 866 60 62 o
665 36 23 90 (també WhatsApp).

Cànoves i Samalús

Restaurant Can Candelich A
Samalús menjar per emportar.
Cada dia fem menú per emportar
a 8 euros amb productes de proximitat. Fem menjar asiàtic dilluns,
dimecres i divendres. Per encàrrec: paelles, fideuàs, vedella amb
bolets, fricandó... Podeu veure la
nostra oferta a l’Instagram @cancandelich Cada dia publiquem el
menú a les històries. Telèfon 615
01 64 25.

Cardedeu

El Tarambana a casa! Menús i
carta de proximitat, ecològica i
de temporada. Compromesa amb
l’entorn, amb la nostra pagesia.
Tria el teu menú per recollir o per
portar a casa. O tria directament
de la carta per als sopars. Si no
pots anar al Tarambana, porta el
Tarambana a casa teva! Tota la
informació a www.tarambana.
cat. Tel. 93 871 16 55.
La Guingueta del Pompeu
Fabra Menjar per emportar a La
Guingueta de Cardedeu. Oferim
una carta extensa de plats ecològics i/o de proximitat, amb
productes de grangers i pagesos
locals. A més, si ho vens a buscar, et regalem la beguda! També
podem entregar a domicili. Horari: de dimecres a diumenge de 13
a 16h i de 20 a 22h. Podeu contactar amb nosaltres per WhatsApp o
trucada a: 693 05 88 62. Moltes
gràcies pel vostre suport!
Bar Ca l’Agusti. Estem ubicats a
Cardedeu. Disposem d’entrepans

Les Franqueses del Vallès

Restaurant F3 Obrim de dilluns
a divendres de 6 del matí a 5 de la
tarda. Oferim esmorzars, menús
casolans variats, mitjos menús,
plats un per un i entrepans freds i
calents. Ara tot per emportar, amb
bona qualitat i a uns preus molt
assequibles. Vine a tastar-ho, no
te’n penediràs. Al Camí Antic de
Vic, 25 de les Franqueses. WhatsApp 635 44 37 78.
Restaurant La Boteria de Corró Menú take away. Menú diari a
12,50 euros Menú cap de setmana
a 17,90 euros. Tel. 664 58 28 58.
Restaurant Tres Delicias Menjar xinès. A conseqüència de la
situació actual, oferim la possibilitat de portar-te el menjar a casa
o recollir-ho al nostre local. Es
tracta de facilitar-vos l’accés al
vostre menjar preferit. Comandes
al telèfon 93 849 97 23.
Cafeteria Espai Can Prat Entrepans, tapes, postres i begudes per
emportar. Opcions per a totes
les dietes, també sense gluten ni
lactosa i per a vegetarians. Elaboracions pròpies. Packs bàsics
ideals per esmorzar, dinar o sopar
a casa, per recollir o amb entrega
a domicili. Encàrrecs al telèfon /
Whatsapp 633 02 60 41.
Les Tapetes de Sempre Bar restaurant especialitzat en tapes
casolanes ofereix un servei de
menjars per emportar com tapes,
entrepans, begudes i cafès! Tel.
93 109 35 82.

sempre al teu costat
La Garriga

El Nou Trull Gaudeix de la nostra
cuina per emportar. Selecciona el
que vulguis de la nostra carta, truca’ns i t’ho preparem. Trobaràs la
carta a la nostra web: elnoutrull.
com. Tel. 661 24 52 08.
Tu Burguer Hamburgueseria a la
Garriga. Tel. 640 20 21 48.
Bistró restaurant by Àngels
càtering - take away & delivery
El nostre Bistró ara a casa teva.
La nostra carta amb el segell propi de la cuina de l’Àngels, a punt
per gaudir d’una experiència gastronòmica única a casa teva. Take
away. Recollida al nostre espai
de la Garriga. Tel. 617 48 30 82
C omandes migdies: Dissabte
i diumenge abans de les 12.00
Recollida a partir de les 13.00
Comandes nits: Dijous, divendres i dissabte abans de les 19.00
Recollida a partir de les 20.00
Lliuraments a domicili només a
la Garriga. Comandes migdies:
Dissabte i diumenge abans de
les 12.00 Lliuraments a partir de
les 13.00 Comandes nits: Dijous,
divendres i dissabte abans de les
19.00 Lliuraments a partir de les
20.00 Comanda mínima de 30,00
euros Reserves per Whatsapp o
telèfon al 617 48 30 82.
Bar Molina Oferim als nostres
clients les nostres hamburgueses, tapes (porc senglar, cua de
bou, capipota, galtes). Tel. 93
871 63 00.

Granollers

Fonda Europa Gaudeix a casa
dels clàssics de la Fonda! Croquetes, paella Parellada, escudella,
canelons i molt més amb el nostre servei take away & delivery.
Disponible dissabtes i diumenges
de 13.00 a 16.00. Per emportar,
truca’ns o envia’ns un e-mail a
restaurant@fondaeuropa.eu.
Perquè t’ho portem a casa, ens
trobaràs a Glovo i a Uber Eats.
Bon profit! Tel. 93 870 03 12.
Restaurant el Cisne, ara també per emportar! Les cuines no s’aturen perquè pugueu
gaudir del millor de la cuina tradicional a casa vostra.
Mireu el nostre Instagram
@restaurantelcisnegranollers
Oferim menú per emportar
de dimecres a divendres a 13
euros, amb paella dijous i fideuà divendres, Dissabte i diumenge carta. Fes la comanda
trucant al 93 870 60 38.
Restaurant Le Visón Ofereix tots
els serveis de menjar per emportar
de dimarts a divendres i dissabte
i diumenge, pollastres a l’ast. Tot
per encàrrec. Tel. 93 178 78 60 i
Whatsapp 671 92 46 96.
Bar Londen Servei a domicili i

recollida al nostre local. Horari:
de 20h a 23h divendres, dissabte
i diumenge. Trobareu la nostra
carta al web: londen.convivialis.
com. Tel. 93 879 10 05.
Re staur ant E l F ogón C ui na
mediterrània. Oferim esmorzars,
menú diari i menú especial dissabte, menú infantil i tapes, tot
per emportar. El nostre horari és
de dilluns a dissabte de 8 a 16
hores. Tel. 93 870 69 91.
Tolino Restaurant Hamburgueseria A Tolino tenim el servei de
recollida i entrega a domicili pels
nostres Yokovers. Consulteu la
nostra pàgina www.tolinorestaurant.com o la nostra plataforma
de Just Eat. O a través del nostre
telèfon 93 625 07 02 per recollir
al nostre establiment de la plaça
de l’Església, 5 de Granollers.
El Localet. Nou servei de plats
per emportar a partir de 4 euros.
Continuem oferint cafès, refrescos i entrepans freds i calents.
Comandes al 677 48 84 99. Horari
provisional de dilluns a divendres
de 7.30 a 15h. Estarem encantats
d’atendre-us.
L’Artesanal T’ofereix take away.
Ara pots tornar a gaudir dels plats
ecològics i de proximitat de l’Artesanal a casa teva o a l’oficina.
T’oferim un menú de migdia de
dimarts a divendres per 12 euros.
O la carta Take Away per a les nits
de divendres i dissabte i els migdies del cap de setmana. Pots consultar tota la informació al nostre
Instagram @lartesanal2016. Fes
la comanda trucant al 93 879 26
18 o per Instagram, abans de les
12h, recollides de 13h a 14.30h.
Mont Bell Restaurant Menjar
per emportar de dimarts a diumenge. Hem preparat menjar per
emportar perquè el gaudiu a casa.
Que vagi de gust! Ens veiem aviat! Comandes per Whatsapp 608
74 23 06. Telèfon 93 572 81 00.
La Clandestina Granollers Des
de La Clandestina continuem treballant per i per a vosaltres. És
per això que oferim menú setmanal per portar o per venir a buscar.
Contacta amb nosaltres a través
del 603 61 35 11 o 93 846 57 85.
Ànima de Granollers. Menú
i cafès per emportar. L’Ànima
de Granollers obre de dilluns a
divendres de 7.30 a 15.15h. Oferim entrepans a 1 euro i cafès al
matí i menú al migdia a un preu
de 12 euros amb la beguda a part.
Tel. 93 870 42 91.
La Cokessa Bio Restaurant vegà
amb servei take away & delivery. Els nostres restaurants
de Granollers i Santa Maria de
Palautordera tenen tota la seva
oferta gastronòmica al teu abast
per al servei de recollida o a
domicili. Consulta la nostra web
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CATALUNYA.-Adif AV mejorará la permeabilidad
urbana en la línea de alta velocidad en Barcelona y
Girona
BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)
Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha adjudicado el contrato para las obras de mejora en la
permeabilidad urbana de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Francia en su paso por las
provincias de Barcelona y Girona con una inversión de más de 4,6 millones de euros y un plazo de
ejecución de 12 meses.
Según un comunicado de este viernes, los trabajos consistirán en la mejora de permeabilidad
urbana aminorando el efecto barrera que representa la infraestructura ferroviaria, minimizar el
impacto sobre drenajes, las vías públicas cercanas al trazado de la línea y el acondicionamiento
de los cauces de las rieras que la cruzan y el tratamiento de taludes.
Para estas obras, Adif AV actuará en los siguientes municipios: Barcelona, Santa Coloma de
Gramanet, Montcada i Reixac, Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Gualba,
La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, en Barcelona, y en Sant Julià de Ramis y Sarrià de Ter
(Girona).

https://www.eltemps.cat/article/11837/la-discrecio-del-mogent
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La discreció del Mogent
Europa Espanya Català
La discreció del Mogent
| Eliseu T. Climent
Segueix-nos a Facebook per assabentar-te dels nostres darrers reportatges
Entre Montornès del Vallès i Montmeló es produeix l'aiguabarreig del Congost i el Mogent. El
segon destaca pel seu caràcter poc espectacular i un curs d'aigua reduït. Híbrid per naturalesa, fill
de les rieres de Ca l'Arenes i de Ca l'Illa, davalla, sense més gestos ni pretensions, entre boscos,
ocult, emparat pel santuari del Corredor, on, s'apleguen els dies festius centenars de turistes atrets
per l'aire fresc de les altures i els agradables plans herbosos, clarianes enmig de la boscúria.
Sembla que l'origen del santuari fou una capella primigènia edificada pel senyor Arenes, pagès
local, allà cap al segle XVI. Ell mateix construí, també, la imatge de Nostra Senyora dels Socors,
que hi habità fins al segle XIX. En l'actualitat, l'edifici desenvolupa funcions laiques de primer
ordre: és el Centre d'Informació del Parc Natural del Montnegre i el Corredor.
Al fons, l'extrem septentrional de la depressió vallesana és regat per la Tordera, mentre que a
partir de Vilalba Sasserra és el Mogent l'encarregat d'aportar-ne l'aigua.
Si amb algun element cal associar el riu que centra aquestes ratlles, aquest és el patrimoni
megalític, que anirà saltant el text de les properes pàgines i quilòmetres. N'engega la sèrie el
dolmen de Pedra Arca, a les portes de Vilalba Sasserra. El paisatge es desplega, com un llibre
obert, en un seguit de plans -pla de Ca l'Adrià, pla de Can Colomer-, que el riu esquiva amb
sinuosa elegància. Hi conflueixen torrents -Cucales, Molinar, Can Gori Cremat...- que li
subministren els recursos hídrics necessaris i el carreguen de l'essència boscosa de la serralada
Litoral. El Mogent és presoner de les infraestructures del corredor mediterrani, quan no de
polígons industrials, plantes de residus i depuradores que han colonitzat bona part de la seua
conca. El curs, esquifit, sembla haver-se sotmès irremissiblement a aquesta condició subsidiària,
la qual, a mesura que va fent camí, augmenta la pressió sobre aquest.
I arribem a Llinars del Vallès. El poble ha escollit els darrers contraforts meridionals del Montseny
per assentar-se. El mosaic agrari recorre principalment al secà; el regadiu és reservat per a les
zones pròximes al Mogent. Malgrat haver crescut en les darreres dècades, Llinars del Vallès no
pot amagar un poblament antic: la cultura megalítica hi és representada pel dolmen de Pedrarca,
la presència laietana pel poblat ibèric del Far i la cultura romana per la Torrassa del Moro.
El cromlec de Pins Rosers, conegut popularment com les Pedres del Diable, apareix més enllà,
sobre el marge esquerre del Mogent, a tan sols quaranta metres del límit de Cardedeu, encara
dins del municipi de Llinars del Vallès. Hi és per a certificar al viatger que la bonança del lloc i la
facilitat de circulació ja seduí en temps de la prehistòria. Es tracta d'un dels primers monuments
megalítics coneguts a Catalunya, descobert el darrer terç del segle XIX per un membre de
l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques. Sembla, diuen els experts, que es tracta d'una
peça única dins del patrimoni prehistòric català, amb permís del cromlec del mas Baleta, a l'Alt
Empordà. Dissortadament, avui el monument megalític ha quedat reduït a element decoratiu del
jardí privat de les instal·lacions d'una planta potabilitzadora, i cal demanar autorització per a
visitar-lo.

Arribats en aquest punt, seria bo d'abandonar momentàniament el riu per tal de visitar Cardedeu.
El seu topònim confon i genera divergències entre la comunitat lingüística: hi ha qui veu en l'origen
del nom un lligam vegetal ( quercitulum , alzinar de petites dimensions); per a altres representa un
rocam pròxim a una surgència d'aigua. Per acabar d'embolicar més la troca, l'escut afegeix més
confusió, amb la representació de tres cards com a motiu floral.
Malgrat la pressió urbanística, tant residencial com industrial, el municipi conserva vestigis
evidents d'un passat agrícola i ramader. Vila medieval, documentada a mitjan segle X, i amb
identitat pròpia a partir del segle XVI, el seu veritable creixement va ser motivat, una vegada més,
pel desembarcament del turisme d'estiueig durant la segona meitat del segle XIX, quan l'1 de
setembre de 1860 hi arribava per primera vegada el ferrocarril. Si passegem pel centre urbà, avui
convertit majoritàriament en tranquil·la zona de vianants, no ens costarà d'identificar quines foren
les residències estacionals de la burgesia barcelonina, entre les qual destacaren dos alcaldes de
la ciutat comtal, Marià Borrell i Joan Amat i Sormani. Seria recomanable no passar per alt algunes
de les mostres patrimonials més notables, com l'església parroquial de Santa Maria, la capella
romànica de Sant Corneli o l'antiga farmàcia Balvey, que posseeix mobiliari del segle XVIII i que
ha esdevingut en l'actualitat el Museu de Cardedeu. A banda, la vida local batega amb el seu ric
teixit associatiu i cultural.
Tot seguint el Mogent, no trigarem a arribar a la Roca del Vallès. En aquest tram, comença a fer
acte de presència el ciclista d'excursió plaent pels camins que s'obren pas entre els plans
entapissats d'hortes. El castell de la Roca del Vallès, enlairat sobre un turó, dona la benvinguda al
viatger. La construcció, visible des de qualsevol punt, destaca per les dimensions i la robustesa
dels seus murs, que conserven la memòria d'un dels primers propietaris, Arnau Mir de Tost, allà
cap al segle XI. La fortificació ha anat passant de mans al llarg dels segles i alhora patint la
inevitable degradació del temps, fins que, a mitjan segle XX, fou adquirit i restaurat pel seu nou
propietari. Avui, el castell, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, presenta un aspecte higiènic i
saludable.
Reprenent el fil del patrimoni megalític, el poble ha volgut difondre els nombrosos dòlmens del
municipi a través d'una ruta megalítica que en visita les principals mostres.
El grapat de turons que conformen les serretes de Can Prat i Can Congostell, al marge oposat del
riu i d'una altura modestíssima, equilibren els plans rurals que s'estenen a banda i a banda del riu.
Són aquestes elevacions les que oculten, a més, el Centre Penitenciari de Quatre Camins i que
separen la vall del Mogent de la del Congost, amb Granollers al seu bell mig. La continuïtat visual
avança en sincronia amb els nostres passos. Riu avall, no triguem a arribar a Vilanova del Vallès,
preludi del desplegament industrial definitiu que s'iniciarà a Montornès del Vallès. Vilanova és
cruïlla de camins: és ací on el corredor del Mogent es troba amb la via que uneix Granollers amb la
costa del Maresme, a través del regirat i estètic portet de la Font de Cera. Vilanova, com la Roca
del Vallès i Montornès del Vallès, són pobles freds durant l'hivern. Freds i humits, gebrats i de
boira baixa, on cal conrear un caràcter resistent per a lidiar amb el rigor climàtic.
El camí fluvial és custodiat, en aquest tram, per plataners que, durant les estacions càlides,
garanteixen una experiència refrescant.
Montornès del Vallès i Montmeló -acabem com hem començat- són final de trajecte del Mogent:
aquest fon les seues aigües amb les del Congost. Un final de trajecte, sí; però un terminus que no
és punt final, sinó que inicia una existència emergent: la del Besòs, amb rumb a la Mediterrània.
Subscriu-te a El Temps i tindràs accés il·limitat a tots els continguts.
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Desmantellat un grup criminal relacionat amb un
robatori en una botiga de mòbils de la Roca
Europa Espanya Català
La Roca del Vallès
Un vehicle dels Mossos d'Esquadra |
Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil va permetre detenir entre el 5 i el 6
d'octubre a Badalona sis persones, amb edats compreses entre els 19 i els 28 anys, com a
presumptes autors d'una vintena de robatoris amb força en botigues de telefonia mòbil de
Catalunya i l'Aragó. Entre aquests, hi ha un robatori en un establiment de la Roca.
La investigació es va iniciar el passat mes d'agost arran la detenció d'una persona per diversos
robatoris en establiments de Tarragona, entre ells el d'una botiga de telefonia d'on es van endur 12
telèfons de gamma alta després de trencar el vidre de l'aparador. Els investigadors van constatar
que el detingut formava part d'un grup organitzat involucrat en robatoris similars al Regne Unit i
França.
Així mateix, els investigadors van relacionar el grup amb altres 19 robatoris amb força perpetrats
durant els mesos d'agost, setembre i octubre en botigues de telefonia de Salou, Ripollet,
Vilafranca del Penedès, Sant Adrià de Besòs, la Roca, Santa Coloma de Gramenet, Castellbell i el
Vilar, Olesa de Montserrat i Badalona i 5 robatoris comesos en gasolineres i bars de la demarcació
de Barcelona.
Al seu torn, la Guàrdia Civil els investigava per un robatori el 26 d'agost en una botiga de telefonia
mòbil de Montsó, a l'Aragó.
Per tot això, la nit del passat 5 d'octubre, durant un dispositiu de vigilància i seguiment de la Unitat
d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Tarragona, es van detenir quatre dels sis investigats just
després d'haver comès un robatori i desplaçar-se a Badalona per amagar-se en el seu domicili.
Durant l'entrada i registre realitzat conjuntament pels dos cossos policials en el citat pis de
Badalona, es van detenir dos persones més en poder acreditar la seva participació en una
pluralitat d'il·lícits similars.
L'operatiu conjunt va culminar amb la recuperació de tretze telèfons mòbils, cinc pastilles, un
ordinador portàtil i diversa roba que els detinguts havien utilitzat en la comissió d'alguns dels
robatoris.
Els detinguts van passar el 7 d'octubre a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 en funcions de
Guàrdia de Badalona i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a dos d'ells i llibertat amb càrrecs
per a la resta.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
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Un Palautordera minvat dona
massa facilitats al KH-7

El Sant Esteve
deixa escapar
la victòria en el
darrer segon

Els de Sergio Pozo van ser molt superiors a un Palautordera amb baixes i que no aixeca el cap

CH Sant Esteve

Volart, Ponsatí (6), Morell (1),
Colomé, Xerta (1), Vila (2), Pujadas
(1), Fons (1), Castañé, Sibina, Planas
(10), Bosch (5), Àngel, Gesa, Pérez
(5) i Morales.

Granollers
EL 9 NOU

CH Poblenou

ÀRBITRES: Héctor Albert i Òscar
Albert. Exclusions per Ponsatí, Xerta,
Fons i Vila del Sant Esteve i Lorente i
Albalate del Poblenou.
PARCIALS: 3-3, 6-5, 9-7, 12-11, 15-14,
19-17–descans–; 21-18, 22-19, 26-21,
27-26, 30-29 i 32-32–final.

Biel Valera en una acció de llançament davant l’oposició de José Manuel Paniagua i Adrià Rius
KH-7 BM Granollers

36

Varela, Prat (6), Castilla (2), Ruiz
(3), Hernández, Vega i Valera (4)–set
inicial–; Zudaire, Miró (4), González
(3), Montolio (2), Campos (2), Rius
(1), Rof (6), Massa (2) i Blanchart
(1).

Miquel, Guillem (4), Blanes (7),
Manzano (12), Camprubí, González i
Óscar (1)–set inicial–; Gesa, Catafal,
Sanoun, Inserte, Casas (6), Piqueras,
Bernad, López i Navarro.

A la represa, el
Palautordera va fer un petit

CH Esplugues

L’Avannubo La Roca va vèncer l’Esplugues i el desbanca
en el lideratge de la taula. Els
de Morales van tornar a fer
un gran partit i van demos-

intent de reacció, que va
fer alarmar els locals, que

ràpidament van sufocar qualsevol intent d’aproximació
i van aconseguir escapar-se.
El Palautordera, molt minvat físicament, va abaixar
els braços, i la diferència va
continuar fluctuant entre els
8 i 11 gols. El Palautordera
va aprofitar la relaxació
final del KH-7 i un seguit de
superioritats numèriques per
escurçar diferències i poder
maquillar el marcador fins a
la diferència de 10 gols.

EL 9 NOU

El Sant Esteve continua
sumant punts amb un empat,
el tercer en cinc partits. En
aquesta ocasió van ser els
homes de Maiol Bosch que
van dominar tot el partit,
però finalment el Poblenou
va establir la igualada. Els
locals van començar millor
el partit i van dominar els
deu primers minuts. Sota la
batuta de Jordi Planas –10
gols– el Sant Esteve va liderar tot el partit amb petites
escletxes d’entre 1 i 4 gols. El
Poblenou va empatar al darrer segon.

El mal inici de la segona part evita
que la Roca doni la sorpresa
Les de Jiménez van encaixar un parcial de 2-9 a l’inici del segon temps
27

Casero, Luque (3), Martorell (1),
Vilaplana, Torres (5), Eguino (1),
Julen (4), Miquel Àngel Grau (2),
Rivas (3), Fortuño, Santos, Pi, Pérez
(5), Josep Maria Grau (2), Bisbe (1) i
Romero.

PARCIALS: 3-1, 6-5, 7-6, 11-9, 12-11, 13-13–descans–; 16-15, 17-18, 20-19, 23-21,
26-23 i 30-27–final.

EL 9 NOU

Casado, Paniagua (2), Deumal (5),
Rius (3), Biel (3), Romero (4) i
Clausells–set inicial–; Barbecho, Sola
(7), Vivas (2), Aritz i Agustí.

S. Esteve de Palautordera

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA

ÀRBITRE: Marcos Pérez i Pablo Torreiro. Exclusions per Blanes, Bernad
i Camprubí per l’Avannubo La Roca i Torres, Rivas i Josep Maria Grau per
l’Esplugues.

La Roca del Vallès
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PARCIALS: 2-0, 6-2, 8-2, 11-6, 15-8, 18-12–descans–; 21-16, 24-17, 29-20, 32-21,
34-23 i 36-26–final.

La Roca derrota el fins
ara imbatut Esplugues
i es col·loca líder
30

Palautordera-Salicru

ÀRBITRE: David Montes i Armando Abel Pérez. Exclusions per Rof, Miró i
Montolio amb vermella pel KH-7 BM Granollers i

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

Avannubo La Roca

32

López (8), Ochoa (1), Borràs (1),
Vilà (1), Lorenta (5), Lluís (4),
Guillem (1), Martínez (3), Rodríguez
(2), Clarós (1), Escoda, Ferrer (4),
Albalate i Balagué (1).

JULIÁN VÁZQUEZ

El KH-7 Granollers continua comptant per victòries
tots els seus partits com a
local. En aquesta ocasió va
vèncer amb autoritat un
Palautordera-Salicru molt
debilitat i condicionat per les
baixes. El partir va tenir poca
història. El Palautordera va
aguantar fins a l’equador
del primer temps –desgastat també pel derbi del Baix
Montseny que es va disputar
entre setmana– en el qual ja
es va establir una diferència
superior als cinc gols.
El KH-7 va solucionar un
dels problemes que arrossegava, entrar concentrat
i entonat al partit. Això li
va servir per començar a
obrir els primers forats al
marcador. El Palautordera,
per la seva part, va tenir un
inici complicat amb moltes
dificultats per aconseguir
trobar opcions de llançament
i sense trobar el seu lloc en
defensa. Els locals van tenir
un ritme golejador molt
elevat, causat per les facilitats defensives dels del Baix
Montseny. Al finals dels 30
primers minuts, el KH-7 va
marxar sis gols per sobre (1812) i amb una superioritat
manifesta dins la pista.
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trar que, tot i les baixes,
sempre són competitius. La
primera part va estar molt
igualada, amb grans actuacions dels porters i les defenses. La Roca va trencar el
partit amb un 3-0 de parcial
als minuts finals.

La Roca del Vallès
EL 9 NOU

L’Avannubo La Roca es va
quedar, dissabte, molt a prop
de donar la sorpresa davant el
Castellón, segon classificat. A
les vallesanes se’ls va escapar
el partit al segon temps, en
què van encaixar un parcial de
2-9 en els primers 12 minuts.
El partit va començar amb
domini visitant, que va imposar la seva experiència i la
seva superioritat física per
plantejar molts problemes
amb la defensa agressiva i
oberta a l’atac roquerol. Els
avantatges del Castellón
van fluctuar entre 1 i 3 gols
durant molts minuts. La segona unitat de La Roca amb un

Avannubo La Roca

21

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

BM Castellón
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Prades, Salvado (2), Noelia (7),
Gabriela (5), Dumitrescu (6),
Horcajada (2) i Chiva–set inicial–;
Sánchez, Myriam, Adrián (1), Selene,
Llamas i Jiménez (1).

ÀRBITRES: Pau Robert Sánchez i Pere Veciana. Exclusions per Zafra de
l’Avannubo La Roca i Noelia, Horcajada, Selene, Jiménez i Chiva (2) per part del
BM Castellón.
PARCIALS: 0-2, 2-5, 5-6, 6-8, 8-9, 11-9–descans–; 11-12-12-15, 16-18, 17-20, 18-23
i 21-24–final.

parcial de 3-0 va capgirar el
marcador abans del descans
(11-9). Les castellonenques
van esborrar La Roca del partit al segon temps i van col·
lapsar l’atac. Els vallesans van
reaccionar, però no van tenir

opcions de remuntada.
La Roca també va disputar,
aquest diumenge, el partit
ajornat davant el Benidorm.
Van caure per 20-21 amb un
rigorós llançament de set
metres al darrer segon.
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d’hortes. El castell de la Roca del Vallès, enlairat sobre un turó, dona la benvinguda al viatger. La construcció, visible des de qualsevol punt, destaca per
les dimensions i la robustesa dels seus murs, que

conserven la memòria d’un dels primers propietaris, Arnau Mir de Tost, allà cap al segle XI. La fortificació ha anat passant de mans al llarg dels segles
i alhora patint la inevitable degradació del temps,
fins que, a mitjan segle XX, fou adquirit i restaurat
pel seu nou propietari. Avui, el castell, declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional, presenta un aspecte higiènic i saludable.
Reprenent el fil del patrimoni megalític, el poble
ha volgut difondre els nombrosos dòlmens del municipi a través d’una ruta megalítica que en visita
les principals mostres.
El grapat de turons que conformen les serretes
de Can Prat i Can Congostell, al marge oposat del
riu i d’una altura modestíssima, equilibren els plans
rurals que s’estenen a banda i a banda del riu. Són
aquestes elevacions les que oculten, a més, el Centre Penitenciari de Quatre Camins i que separen la
vall del Mogent de la del Congost, amb Granollers
al seu bell mig. La continuïtat visual avança en sincronia amb els nostres passos. Riu avall, no triguem
a arribar a Vilanova del Vallès, preludi del desplegament industrial definitiu que s’iniciarà a Montornès
del Vallès. Vilanova és cruïlla de camins: és ací on el
corredor del Mogent es troba amb la via que uneix
Granollers amb la costa del Maresme, a través del
regirat i estètic portet de la Font de Cera. Vilanova,
com la Roca del Vallès i Montornès del Vallès, són
pobles freds durant l’hivern. Freds i humits, gebrats
i de boira baixa, on cal conrear un caràcter resistent
per a lidiar amb el rigor climàtic.
El camí fluvial és custodiat, en aquest tram, per
plataners que, durant les estacions càlides, garanteixen una experiència refrescant.
Montornès del Vallès i Montmeló —acabem
com hem començat— són final de trajecte del
Mogent: aquest fon les seues aigües amb les del
Congost. Un final de trajecte, sí; però un terminus
que no és punt final, sinó que inicia una existència
emergent: la del Besòs, amb rumb a la Mediterrània.

EL TEMPS

Eliseu T. Climent
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Familiars d'usuaris de residències demanen un
canvi de model de dalt a baix i exigeixen més
personal sanitari
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Diverses entitats de familiars d'usuaris de residències han exigit un "canvi de model" en la gestió
dels centres per a la gent gran. "El que ha fet la pandèmia és treure de sota l'estora el que ja hi
havia", ha dit la coordinadora del col·lectiu Residències 5+1, María José Carcelén, en la comissió
d'investigació sobre la gestió de les residències per a la gent gran. Carcelén ha assegurat que
actualment les residències disposen d'entre un 15 i un 20% menys de personal respecte al març,
segons les dades de la patronal, ja que el personal sanitari s'està traslladant cap als hospitals. "El
sector pateix un abandonament sistemàtic", ha criticat. En aquesta línia, ha demanat més atenció
sanitària i la contractació de més professionals.
Des de l'entitat també han criticat l'"opacitat" amb què s'està duent a terme la gestió dels centres.
Els familiars han assegurat que al març diverses vegades intentaven posar-se en contacte amb les
residències, però no obtenien resposta. "Durant molts dies no sabíem com estaven els nostres
familiars", han dit. En la mateixa línia, Residències 5+1 i la plataforma Afectados BB Serveis han
criticat que les decisions es van prendre "sense tenir en compte l'opinió de les famílies".
"A la gent gran se'ls ha tractat com mobles vells", ha assegurat Carcelén. L'associació ha
denunciat que a les persones d'edat avançada se'ls va tancar l'accés als hospitals i l'assistència
sanitària que van rebre va ser "totalment nul·la". "Se'ls va discriminar per edat i pel seu lloc de
residència", ha denunciat la coordinadora de Residències 5+1. A més, des de l'entitat asseguren
que el més preocupant és el desconeixement de qui va prendre aquestes decisions. "Avui dia les
respostes són molt poques i molt poc convincents", ha dit en la mateixa línia el representant
Afectados BB Serveis, Roberto Martínez.
Les entitats també han qüestionat l'aïllament que es fa a les residències. Segons han explicat,
pràcticament no es porta a terme perquè en molts dels centres els espais són comuns i les
habitacions són dobles, de manera que és "molt difícil reduir la cadena de contagi un cop entra el
virus". Per aquest motiu, han demanat a l'administració tests setmanals tant a usuaris com a
personal i la possibilitat de poder fer l'aïllament fora de les residències.
Denúncia cap a BB Serveis
Des de la plataforma Afectados BB Serveis han criticat la impunitat amb què actua aquest grup a
Catalunya, acusat el 2016 per delictes contra el dret dels treballadors, apropiació indeguda,
alçament de béns i delicte societari. Segons han explicat en la compareixença, els responsables
de BB Serveis des de fa anys gestionen amb un altre nom dues residències de Granollers i la
Roca del Vallès. "Tenen més interès econòmic que no pas en l'atenció en la gent gran i això no pot
continuar així", ha reivindicat Martínez.
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Montornès del Vallès

Una declaració institucional
del ple de Montornès ha
rebutjat els actes vandàlics
que hi va haver el diumenge
1 de novembre al municipi
amb 17 incendis en menys
de 24 hores de diferència
que van cremar un total de
33 contenidors de brossa
en diversos carrers. Per ara,
no s’ha fet cap detenció
relacionada amb aquests
fets. L’alcalde, José Antonio
Montero, va llegir la declaració institucions a l’inici del
plenari ordinari de novembre. L’escrit denuncia el malestar per aquests fets i les
despeses que originaran al
consistori. També s’agraeix la
col·laboració de la ciutadania
i dels efectius dels serveis
d’emergències que hi van
actuar entre els quals Bombers, Mossos o efectius de la
Policia Local de Vilanova.

Detingut un jove de
34 anys acusat de
cinc robatoris en
cotxes a Barcelona
Mollet del Vallès

Els Mossos van detenir a
Mollet un home de 34 anys
i veí de la ciutat per la seva
presumpta relació amb cinc
robatoris amb força a l’interior de vehicle que es van
produir al centre comercial
La Maquinista, al districte
de Sant Andreu, a Barcelona.
L’acusat s’emportava objectes de valor que trobava a
l’interior dels vehicles. Els
cinc robatoris es van cometre
en dos dies diferents al juliol
i aquest d’octubre. La investigació va permetre relacionar el veí de Mollet amb els
fets. L’home tenia fins a 68
antecedents policials per fets
similars.

Desmantellat
un grup criminal
relacionat amb un
robatori a la Roca
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L’arrestat, de 24 anys, va fugir en direcció a l’estació sense endur-se res de l’establiment
La Garriga
EL 9 NOU

La Policia Local de la Garriga
va detenir aquest dimarts
al vespre un jove de 24 anys
i veí del municipi acusat
d’un intent de robatori amb
violència a la Joieria Padrós,
situada al carrer la Doma, al
centre del poble. Els fets van
passar pels volts de les 8 del
vespre. Segons han explicat
fonts de la Policia Local a
EL 9 NOU, el noi va entrar a
l’interior de la joieria cap a
3/4 de 8 del vespre amb un
braç ensangonat i mostrant
un ganivet de tallar pernil
amb una fulla de 25 centímetres de llarg. A la vegada, va
cridar una treballadora de les
dues que hi havia al local que
li donessin diners mentre les
amenaçava. Una de les dones
va sortir corrent i va demanar auxili a crits mentre ana-

El ganivet amb una fulla de 25 centímetres es va trobar en un solar proper

va cap a la seu de la Policia
Local, situada a un centenar
de metres de la joieria. El
noi va acabar marxant sense
emportar-se res de l’establiment.
En rebre l’avís, la Policia

Local va iniciar una recerca
per la zona a partir de la
informació de diversos testimonis que havien vist el noi
fugir en direcció a l’estació
de tren. Uns minuts després,
una patrulla el va interceptar

Acusen una dona d’estafar una àvia
de Parets i deixar-la sense estalvis
Li hauria anat demanant diners fins a quedar-se uns 250.000 euros
Parets del Vallès
EL 9 NOU

Un jutjat de Mollet investiga
una presumpta estafa comesa per una dona que treballava al centre social municipal
de Ca n’Oms, a Parets, a una
usuària del centre a qui,
durant nou anys, hauria anat

demanant petites quantitats
de diners fins a deixar pràcticament buit un compte
corrent on hi havia 250.000
euros que el marit de la
denunciant havia cobrat un
temps abans d’una herència.
Els fets es van descobrir
l’agost passat.
Segons va publicar el

prop de l’estació, al passeig
dels Til·lers. Portava una
ampolla de vidre a la mà que
va trencar colpejant-la contra
la façana d’un edifici quan
va detectar la presència dels
primers agents. De seguida,
van arribar més efectius.
Els policies li van demanar
que tirés la part trencada del
coll de l’ampolla que tenia
agafada amb la mà i, finalment, ho va fer. Els agents el
van poder detenir sense que
oposés més resistència i va
ser conduït a les dependències de la Policia Local, on va
quedar arrestat abans de ser
traspassat als Mossos. El jove
té nombrosos antecedents
policials.
El ganivet que va fer servir
per amenaçar el personal
de la joieria es va trobar poc
després darrere la tanca d’un
solar situat a tocar de l’establiment assaltat.

confiança a la vegada que
l’aïllava de les seves amigues
del casal i començava a quedar amb ella fora de l’equipament.
Fonts de l’Ajuntament de
Parets han explicat a EL 9
NOU que s’ha obert un expedient informatiu i se li va
prendre declaració després
que a l’agost es denunciessin
els fets. La denunciada ocupa
una plaça com a interina a
l’Ajuntament però fa temps
que està de baixa laboral. Fa
uns tres anys, va ser canviada
de lloc de treball: del centre
social de Ca n’Oms a la biblioteca de Can Rajoler.

diari La Vanguardia aquest
dimarts, la dona investigada
feia servir excuses com deutes amb hisenda o dificultats
per comprar aliments per
a la seva família per anar-li
demanant diners, cada vegada amb més freqüència. La
família relata com la dona
es va anar guanyant la seva

Foc en una casa en
obres a Cardedeu
Un incendi va
cremar dimarts el revestiment de fusta i l’aïllament
exterior d’una casa en
construcció a la carretera
de Cànoves, a Cardedeu. El
foc es va detectar poc abans
de 2/4 d’11 del matí. Quan
els Bombers hi van arribar,
ja estava desenvolupat i
cremava per l’exterior. Sis
dotacions dels Bombers
van treballar per apagar les
flames, que es van controlar
cap a 1/4 de 12 del migdia.
No hi va haver ferits ni va
afectar les plaques fotovoltaiques de la teulada.
Cardedeu

BOMBERS DE LA GENERALITAT

La Roca del Vallès

Un operatiu conjunt dels
Mossos i la Guàrdia Civil va
permetre detenir entre el 5
i el 6 d’octubre sis persones
d’entre 19 i 28 anys com a
presumptes autors d’una
vintena de robatoris amb força en botigues de telefonia
mòbil de Catalunya i l’Aragó.
Entre aquests, hi ha un robatori en un establiment de
la Roca. Les detencions es
van fer a la Roca. La investigació es va iniciar l’agost
passat després de la detenció
d’una persona per diversos
robatoris en establiments de
Tarragona.

19

Detingut un jove a la Garriga
per intentar robar una joieria
amb un ganivet de tallar pernil

POLICIA LOCAL DE LA GARRIGA

El ple de Montornès
condemna la crema
intencionada
de 33 contenidors

SUCCESSOS

CULTURA
Un pintor de Màlaga guanya

36
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El cicle La
Minúscula de la
Roca es trasllada
a les xarxes

el Premi Paco Merino 2020

L’Espai Gralla exposa 14 obres seleccionades de les 149 presentades al concurs

La Roca del Vallès

Granollers

EL 9 NOU

Eduardo Gómez Query, de
Mijas (Málaga), se suma
a la llista de guanyadors
del Premi de Pintura Paco
Merino. El pintor malagueny s’ha emportat l’edició d’aquest any amb l’obra
Un lugar que inspira a los
poetas, que el jurat ha considerat la millor de les 149
obres presentades enguany.
Aquesta, i 13 obres més,
són a l’Espai Gralla de
Granollers, on dimarts a
la tarda es va fer públic el
veredicte en un acte molt
restringit per la situació
actual de crisi sanitària.
El jurat del premi va
decidir per majoria guardonar aquesta obra de
Gómez Query per diversos
aspectes, tant tècnics com
emocionals. D’una banda,
els va cridar molt l’atenció
que en més de la meitat de
la superfície el que té el
protagonisme “és la base, el
suport, que és una fullola
de fusta que fa aigües com
si fos la sorra d’una plata”,
explica Lluís Estopiñan,
un dels membres del jurat
juntament amb Glòria
Fusté, Kiku Mena, Frederic Montornès i Cristina

GRISELDA ESCRIGAS

T.T.

En primer pla, l’obra guanyadora, que des de dimarts s’exposa a l’Espai Gralla, on es va fer públic el veredicte

Requena.
La resta del quadre és un
collage amb intervencions
pictòriques “molt ben lligat
a la base”. Però a banda dels
aspectes tècnics, el que ha
pesat sobretot en el jurat
són els aspectes emotius.
“Aquest any, més que mai,
el que ens ha fet decantar
la balança és la seducció i
l’emoció transmesa per la
peça”, va afegir Estopiñan.

El guanyador s’emporta
2.500 euros.
Els impulsors del Premi, el
Grup Pro Art Paco Merino, i
els membres del jurat destaquen també l’alta participació, amb 149 obres presentades a concurs, la majoria
provinents de Catalunya,
però també d’altres llocs com
Alacant, Astúries, Badajoz,
Biscaia, Càdiz, Castelló,
Granada, Guipúscoa,

Guadalajara, Huelva, Madrid
o Saragossa. També en van
arribar 11 d’Argentina, i
altres d’Alemanya, Colòmbia
i Mèxic.
Entres les 14 obres seleccionades per a l’exposició a
l’Espai Gralla n’hi ha dues
d’autors de Granollers: Prima figura (Primerament
creus, e puis entens. Ramon
Llull), de Jordi Pagès, i Darkness, de Raül Huerta Garcia.

Can Palots de
Canovelles posposa
dos espectacles
al desembre

El nou disc de Liannallull, al carrer

Canovelles

Sant Celoni

El Teatre Auditori Can
Palots de Canovelles ha canviat de data dos espectacles
previstos aquest mes de
novembre dins la programació de tardor davant les
mesures restrictives dins
el sector cultural a causa
de la pandèmia. D’una banda, l’espectacle familiar
Hamelí, de la companyia
Xip Xap Teatre, que s’havia
d’haver fet dissabte passat,
es representarà el 19 de
desembre a les 6 de la tarda. D’altra banda, l’obra El
Pequeño Poni, de la companyia Flyhard Produccions
i programada inicialment
per al 20 de novembre, s’ha
posposat fins al dia 11 de
desembre a les 8 del vespre.
El Centre Cultural també ha
suspès les activitats presencials, mentre que El Local
ha suspès les seves activitats grupals i ha tancat els
espais d’ús compartit.

El duet de Sant Celoni publica ‘Sol a sol’ (Picap)

Teatre ‘on line’
a Llinars
amb ‘Compartir
ubicació’
Llinars del Vallès

EL 9 NOU

Liannallull, el projecte musical de Jordi Espinach, ja té
un nou treball discogràfic
al carrer, Sol al sol (Picap).
En aquesta ocasió, el músic
de Sant Celoni, acompanyat
de les veus d’Anna Capacés,
s’aproxima a les textures més
àcides i marcianes del folk.
Aquest és el sisè disc del
grup del Montseny, amb
el qual Espinach ha tornat
als inicis i ha enregistrat
tots els instruments al local
d’assaig. El grup va néixer
el 2008, i des de l’inici, el
músic s’ha fet acompanyar
per diversos músics amb els
quals ha enregistrat cinc LP:
Cap de trons, Cap de pardals,
Els Radicals, Menesteroses,
L’Amor que donis i un EP, Les
putes catalanes. Espinach ha
estat integrant de Las Ruinas
i col·laborador d’Esperit!,
The Missing Leech o Le Petit

El cicle de concerts La
Minúscula, de la Roca, es
poden veure pel canal Youtube de l’Ajuntament fins que
no s’aixequin les restriccions
del sector cultural. D’aquesta
manera, es dona continuïtat
al projecte, que va començar
el setembre passat i que, fins
al desembre, ofereix cada
setmana una proposta cultural de franc a cada nucli del
municipi.
Aquest dissabte hi ha
previst el concert de jazz
d’Alba Careta & Jofre Fité
Quartet, al Centre Cultural
de la Roca. Fins al mes de
desembre, el cartell es completa amb Vermunólogos,
Mag Pep, Fèrula (Arnau
Folch) i Rock & Gospel. Els
concerts s’enregistren al
Centre Cultural de la Roca
seguint totes les mesures
de seguretat. “Tot i ser un
any molt difícil per culpa de
la pandèmia, ens esforcem
per mantenir viva la cultura i poder oferir propostes
al veïnat. El cicle s’estava
desenvolupant amb total
seguretat i esperem poder
continuar oferint-lo si s’aixequen les mesures restrictives”, comenta la regidora
de Cultura i Festes Populars,
Laura Álvarez.

Fragment de la portada del nou treball dels Liannallull

Ramon, i ha compost música
per a espectacles teatrals,
entre altres projectes.
Al llarg d’aquests anys ha
anat alternant el so acústic
més despullat amb l’electricitat més sorollosa. Influenciat
tant per la cançó d’autor com
per sons més noise i psicodèlics, Liannallul es pot definir
com un equilibri entre l’ofici
de cantautor i la cerca de

nous llenguatges dins del
rock.
Les cançons del nou disc
van començar a prendre
forma els primers mesos de
2019, quan també Espinach
va optar per prescindir de la
banda i enfocar el discurs cap
a formats bàsics, primer sol
i després ja amb Anna Capacés, que ja havia forma part
de Liannallull en el passat.

El Teatre Auditori de Llinars
del Vallès presenta aquest
dissabte l’espectacle Compartir ubicació, però no a
l’equipament. Els espectadors podran veure l’espectacle on line, des de casa seva
a través de l’ordinador, a les
9 del vespre. La història se
situa durant l’estat d’alarma. La Meri està confinada
a casa, amb en Lluc, el seu
fill de sis anys. A en David,
la seva parella, la pandèmia
l’ha agafat fora de casa i no
sap ni quan ni com podrà
tornar. De sobte, la Meri
sent sorolls al pis de dalt, un
pis on, en teoria, no hi viu
ningú. Les coses es complicaran i la parella viurà una
nit molt intensa. Per sort, el
Club de lectura de la Meri,
i els amics de l’esplai del
David, els faran companyia
tota la nit, i els ajudaran a
resoldre tots els entrebancs
que sorgeixin.
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tar. Amb un menú diari a 12 euros,
un menú de nit i caps de setmana
a 20 euros i un menú infantil a 8
euros. A més, disposes d’un gran
assortiment de tapes variades. Gaudeix ja a casa d’una cuina de proximitat i de mercat! Mira el nostre
Instagram i descobreix els nostres
plats @el_cuit o envia’ns un WhatsApp al 607 85 48 64.
La Magrana Continuem al teu
costat! La Magrana, restaurant de
Granollers, ja disposa de servei de
take away & delivery per poder
continuar gaudint d’un bon menjar
casolà i de proximitat a casa o a
l’oficina! Tenim menús de migdia a
12 euros (dies laborables) | Caps de
setmana i nits de 20 euros | Menú
infantil a 8 euros | Un gran assortiment de tapes variades. Mira el nostre Instagram i descobreix els nostres plats @lamagrana o envia’ns
un Whatsapp al 607 85 48 64.
Ñam Ñam Granollers. Menjar per
emportar. També t’ho portem a casa.
Horari de comandes de 9 a 12, recollida al local de 13 a 15h. Els set dies
de la setmana. Joanot Martorell, 34.
Telèfon 645 05 39 16.
Restaurant Cuynes Menjar per
emportar. Cuina tradicional catalana. Treballem amb productes
de proximitat i de temporada. Les
nostres especialitats són: fricandó
de vedella amb moixernons, arròs
de pagès a la cassola, bunyols de
bacallà, peus de porc farcits de
bolets i mousse de foie, bacallà
a la llauna, xai rostit de l’època medieval, platillo de callos,
caneló de rostit. Fem menjar per
emportar el cap de setmana. Per
encarregar cal trucar abans per
telèfon. Horari: dissabte i diumenge de 12.30h a 16h. Tel. 93
861 30 37.
La Löla Take Away A La Löla
seguim oferint tot el que fem
per emportar. Packs d’esmorzar
per 2,50 euros, cafès, entrepans,
infusions, chai latte, frappes, sucs
amb fruita natural. Menús complets per dinar amb aigua i postres
per 9,90 euros, pastissos casolans,
creps, gofres, xocolata calenta...
Tel. 93 119 03 98.
Ostrya Celler del Ferrer Cafeteria i entrepans per emportar,
menú i carta. Comandes fins a
les 12.00h. Recollides a Ostrya
Celler del Ferrer. Horari provisional de 9.00h a 14.00h i de 18.00h
a 21.00h de dimarts a dissabte;
diumenge, de 9.00h a 14.00h. La
nostra web: www.ostryacellerd e l f e r re r. c o m I n s t a g r a m : @
ostryaceller Menú i carta a www.
lacarta.rest/ostryacellerdelferrer Telèfons 93 625 39 13 - 616
50 40 44.
Can Pibet Tot per emportar:
esmorzars, entrepans, menú, plats
únics, empanades argentines,
sandvitxos de miga. Segueix-nos
a Instagram @canpibet o al Facebook Can Pibet. Horari de dilluns
a divendres de 7.30h a 17.00h. Al
costat de l’Escola Pia. Mira el que
tenim de menú i les nostres ofertes i demana-ho amb anticipació
per Whatsapp o trucada al 658 16
33 35.
Cafè L’Estona Al Cafè L’Estona continuem oberts i oferint els
nostres productes per emportar!

Fem entrepans, cafès, infusions.
Tenim brioixeria dolça i salada,
pa rústic, ofertes (safata de pastes
i pastissos) per encàrrec! Truca’ns
al 93 007 07 36. Entre tots i totes
ens en sortirem!
El Mirallet Fem menjar per
endur! Us oferim esmorzar, dinar
i sopar per emportar de dimarts
a dissabte. Podeu consultar la
nostra carta i els horaris a Instagram, Facebook i a la nostra pàgina web. Truca’ns per fer la teva
comanda al 93 870 05 47 o bé al
665 64 79 15.
Restaurant La Gresca Oferim
dinar per emportar, menús, arrossos i racions. Ho podeu demanar
per telèfon al 93 538 49 49 o per
Whatsapp al 695 10 50 90.
Clàssic Cafè El teu cafè. El Clàssic Cafè, a la plaça de la Corona,
us esperem cada dia per prendre
el millor cafè. Tel. 93 861 37 06.
Restaurant Gran Olla Menú
per emportar tots els dies de la
setmana per només 10 euros.
Podeu fer la comanda trucant al
93 879 51 00 i visitar el menús
a l ’ I n s t a g r a m @ re s t a u r a n t _
granolla.”
Take Away Granollers Pots fer
la teva comanda de menjar per
emportar al nostre web www.
takeawaygranollers.com i al
telèfon 618 39 95 31.
Lliçà d’Amunt

K a i a L o u n g e To t a l a n o s t r a
carta i plats diari com ara galtes, garrons, pop a la brasa per
emportar. Truqueu-nos al 93 808
90 18 i us assessorarem sobre
els nostres plats.
Lliçà de Vall

Bar Restaurant Nadal Gaudeix d’un bon àpat casolà a casa
o on vulguis. Menús per emportar de dilluns a divendres. Per a
més informació visiteu la nostra
pàgina d’Instagram @bar_rest_
nadal. Tel. 93 843 90 46.
Ca la Cisca Menjar per emportar.
Deixa que nosaltres cuinem per a
tu. Entrepans, entrepans especials,
taula d’embotits ibèrics, tapes,
etc. Consulta el nostre Instagram
@calacisca. Per fer comandes
truqueu al telèfon 615 22 55 01.
Llinars del Vallès

Restaurant El Cau Menús per
endur de dilluns a divendres de
1 a 15.30. Entrepans, croquetes
casolanes.... Caps de setmana
sopars per a grups (després de
les restriccions de la Covid-19).
Dijous paella, divendres fideuà.
Preu: 11 euros. Tel. 93 841 16 71.
La Nit de Llinars Fem pizzes artesanals en forn de llenya. També
tenim pasta fresca i creps. Obrim de
dimecres a dilluns (només tanquem
els dimarts). Podeu veure la nostra
carta a www.lanitdellinars.com i
fer la vostra comanda al telèfon 93
841 07 06.
Hat Trick Cafè Obrim de dimarts
a diumenge de 19.00h a 21.00h.
Oferim entrepans calents i freds,
hamburgueses, amanides, wraps
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i postres. Tenim carta vegana.
Menjar per recollir a l’establiment. Trobaràs la carta a la nostra
web hattrickcafellinars.com. Per
a comandes: telèfon/WhatsApp:
676 63 33 77.
Mollet del Vallès

The Bishop, ara a domicili!
Ara ens toca a nosaltres entrar a
casa teva! The Bishop a Mollet,
Martorelles, Sant Fost i la Llagosta. Amanides, tapes, hamburgueses, entrepans, postres, begudes...
ara també a domicili! Entra a
www.thebishopmollet.com i visita’ns a l’Instagram @thebishopmollet - Take away: 93 653 65
97 - A domicili: app ‘A Tu Mesa
Delivery’ Seguim i seguirem cuinant per vosaltres!
Dtapas por Mollet on vulguis!
Gaudeix de les nostres tapes casolanes tradicionals a casa o on vulguis. Servei d’entrega a domicili
a Mollet del Vallès, la Llagosta,
Sant Fost de Campsentelles i
Martorelles, o recollida al local.
De dimecres a diumenge. Telèfon:
93 156 06 07. Per a més informació, pots visitar la carta i els preus
a: www.facebook.com/dtapaspormollet.
Restaurant, cafeteria, braseria i
pizzeria Kenfir Obert de dilluns
a dissabte. De 12 a 22h. Tot per
venir a recollir. Tenim menús ben
variats, entrepans, pizzes, broquetes, carn a la brasa i tot la resta de
plats de carta. Els esperem al carrer Joaquim Mir, 57 de Mollet del
Vallès. Tel. 93 570 85 93. Mòbil.
692 23 50 35.
Moncussí Botiga restaurant al
centre de Mollet. Elaborem pizzes
al forn de pedra a més de 400ºC,
amb ingredients al vostre gust.
També elaborem pasta fresca a
l’ou de diferents tipus amb salses
a escollir. Fem gelats i pastissos
artesans. Truqueu-nos i gaudiu
dels nostres productes. Tel. 653
23 22 62.
Bar Picarol. Tenim pollastres a
l’ast amb patates (diumenges per
encàrrec), dissabtes i diumenges.
També tenim pinxitos, chocos,
aletes, capipota, braves... Tot per
emportar. Recollida al bar. Tel.
632 61 57 94.
Montornès del Vallès

La Grappa Restaurant Menú
diari, tapes, burgers i torrades.
Servei a domicili. Econòmic. Tel.
661 84 81 37.
Bar el Nou Too Rico fa menjar per emportar i porta menjar a
domicili. De dijous a diumenge
de 20.00 a 23.00. Tapes casolanes, entrepans i hamburgueses. A
més, fem cosetes per als peques.
Lili. Tel. 698 20 39 42.
Tasta’m i Beu Restaurant Tota
la carta per endur. Burgers, grans
torrades, tapes casolanes, cargols, braons, peus de porc, paelles de marisc, fideuàs. De dijous
a diumenge de 12.00h a 16.00h i
de 20.00h a 23.00h. Recollida al
local i servei a domicili. Tel. 608
77 78 86 / 93 568 64 32. Visita’ns
a Facebook i Instagram.

Parets del Vallès

Frankfurt Innsbruck per endur.
Si vols un entrepà i unes tapes per
sopar, truca’ns i t’ho prepararem
perquè t’ho emportis a casa! Tel.
93 573 04 45.
Restaurant La Pagesa La nostra
cuina tradicional catalana. Servei per emportar o a domicili. De
dilluns a divendres de 5.30 a 17
hores. Dissabtes de 7 a 15 hores.
Fes la teva comanda a través del
telèfon o del Whatsapp al número
616 65 56 70.
Restaurant Llevantpark Passa a recollir la teva comanda. De
dilluns a divendres de 5 a 17h,
dissabte de 7 a 17h i divendres i
dissabte de 19 a 23h. Entrepans i
entrepans especials, tapes, amanides, menús. Tot amb productes de
qualitat. Agraïm la vostra visita.
Telèfon 93 562 01 37.
Can Parera Menjar per emportar
a Parets del Vallès. Tel. 93 562
12 61.
Quibus Parets. Per emportar i
a domicili. És moment de donar
suport al comerç local. És moment
d’assaborir Quibus a casa. Oferta
d’esmorzars, menú diari, tapes i
tot tipus d’entrepans. Especialitat
en frankfurt i les millors braves.
Visita quibus.negocio.site o troba’ns al Facebook i Instagram @
quibusrestaurante. Comandes
i més informació per telèfon o
WhatsApp al 698 20 3942 | 722
76 42 30 | 93 562 53 84. Gràcies i
molta força!

La Roca del Vallès

La República de Santa Agnès
Continuem treballant per a tu!
Obrim cada dia de 08.00 a 16.00.
Dimarts tancat. Paelles, arrossos
i fideuades per encàrrec. Menús
diaris i de cap de setmana. Guisats. Entrepans. Esmorzars
de forquilla. Carns a la brasa.
Pollastres a la llenya (dissabte i
diumenge). Servei de cafeteria. I
molt més per emportar! Tot elaborat amb productes de la terra i
de proximitat (km 0). Fem cuina
catalana i casolana. Fes una ullada al nostre Facebook, Instagram
@la_republica_staagnes i a la
nostra pàgina web larepublicastaagnes.wixsite.com/misitio o
envia’ns un WhatsApp al 621 24
37 20 per estar informat de tot el
que fem.Preus populars.
Restaurant Les Llums Ofereix

35

el servei de menjar per emportar
els caps de setmana. Gaudeix ja
a casa d’una cuina de proximitat i
de mercat! Cuinem per a tu! Mira
el nostre Instagram i descobreix
els nostres plats a @restaurant_
les_llums o envia’ns un Whatsapp
al 699 28 95 58, i et tindrem
informat de la carta i els horaris.
La Pizzeria de la Roca Pizzes,
pasta, amanides, postres casolanes.
Domicili i recollida al restaurant.
Santa Agnès, la Torreta, Granollers,
Vilanova, la Roca, Òrrius. Consulteu la carta: www.lapizzeriadelaroca.es Tel. 93 842 44 31.
Can Cassoles Migdies entre setmana, menús i paelles per emportar. Els cap de setmana, carta i
paelles. Comandes al 93 125 52
88 o al 648 63 96 50. També t’ho
portem a casa.
Frankfurt Dover Serveis a
domicili o recollida al local. De
dimarts a diumenge, de 18.00h
a 23.00h. Per telèfon al 93 842
46 24 o al 636 84 38 19, també
Whatsapp. També podeu consultar la nostra web <doverlaroca.
com> Serveis a domicili només a
la Roca del Vallès.
Melara Restaurant Cuina casolana per emportar a casa amb
productes de proximitat. Continuem treballant per donar el millor
servei als nostres clients. Sempre
amb la millor professionalitat i el
millor servei. Entrepans, begudes,
cafès. Menú del dia de dilluns a
divendres de 6 del mati a 4 de la
tarda. Instagram: @melara408
No ho dubtis i mira el nostre
menú. Contacta amb nosaltres al
93 860 63 98.
Restaurant La Confiança Restaurant de menjar bolivià, mexicà i
mediterrani. Especialistes en tacos,
empanadillas i pollastre a la broaster. Accedeix la nostra carta al
web: <laconfiançabarrestaurant.
com> Telèfon 93 842 04 63.

St. Antoni de Vilamajor

Restaurant L’Oficina Fins a nou
avís, només servei de take away o
delivery. T’oferim dues opcions:
menjar japonès o carta mediterrània. Contacta amb nosaltres al
649 27 02 06 o visita el nostre
Instagram @oficinavilamajor.
Repartim a tota la comarca.
Fonda Llobera Cuina tradicional.
Cafès, entrepans i pastes. Paelles
i fideuàs. Canelons, escudella
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Denunciadas 2.738 el fin de semana por incumplir las restricciones en Catalunya
Desalojan una fiesta con 15 personas en un piso y hay 33 denunciados en una ermita de Cervelló
(Barcelona)
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16/11/2020 - 14:28
Desalojan una fiesta con 15 personas en un piso y hay 33 denunciados en una ermita de Cervelló
(Barcelona)
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
Los Mossos d'Esquadra y las Policías Locales de Catalunya han denunciado a 2.738 personas
durante todo el fin de semana por incumplir las medidas asociadas al estado de alarma y a las
restricciones para contener los contagios de coronavirus.
Lo ha explicado la intendente de Mossos Mònica Luís en rueda de prensa telemática este lunes
junto al conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper; la consellera de Salud, Alba Vergés,
y el coordinador de la unidad de seguimiento de la Covid-19 en Catalunya, Jacobo Mendioroz.
Luís ha detallado que solo durante la noche del domingo ha habido 915 denuncias, mientras que
en el último mes se han acumulado 31.044, y en cuanto a establecimientos, se han cerrado 549
desde el 16 de octubre y 27 durante este fin de semana.
Los Mossos y las Policías Locales han identificado durante el fin de semana a 7.259 personas, y a
69.493 desde la activación del dispositivo Oris, para el cumplimiento de las medidas del estado
alarma, a mediados de octubre.
La intendente ha destacado que este fin de semana la principales actuaciones han estado
relacionadas con fiestas en domicilios particulares donde había más de seis personas, y ha
explicado que se ha desalojado una fiesta con 15 personas en un piso del Eixample de Barcelona,
se han denunciado a 13 personas en una ermita de Cervelló (Barcelona) y la Policía Local de
Girona ha denunciado a 33 personas en dos actuaciones.
MÁS TRÁFICO EL JUEVES Y MENOS EL FIN DE SEMANA
En cuanto a las cifras de movilidad, el conseller Sàmper ha explicado que, como otras semanas
desde que se ha decretado el confinamiento municipal de fin de semana, el volumen de tráfico
aumentó el jueves en el área de Barcelona.
Así, un 8,6% más de vehículos de lo habitual un jueves cruzaron los pejes de Mollet del Vallès
(Barcelona) y de Vallcarca, en Barcelona, y un 16,66% pasaron por autopistas a la altura de La
Roca del Vallès (Barcelona) y Martorell (Barcelona).

En cambio, durante el fin de semana tráfico registró cifras menores a lo habitual: el viernes un 40%
menos de vehículos salieron de la capital catalana y un 35% transitaron los grandes corredores de
Catalunya; el sábado, la disminución del 80% y el 74% respectivamente; y el domingo del 85% y
79% menos.
Al preguntársele por el aumento de tráfico los jueves, Sàmper ha defendido que "es muy pero que
muy inferior al que se produciría un fin de semana normal con salida el viernes por la tarde o el
sábado por la mañana", y ha sostenido que las medidas adoptadas han reducido mucho la
movilidad los fines de semana, aunque ha dicho que de forma generalizada se adelantan los
desplazamientos al jueves.
"Aunque hablemos de aumento, hay muchísima reducción de la movilidad, y en la medida en que
los datos epidemiológicos vayan en lo línea de lo que han comentado la consellera y el doctor,
entendemos que no debemos plantear incrementar una medida restrictiva sino al contrario", ha
dicho después de Vergés y Medioroz han expuesto las mejoras en las cifras de contagios en
Catalunya.
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Arriben les noves autopistes: més innovadores, segures i ecològiques
Arriben les noves autopistes: més innovadores, segures i ecològiques
0
Les noves tecnologies han arribat amb força per quedar-se en tots els àmbits de la societat.
Alguns avenços tecnològics ens fan el dia a dia molt més fàcil, com per exemple la intel·ligència
artificial, el big data o la biotecnologia. Aleshores, per què no apliquem tots aquests coneixements
a l'automoció i les infraestructures viàries?
Mitjançant l'ús de les noves tecnologies es poden crear entorns més segurs
Solucions basades en nous recursos tecnològics
Els vehicles connectats, la geolocalització, les càmeres de seguretat, la tecnologia 5G o el big
data ja són una realitat a les nostres carreteres i fer-ne una correcta aplicació és el que ens
permetrà millorar la sostenibilitat i la seguretat de les infraestructures.
Per exemple, països com el Japó o la Xina ja han posat en marxa carreteres amb "música" per
respectar el límit de velocitat; o a Holanda, autopistes on la pintura de les línies incorpora
components lluminosos que s'activen quan la climatologia ho requereix. O sense anar més lluny, a
Barcelona, TMB ja ha fet proves amb autobusos que inclouen tecnologia per controlar l'entorn del
vehicle i disminuir accidents.
Un dels objectius principals d'aquests projectes és reduir sobretot la sinistralitat, però a la vegada,
també són l'eina per avançar cap a una mobilitat intel·ligent .
Com serà la mobilitat del futur?
La generació actual està assentant les bases de com ha de ser la mobilitat del futur. Una de les
millors eines que tenim per fer-ho és el big data i per aprofitar-ho al màxim hem d'optimitzar tots
els recursos. Un dels més desenvolupats en el sector automobilístic és la connectivitat integrada .
Comprovar l'estat de la bateria, compartir la ubicació del vehicle o activar remotament la ventilació
són alguns dels elements que els nous models comencen a implementar, però i si a més
poguessin incorporar informació sobre l'estat del paviment? O sobre el temps que farà durant el
trajecte? O pagar els peatges sense barreres? Uns avenços que, a poc a poc, es van incorporant
al nostre dia a dia.
Seguir avançant amb el "garatge d'innovació"
Per tal de seguir avançant cap a la mobilitat intel·ligent, Abertis , el grup de referència mundial en
la gestió d'autopistes, i IBM , han arribat a un nou acord per engegar un "garatge d'innovació" i
explorar i desenvolupar conjuntament idees innovadores amb l'objectiu de millorar la gestió de les
infraestructures viàries . Aquesta eina, actualment té actius quatre projectes que incorporen el big

data per seguir innovant en la mobilitat.
Els projectes van des de l'àmbit del manteniment i optimització del paviment a la predicció del
temps per oferir més seguretat en períodes d'inestabilitat climàtica. Però un dels més destacats i
que a Catalunya ja s'ha començat a aplicar és l'ús de la geolocalització per promoure la mobilitat
sense barreres .
Abertis, en col·laboració amb l'administració pública, pretén eliminar les barreres dels peatges amb
nous mètodes de pagament més innovadors que redueixin la congestió, el consum de combustible
i les emissions dels vehicles que s'han d'aturar per pagar. Un sistema que s'anomena free flow , el
qual qui hagi passat pel peatge de l'AP-7 a la Roca del Vallès ha pogut viure en primera persona.
En concret, en aquest punt de pagament de peatge de l'AP-7 hi ha dos carrils específics per a
vehicles que compten amb el sistema de telepeatge Via T, que poden passar els arcs sense
necessitat d'esperar que s'aixequin les barreres, a una velocitat de 60 quilòmetres per hora.
Quina mobilitat volem per al nostre futur? Ha arribat el moment d'analitzar i innovar. La mobilitat
del futur és cosa de tots.
T'ha fet servei aquest article? Per seguir garantint una informació compromesa, valenta i rigorosa,
necessitem el teu suport. La nostra independència també depèn de tu.
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Agradar per agradar
Europa Espanya Català
Granollers
Teresa Martí, esteticista | Nico Mayolas
Dilluns al matí. En aquesta ocasió el cafè que comparteixo amb Teresa Martí Illa ( la Torreta, la
Roca , 1963) és de màquina. Conseqüències de la pandèmia. Abans d'entrar al seu centre
d'estètica i bellesa toca complir amb els protocols que exigeix la lluita contra la Covid-19: ús de la
mascareta, distància social, rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i presa de la temperatura.
Després d'unes setmanes de tancament obligat, la propietària del centre de bellesa i estètica es
mostra il·lusionada per tornar a pujar la persiana de nou.
Amb llarga trajectòria professional -va començar a treballar al sector el 1978 amb Montserrat
Ricart -, el seu cas reflecteix prou bé la greu situació econòmica dels i de les esteticistes quan es
va decretar l'estat d'alarma al març. "Han estat mesos molt complicats. Passades les primeres
setmanes de confinament i recuperada a l'agost l'activitat pensàvem que tornaríem a la normalitat,
però la realitat no ha estat així. Jo crec, com hem reclamat molt insistentment a les autoritats, que
som un servei essencial i que podem fer la nostra feina seguint els protocols de prevenció que ens
exigeixen ", afirma.
Quan parla del mal tràngol que passen, Martí ho fa amb passió i coincideix, en termes general,
amb tots aquells que afirmen que "qualsevol tractament crea un benestar que psicològicament
també és molt important". Convençuda que "si ens agradem, agradarem", un eslògan que ha
convertit en el seu lema, el seu establiment està especialitat en teràpies facials i corporals,
aparatologia, lipomassatge, micropigmentació i medicina estètica. Per oferir tot aquest ventall
d'opcions compta, segons explica,
"amb professionals especialistes titulats".
Amb el centre obert a la Torreta, cantonada Granollers, des del 1990, Teresa Martí va començar a
preparar-se a l' Acadèmia Cristina Sorli de Barcelona quan tenia 17 anys. Conscient de la
importància que té la formació continuada, viatja sovint per participar en els diversos simpòsiums
que tenen lloc a Barcelona, Madrid o Tolosa de Llenguadoc (França).
En preguntar-li com i de quina manera han canviat les coses al seu món els darrers anys, remarca
"l'eficàcia dels productes i la innovació de les tècniques que utilitzem". Els canvis, pel que sembla,
són bastant més tímids en el cas dels clients que visiten aquesta mena d'establiments. Malgrat
que reconeix que s'ha produït un cert avanç, les dones constitueixen el 90% la clientela. Així,
doncs, el prototipus de clienta se situaria, segons retrata l'esteticista, al "perfil d'una dona de
classe mitjana d'entre 25 i 60 anys que vol sentir-se bé amb ella mateixa tant físicament com
mentalment, amb l'objectiu d'augmentar l'autoestima i agradar". A hores d'ara que la gent està
desanimada per tots els estralls de la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques, socials i
sanitàries, la Teresa pensa que és lògic que la gent trobi a faltar "els tractaments corporals que els
ajuden en el seu benestar general i que també milloren el seu estat de salut". Defensora de totes
aquestes teràpies, l'esteticista remarca que més enllà d'aquests tractaments n'hi ha altres de
relacionats amb la cirurgia estètica que també ajuden a complementar el nostre benestar, "ja que
el pas dels anys no perdona". Tot i que reconeix que encara no li ha calgut cap retoc, "segurament
arribarà un dia que el necessitaré", diu.
A cavall entre la Torreta, on té el seu centre, i Granollers, on fa vida habitualment, Teresa Martí es
mostra satisfeta de poder comptar amb una clientela fidel: "La gent busca sobretot seguretat i

confiança." Ara centrada del tot en els seus projectes, durant molts anys va gestionar el centre de
bellesa i estètica del complex d' Euro-Gimnàs de Margarita Parellada . Preocupada per la
incertesa amb la qual han començat novament a oferir els seus serveis confia, segons afirma, "que
les coses s'arreglin aviat amb l'arribada de la vacuna i que tots puguem normalitzar les nostres
vides laboralment i socialment". En aquest sentit, somia: "Tinc moltes ganes de tornar al Trull del
Casino de Granollers a prendre el cafè amb els amics... ! "
Divorciada i mare de l'advocada Èrika , de 28 anys, pregunta al periodista si podrà maquillar al
gener, com fa des de fa anys, Ses Majestats els Reis d'Orient de Granollers. Sincerament, no sé
què dir-li.
També et pot interessar
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Salvador Illa: “No podrem fer
un àpat de 20 persones per Nadal,
no és raonable fer-ho”
(Pàgines 4 i 5 i editorial)

EL 9 NOU entrevista el ministre de Sanitat, en alerta per l’evolució de la pandèmia durant el desembre
(Pàgina 11)

Mobilització
a Cardedeu
per evitar una
tala d’arbres

JULIÁN VÁZQUEZ

(Pàgina 17)

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquest dissabte a la plaça de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

(Pàgina 9)

Salut i l’Ajuntament
de Mollet planifiquen un
cribratge massiu a majors
de 16 anys asimptomàtics

(Pàgina 26)

Cosmic deixa de produir a
Caldes i els 54 treballadors
afectats es recol·locaran a
la seu del grup Roca a Gavà

(Pàgines 2 i 3) Sense cobertura a Marata

Els robatoris
en habitatges
han caigut un
80% amb el
toc de queda

(Pàgina 27)

El fabricant de tintes
Flint Group trasllada
l’activitat de Vilanova del
Vallès al pla de Llerona

(Pàgines 6 i 7) Els amos d’El Groc, a Granollers

(Pàgina 28)

GRISELDA ESCRIGAS

GRISELDA ESCRIGAS

Brico Depôt
apuja el sou a
la plantilla per
l’esforç durant
la coronacrisi

Sense prou internet a 26 pobles

A punt per reobrir al 30%

La connexió a internet de banda ampla és deficient a zones
de 26 municipis de la comarca. Cap operador de telecomunicacions no té previst solucionar-ho en almenys tres anys.

Bars, cafeteries i restaurants poden tornar a servir a les terrasses i al 30% de l’aforament a l’interior. El sector confia a
recuperar clients després de les restriccions per la Covid.

(Pàgina 34)

El KH-7
Granollers,
eliminat de
l’European
Cup d’handbol
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La Roca estrena un curt sobre masclisme protagonitzat
pel veïnat
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Dilluns, 23 de novembre de 2020

La Roca ajorna
l’entrega del premi
Romà Planas

Enric Maurí inaugura
l’exposició “Happy
accidents” a la Galeria H2O
EL 9 NOU

L’artista multidisciplinari
Enric Maurí, de Cardedeu,
presenta una nova exposició, “Happy accidents”,
aquest dimarts a la Galeria
H2O de Barcelona. Juntament amb la comissària
Gabriel Virgilio Luciani ha
teixit una selecció de projectes instal·latius, audiovisuals, fotogràfics i accionistes
que desplega el seu repertori d’obres produïdes el 2020.
La comissària i l’artista
han elaborat un lligam
discursiu: la bogeria i
l’absurditat d’accions i
intervencions quotidianes
que no es consideren ni
boges ni absurdes. “Aquí,
Maurí gira una llum especulativa envers una sèrie de
fenòmens circumstancials
sublims i qüestiona la definició i avaluació de la bogeria clínica, entesa com una
variació, deriva o desviament suposadament radical
d’una normativa equilibrada
que ha estat establerta per
membres (auto) legitimats
de la societat”, s’explica en
la presentació de la mostra.
L’artista es demana quines
accions duem a terme dià-

riament que oscil·len per la
línia tènue entre el que és
correcte o incorrecte, lícit o
il·lícit, cívic o incívic, normal
o estrany, familiar o aliè. I
també com es defineixen, es
quantifiquen i es ratifiquen
les accions suposadament
correctes, lícites, cíviques,
normals i familiars. “Benvingudes a un espai on la follia
no és tan normativa, sorollosa i aparent com es pensa que
és, on els accidents, errors,
incoherències i incongruències que passen desapercebuts assenyalen a la variació
natural i recurrent de la nostra realitat torta, múltiple i
polifònica.”
Aquesta exposició s’afegeix a la llarga i reconeguda
trajectòria de l’artista, que
treballa des fa temps en pintura, dibuix, escultura, vídeo
i performance. Enguany ha
tornat a participar en el Festival Loops Barcelona, amb el
vídeo Què?
Aquest any també ha
rebut una de les beques
Vegap, amb el projecte “Va
com VA”, i el primer accèssit
del Premi Beca d’Art Contemporani de la Fundació
Reddis amb el projecte
“Atlantis”, realitzat amb
Nathalie Rey.

La Roca del Vallès

ENRIC MAURÍ

Cardedeu

L’escultura ‘L’ordre de les coses i els significats’, d’aquest any 2020

L’Ajuntament de la Roca ha
decidit ajornar la gala del
Premi Romà Planas i Miró
de Memorials Populars, que
s’havia d’haver celebrat dissabte, atenent les mesures
preventives per la Covid-19.
Ara buscarà una nova data
perquè es pugui celebrar
amb seguretat. La regidora
de Cultura i Festes Populars,
Laura Álvarez Estapé, lamenta aquest ajornament i que la
pandèmia afecti especialment
els esdeveniments culturals.
“Hem de ser responsables,
quan sigui possible farem
l’acte i donarem la visibilitat
i el reconeixement que els
finalistes del premi es mereixen, ajustant-nos a les mesures sanitàries del moment
i vetllant per poder dur a
terme una gala a l’altura de la
importància del Premi Romà
Planas i Miró.”
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Elprograma‘Anemal
teatre’deCardedeucreixen
nombredefuncionsitallers
Cardedeu
EL 9 NOU

La programació Anem al teatre, que ofereix espectacles
i tallers d’arts escèniques a
l’alumnat dels cicles d’Inicial i Primària, s’adapta aquest
curs per arribar a tothom en
el marc de les restriccions i
les mesures de seguretat per
la Covid-19. Des de l’Ajuntament es considera una
prioritat mantenir la programació cultural i artística
que s’ofereix a les escoles,
la qual cosa ha implicat un
gran esforç organitzatiu
tant de gestió com de les
mateixes companyies, ja que
s’han hagut de programar
més funcions per espectacle i més sessions de tallers
artístics, amb l’objectiu de
mantenir els grups bombolla i complir les normes de
seguretat.
Així, els tallers i les funcions no es fan només al
Teatre Auditori Cardedeu,
sinó que també arribaran a

els mateixes escoles, sobretot
les del cicle inicial. De cada
espectacle al TAC se’n faran
cinc funcions.
En aquest primer trimestre, els alumnes de primer
i segon de Primària veuran
Hamelí; els de tercer i quart,
Valentina Quàntica, i els de
cinquè i sisè, El vestit pop de
l’emperador.
Pel que fa al cicle inicial, ja
han començat les representacions del taller-espectacle
Els sons robats, de la companyia professional de teatre
familiar resident a Cardedeu,
Esberginiaipatataproduccions. Aquest espectacle es fa a
les cinc escoles de Cardedeu.
La programació Anem al
teatre la gestionen directament les regidories de Cultura i d’Educació des del curs
2017/2018. En tres cursos
escolars s’han representat
69 espectacles, que han estat
seguits per més de 12.500
alumnes dels cicles d’Infantil
i Primària des les escoles de
Cardedeu.

31

$*%$ /& )   &#/# "3+2&#&# (
4 &$"))"31'" )( #&%

 %&, $( 0 %&, $( 

(!%"*. %

"+1)"#+   
 
+) +"&%#(* *#+%-

 *##



 /") $*(+)%)

2/12/2020

Alacarta.cat - La Roca suspèn la gala d'entrega del 22è premi Romà Planas



 (//www.alacarta.cat)
MÉS 

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

VOTV (/) 

NOTÍCIES 

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



LA ROCA SUSPÈN LA…

La Roca suspèn la gala d'entrega del 22è premi Romà
Planas
Dimarts, 17 Novembre 2020





00:00

 

    
Notícia emesa a l'informatiu del dia 17 de novembre del 2020.

Més notícies

Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Si continues navegant, considerem
que acceptes que n'utilitzem.
votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-roca-suspen-la-gala-dentrega-del-22e-premi-roma-planas

1/4

ESPORTS

EL 9 NOU

PLATA FEMENINA

Dilluns, 23 de novembre de 2020

HANDBOL - PRIMERA ESTATAL MASCULINA

La Roca
pateix més
del compte
amb el cuer
C. Almassora BM

El BM La Roca
guanya La Salle
Montcada
i es posa quart
26

Avannubo La Roca

Riaza, Torca (3), Alondra (14),
Hernández, Vélez, Romero (1),
Navarro, El Haddar, Morales,
Miralles, Seder (2), Brenes (5),
Rodríguez (1), Bagán, Bertomeu,
Vicente i Reolid.
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Miquel, Roger Manzano (4), Edu
Sánchez (4), Òscar Mainar (3), Blanes
(6), Camprubí (3), Guillem (2) –set
inicial–, Cissé, Inserte, Casas (3),
Piqueras (3), Alejandro, Bernad (1),
Òscar Castillo (3), Gesa (ps), Catafal.

La Salle Montcada

27

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

JULIÁN VÁZQUEZ

Avannubo La Roca

35

El lateral Marc Morales, un dels jugadors destacats dels santestevencs en la direcció de joc

ÀRBITRES: Laura Buchón i Cristina
Martín. Exclusions per Alondra,
Romero, Brenes, Seder i Reolid per
l’Almassora i Vallejo i Zafra amb
vermella directa per l’Avannubo La
Roca.

El Sant Esteve segueix en línia
ascendent i torna a guanyar

PARCIALS: 1-2, 3-5, 5-7, 8-9, 9-13,
9-16-descans-; 12-18, 15-21, 17-22, 2123, 24-27 i 26-27-final.

Els de Maiol Bosch van aconseguir una treballada victòria
St. Esteve de Palautordera
EL 9 NOU

EL 9 NOU

La Roca va haver de suar de
valent per treure els punts
de la pista de l’Almassora,
el cuer. Les vallesanes van
deixar el partit molt ben
encarrilat al descans amb
set gols de marge. La Roca
va donar vida a l’Almassora
amb les pèrdues. Les locals
van entrar als minuts finals
amb un mínim desavantatge.
Serres va parar un últim llançament per evitar l’empat.

PRIMERA ESTATAL

KH-7 Granollers
i Palautordera
tornen a ajornar
els seus partits
S. Maria de Palautordera

El Palautordera Salicru, per
segona setmana consecutiva, va ajornar el seu partit.
En aquesta ocasió havien
de visitar la pista de l’OAR
Gràcia Sabadell. L’equip de
Gorka Insausti va retornar
als entrenaments a finals
de setmana. Els del Baix
Montseny van considerar
que era un temps insuficient
per poder preparar el partit
del cap de setmana. Pel que
fa al KH-7 Granollers, els de
Sergio Pozo també van posposar el seu partit davant el
Sant Esteve Sesrovires, per
evitar qualsevol risc i tenir
poc temps per preparar el
matx. El KH-7 va tornar als
entrenaments a finals de setmana, després de superar la
Covid-19 algun jugador.

El Sant Esteve allarga el seu
dolç moment, en aquesta
ocasió amb una treballada
victòria davant el Terrassa.
No va ser el partit més lluït
dels homes de Bosch, però
van aconseguir treure els dos
punts en un partit que es va
complicar molt.
El matx va començar molt
travat i amb poc ritme. Els
locals donaven la sensació de
superioritat, però tot i així
les diferències eren mínimes.

CH Sant Esteve

26

Handbol Terrassa

Gesa, Colomé (4), Planas (5),
Castañé, Ponsatí (1), Xerta (4) i Fons
(7)–set inicial–; Àngel, Marín, Vila,
Prat, Pujadas (3), Bosch, Morell (1) i
Morales (1).

ÀRBITRES: Pau Robert i Libertad
Martínez. Exclusions als locals Òscar
Castillo i Guillem Castillo (2), i els
visitants Salat, Asensio i Muñoz.
PARCIALS: 2-2, 6-4, 10-6, 11-9, 12-11,
15-11 –descans–, 16-15, 20-17, 23-21,
24-25, 28-27, 32-30.

La Roca del Vallès
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Raúl Guil, López (14), Navarro (1),
Encinas, Negra, Javier Guil (2),
Riera, Ferrer (1), Martínez, Jairo (1),
Serrano, Molina, Subirana (1), Hoyos
(2) i Garcia.

ÀRBITRE: Juan Bautista Lanuza i Gerard Eloy Bohigas. Exclusions per Xerta (2),
Pujadas i vermella directa per Bosch del Sant Esteve de Palautordera i Serrano,
Molina i Martínez del Terrassa.
PARCIALS: 2-1, 3-2, 4-4, 7-5, 9-6, 10-8–descans–; 14-10, 16-11, 20-12, 21-16, 2219 i 26-22-final.

Al descans, 10-8 favorable als
locals. Els del Baix Montseny
van marxar de vuit gols a la
represa, corregint les impre-

Presas, Salat, Maresma (6), Clemente,
Maresma, Gómez (5), Quirós (4),
Asensio, Titos, Loscertales (1), Sáez
(5), Parejo (1), Muñoz (5), Ayala,
Romero (1), Bonilla (2)

cisions ofensives. El Terrassa
es va refer i es va col·locar a
dos gols, però el Sant Esteve
va poder sumar els punts.

EL 9 NOU

L’Avannubo la Roca s’ha
posat quart després de la
victòria davant La Salle. Els
locals van començar bé i es
van posar amb un parcial de
8-4. Just abans del descans,
però, diverses errades en
contraatacs van impedir-los
anar al vestidor amb el partit
encarrilat de forma definitiva. A la represa, després de
10 minuts dolents en què La
Salle es va posar al davant,
els roquerols van reprendre
el control i el van mantenir
fins al final.

WATERPOLO - PRIMERA DIVISIÓ MASCULINA

El CN Granollers supera
còmodament el Sevilla
en el seu segon partit
CN Granollers

16

Piedrabuena, López (3), Fernández,
Colominas (3), Riesco, Bertrán (2),
Gimeno, Troyano (1), Albert Tarrés
(1), Puig (1), Marc Tarrés (4), Valero.

Waterpolo Sevilla

12

Vizcaíno (2), López-Sáez (1),
Alejandro Andújar (1), Iglesias
(5), Rodríguez, González, Del Pino,
Francisco Andújar, Castillo, Castilla
(1), Pérez (2).

ÀRBITRE: Ona Meseguer, Oriol Jaumandreu i Yolanda Ruiz. Exclusions per
López, Colominas (2), Riesco, Bertrán (2), Troyano (3) i Puig del CN Granollers
i Del Pino (2), Andújar, Iglesias (3) i Castillo (2).

JULIÁN VÁZQUEZ

Almassora (Castelló)
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PARCIALS: 4-2 (primer quart); 7-4 (descans); 11-7 (tercer quart) i 16-12–final.
El jugador del CN Granollers, Josep Puig, fent un llançament a porteria
Granollers
EL 9 NOU

El CN Granollers suma la
segona victòria en dos partits. Aquesta setmana el rival
va ser el Waterpolo Sevilla,
cuer de la lliga. L’equip de
Tomas Bruder va dominar

tot el partit amb avantatges
que van oscil·lar entre els 2 i
els 5 gols. Els locals van tenir
una arrencada fulgurant i
ràpidament van posar-se al
davant en el marcador amb
mínims avantatges. En el
segon quart, el domini va
prosseguir i van eixamplar

l’avantatge fins als tres gols,
amb un resultat de 7-4 al
descans.
L’equip granollerí va donar
vida als visitants al tercer
quart, quan podien haver
deixat el partit més encarrilat. El Granollers va abaixar
la guàrdia i va deixar que

els sevillans entressin vius
al darrer quart. Durant els
darrers minuts, el Granollers
sempre es va mantenir,
almenys, tres gols per sobre.
Això li va permetre poder
viure els últims compassos
amb certa tranquil·litat i no
patir excessivament.
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La Roca renova i amplia les àrees de recollida
selectiva
Europa Espanya Català
Actualitat | Societat
La Roca renova i amplia les àrees de recollida selectiva
Es canvien els contenidors de paper i cartró i d'envasos lleugers de càrrega vertical per uns de
nous de càrrega lateral
El 9 Nou
La Roca del Vallès
Els contenidors nous s'han muntat en un espai al costat de la deixalleria i aquesta setmana es
començaran a distribuir pels carrers | Griselda Escrigas
El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental fa aquests dies el procés de renovació
de tots els contenidors de recollida selectiva de paper i cartró i d'envasos lleugers del municipi.
Els actuals iglús -amb un sistema de càrrega vertical- se substituiran per contenidors de càrrega
lateral, un sistema de recollida més ràpid, menys sorollós i menys perillós perquè, a diferència de
la càrrega vertical, els operaris no han de baixar del camió per fer el buidatge dels contenidors.
El canvi permetrà ampliar el nombre de contenidors de paper i cartró i d'envasos desplegats pel
municipi: es passarà dels 56 actuals de cada fracció a un total de 72. A la vegada, s'augmentaran
les àrees d'aportació: passaran de les 48 actuals a 64.
"Posant més punts de recollida facilitem el reciclatge a la gent perquè tindran els contenidors més
a prop", valora el regidor de Medi Ambient, Jordi Bacardit. En els punts on s'ha observat que el
volum de recollida és més alt, s'hi col·locarà més d'un contenidor de cada tipus per evitar
desbordaments.
Treballs al vespre
Els treballs de substitució dels contenidors es faran a partir d'aquest dilluns i està previst que
s'allarguin durant un parell de setmanes. S'actuarà a partir de les 7 de la tarda per reduir les
molèsties als veïns.
Com que la càrrega lateral obliga a tenir situats els contenidors a la dreta del carril de circulació,
s'hauran de resituar alguna de les àrees, que ara eren a l'esquerra. L'Ajuntament ha buscat punts
propers alternatius que no perjudiquin habitatges o comerços. "Algunes àrees s'han desplaçat per
evitar molèsties a veïns."
"És un sistema més àgil de recollir que ens permet recollir més sovint", comenta Bacardit, que
destaca que, durant el període de la Covid-19, hi ha hagut un increment del 10% en la recollida
d'envasos lleugers. "Puntualment, algun mes ha arribat a ser del 17%."
La recollida de paper i cartró també ha augmentat però de manera més moderada. "Hem hagut de
fer un replantejament per evitar els desbordaments", comenta el regidor, que relaciona l'augment
amb el fet que les famílies han estat més temps a casa.
En paral·lel, l'Ajuntament està enllestint el plec de clàusules per licitar el servei de recollida de la
matèria orgànica i de la resta.
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La Roca incorpora contenidors d'envasos i paper de
càrrega lateral
Divendres, 13 Novembre 2020
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Un camió carregat de taronges bolca a l'enllaç de
l'AP-7 i la C-60 a la Roca
Europa Espanya Català
La Roca del Vallès
El camió bolcat al marge de l'enllaç de l'AP-7 amb la C-60 |
Un camió que transportava taronges ha bolcat aquest dimecres cap a 2/4 de 6 de la tarda a l'
enllaç entre l'AP-7 i la C-60 en direcció Mataró, a la Roca .
El vehicle ha sortit de la calçada i ha anat a parar a un marge de la via on ha quedat amb les rodes
cap amunt. El conductor del vehicle només ha patit lesions lleus .
L'accident no ha perjudicat la circulació en aquesta zona, segons han explicat fonts del Servei
Català de Trànsit. Al lloc, hi han actuat efectius dels Mossos i tres dotacions dels Bombers.

2/12/2020
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La Roca suspèn la 6a edició de la Fira de la Col
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Revista Digital del Vallès
25/11/2020

Demanen al Govern de La Roca que elabori un pla
de rescat social i econòmic davant la crisi de la
Covid-19
Europa Espanya Català
Revista Digital del Vallès
Demanen al Govern de La Roca que elabori un pla de rescat social i econòmic davant la crisi de la
Covid-19
noviembre 25, 2020
Telegram
El Grup municipal de Ciutadans (Cs) a la Roca del Vallès proposa que l'Ajuntament elabori un pla
de rescat social i econòmic davant la crisi generada pel segon rebrot de la Covid-19. La formació
taronja presentarà en el proper ple una moció, conjuntament amb el PSC i La Roca en Comú, per
impulsar un pla que arribi a les famílies, autònoms, empreses, així com als sectors associatius,
culturals i esportius del municipi. El/La portaveu de Cs a la Roca del Vallès, Anna Raymí, assegura
que les mesures que s'adoptin no poden ser «parcials ni propagandístiques» i per això reclama
«posar tots els recursos a l'abast dels ajuntaments, prioritzant el rescat social i econòmic enfront
de qualsevol altra despesa no prioritària».
«La situació actual és probablement la més delicada que afronta el nostre municipi en moltes
dècades», ha recalcat la regidora de la formació liberal. I ha advertit que «no actuar, actuar tard o
actuar de forma errònia està tenint com a efecte la desaparició de moltes empreses i negocis i la
ruïna econòmica per a moltes famílies». Davant d'aquesta situació, Raymí considera que és
«urgent i necessari» reforçar les ajudes directes i l'atenció social, i elaborar un pla per exonerar del
pagament de taxes, impostos i tributs municipals a aquells que no tenen ingressos o no poden
fer-hi front.
En concret, Cs reclama la formació d'una comissió de treball, integrada per tots els grups polítics
amb representació al Ple Municipal, per tal d'elaborar un pla integral de recuperació social i
econòmica dels efectes de la COVID-19 al municipi, que vagi destinat a famílies, empreses,
entitats i els sectors culturals i esportius de La Roca, La Torreta i Santa Agnès.Igualment, la
regidora demana incorporar les necessitats econòmiques en l'elaboració del pressupost municipal
de 2021, així com la incorporació de partides extraordinàries per fer front als plans de xoc que es
puguin crear per tal de fer front als imprevistos de la pandèmia.
Així mateix, Raymí ha apostat per instar a l'equip de govern a adoptar immediatament mesures
d'urgència per tal de reduir l'impacte negatiu del tancament dels sectors de restauració i d'estètica
amb reduccions o bonificacions dels impostos i taxes municipals d'una manera àgil i
desburocratitzada.
Relacionado

ECONOMIA
El grup de la Roca Talaman compra
EL 9 NOU

Estabanell
i Emagina
integren en un sol
paquet els serveis
de llum i fibra

Divendres, 27 de novembre de 2020

la cadena tèxtil Canada House

L’empresa disposarà d’una cadena de botigues pròpies i conservarà la venda en el canal multimarca

Granollers

GRISELDA ESCRIGAS

EL 9 NOU

Estabanell Energia i l’empresa del mateix grup Emagina,
que comercialitzen energia
i serveis de telecomunicacions, respectivament, han
llançat el primer paquet combinat de fibra i llum, la Promo Doble Estalvi. Estabanell
impulsa així una nova proposta de serveis per al sector
residencial per introduir
productes que millorin l’experiència del client.
“És més que una oferta per
contractar productes alhora
amb nosaltres. És l’opció de
disposar, a més a més, de
l’experiència, la qualitat del
servei i l’atenció humana,
propera i transparent del
grup Estabanell”, explica el
director d’Estabanell Energia, Rafel Benjumea.
Els clients que s’acullin a
l’oferta podran estalviar fins
a 108 euros en el servei de
firma i un 10% en el servei
energètic el primer any. També podran ampliar l’oferta de
productes de telecomunicacions, amb serveis de mòbil i
de televisió. Estabanell apunta que és la primera empresa
a Catalunya a oferir aquesta
proposta. El grup reforça el
paper referent al territori,
amb més de 100 anys de serveis elèctrics i la presència
en 30 municipis en els serveis de telecomunicacions.

La botiga de roba infantil Canada House a Granollers

La Roca del Vallès
J.C.A.

L’empresa de la Roca Talaman és la nova propietària de
la cadena d’establiments de
roba infantil Canada House.
L’operació, que s’ha materialitzat a través de la societat
del grup Gara Tèxtil, suposa
per a la firma de la Roca un
pas determinant per disposar
d’una xarxa d’establiments
propis. Fins ara, les marques
d’aquest fabricant de roba
infantil amb marques com

Tobogan, Katuco o Tobogan
es distribuïen només a través
del canal multimarca, una
fórmula de comercialització
que es continuarà utilitzant.
La companyia vallesana
ha confirmat l’operació,
que havia avançat el portal
especialitzat moda.es. A
través de Gara Textil, Talaman ha adquirit l’empresa
que només uns mesos abans
havia passat a propietat de
Nath. Aquesta última empresa es concentrarà a potenciar,
a més de l’operativa habitual,

el negoci d’una altra marca
que va adquirir l’estiu passat,
Tuc Tuc.
L’operació comporta la
incorporació de la societat
propietària de l’ensenya
Canada House (CH Child
BCN, fundada a la comarca
del Maresme) al grup Talaman. La xarxa d’establiments
de Canada House té una
quarantena d’establiments,
tant propis com franquiciats, entre els quals n’hi ha
d’instal·lats a poblacions
vallesanes, com Granollers,

La Granja Can
Solà Vell de Llinars
aspira a tres
premis Porc d’Or

Josep Ginesta dirigirà
l’àrea de treball de Pimec

Llinars del Vallès

El nomenament es fa una setmana després de deixar Treball
Sant Antoni de Vilamajor
EL 9 NOU

L’exsecretari general de Treball, Josep Ginesta –de Sant
Antoni de Vilamajor–, ha
estat nomenat nou director
de l’Àrea de Treball de la
patronal Pimec. El comitè
executiu de l’organització
va aprovar el nomenament
aquest dijous, només una
setmana i mitja després que
Ginesta va ser rellevat del
càrrec que ocupava a la Generalitat en una reestructuració del Departament que es
va vincular a la polèmica pel
procediment de concessió
d’ajuts als autònoms afectats
per la crisi de la Covid-19.
A més de l’experiència a
la Generalitat, Ginesta té

PIMEC

La Granja de Can Solà Vell,
de l’empresa Pinsos Picart,
aspira de nou a obtenir guardons en la gala dels premis
Porc d’Or, que se celebren
aquest divendres en format
virtual. La granja, que ja
ha rebut alguns premis en
edicions passades d’aquests
guardons que distingeixen
les empreses més destacades
del sector porcí, ha estat
nominada en les màximes
categories de les modalitats
de productivitat, longevitat i
taxa de parts. Arriba a aquestes nominacions després de
quedar en posicions destacades en els estudis a més de
800 granges de tot l’Estat.
Entre les nominades en la
segona categoria de productivitat numèrica també hi
figura la granja de Ca n’Arola
de Castellterçol.
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El nou responsable de l’àrea de Treball de Pimec, Josep Ginesta

una dilatada trajectòria en
l’àmbit del treball, les relacions laborals i les polítiques
d’ocupació. Pimec assenya-

la que el nomenament de
Ginesta té com a objectiu
“enfortir la institució” en un
context de “reptes immediats

Mollet o Sant Celoni. L’administrador de la companyia de
la Roca, Lluís Raurich, apunta la voluntat de reflotar el
negoci d’aquesta cadena d’establiments. “És una empresa
que està dins de la nostra
línia d’activitat”, assenyala
Raurich.
La incorporació de la
cadena, que disposa d’establiments propis, suposa
incrementar el nombre de
treballadors de manera notable per a la firma de la Roca.
A la trentena de treballadors
que tenia fins ara, se n’hi
afegeixen uns 70 de la firma
fundada al Maresme, de
dilatada trajectòria al sector i
presència arreu de l’Estat.
Talaman és un grup amb
una trajectòria de més de 30
anys. Fundada el 1985, és
present a la Roca des de fa
més de 20 anys. Des d’aquesta seu s’ha articulat un projecte amb diverses societats,
especialitzat en roba infantil,
tot i que també té una divisió
de pijames per a adults. Gara
Tèxtil, la societat a través de
la qual s’ha formalitzat l’adquisició de Canada House,
és la firma del grup especialitzada en el canal detallista.
El grup distribueix els seus
productes a través de més
d’un miler de botigues multimarca a l’Estat i a l’estranger.
Talaman va facturar l’any
passat 6,9 milions d’euros.

que ha d’afrontar el teixit
productiu per superar els
efectes de la crisi sanitària”.
El nou responsable de
l’àrea de treball de Pimec
afrontarà el reforç organitzatiu de l’entitat en el camp
de les relacions laborals, les
polítiques actives d’ocupació
i la presència en la negociació col·lectiva. “Entomo el
repte amb agraïment i em
poso al servei d’allò que
permetrà superar el malson
de la crisi sanitària. D’aquí
ens en sortirem si mantenim
vives el major nombre d’empreses i preservem el teixit
productiu”, ha manifestat
Ginesta. El responsable de
l’àrea de treball també situa
com un repte “la transformació del diàleg i la concertació
social a Catalunya”.
Ginesta s’incorpora a l’organització després que Elena
de la Campa, directora de
Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva, hagi deixat el
càrrec per començar un nou
projecte professional, segons
informa Pimec.

EL
CALAIX
Nadal de proximitat
EL 9 NOU
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Les Franqueses presenta una campanya de Nadal per gaudir en petit comitè
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La Roca
converteix en
virtual la festa
de Sant Sadurní

Les Franqueses del Vallès
La Roca del Vallès

EL 9 NOU

EL 9 NOU

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

L’Ajuntament de les Franqueses ha presentat aquest
dijous la campanya “Viu el
Nadal a les Franqueses”, que
agrupa una programació
pensada per gaudir en petit
comitè. “És el moment de
quedar-se al municipi, apostar pel nostre comerç i els
nostres serveis”, va apuntar
l’alcalde, Francesc Colomé.
La programació començarà
l’1 de desembre i inclourà
tallers virtuals (de fanalets,
per decorar la llar, etc.) que
es podran veure pel canal de
Youtube de l’Ajuntament, el
concurs de vídeos d’entitats,
l’encesa dels llums de Nadal,
l’11 de desembre a les 6 de
la tarda des de Bellavista i
una hora després des de Corró d’Avall (retransmesa en
directe per Instagram), o una
altra de les tradicions locals
del calendari nadalenc: el
30è Concert d’Any Nou amb
l’Orquestra Internacional
Meravella, l’1 de gener. Serà
a les 7 del vespre al Teatre
Auditori de Bellavista i, si la
situació sanitària no disposa

Un moment de la roda de premsa de presentació de la programació de Nadal, aquest dijous a l’ajuntament

el contrari, serà presencial,
amb control d’aforament i
entrada de venda anticipada.
El programa culminarà,
com cada any, amb l’arribada
dels Reis Mags, el 5 de gener.
La regidora de Cultura, Marina Ginestí, va explicar que
Ses Majestats s’adaptaran

a les mesures de seguretat
sanitària i no faltaran a la
seva cita amb els infants de
les Franqueses. “Els Reis arribaran a les Franqueses amb
helicòpter, però aquest any
sobrevolaran tot el municipi
perquè volem reduir riscos
i que tothom ho vegi des de

casa. Després, l’alcalde els
donarà la clau que obre totes
les cases i els Reis començaran un recorregut amb cotxe
que passarà pels carrers de
les Franqueses. Per tant
demanem si us plau que tothom ho segueixi des de casa”,
va subratllar la regidora.

L’Ajuntament de la Roca
ha decidit convertir la festa major d’Hivern de Sant
Sadurní –que té lloc entre
aquest divendres i diumenge– al format virtual, per
mantenir la tradició tot i les
restriccions sanitàries. Les
úniques activitats presencials seran el cicle cultural
la Minúscula (que presenta
l’espectacle infantil Cagallufes, el follet rondinaire diumenge al Centre Cultural) i
la missa de festa major.
Pel que fa a la resta d’activitats, es convida la ciutadania a enviar receptes
elaborades amb col (per
mantenir l’esperit de la Fira
de la Col, que té lloc aquests
dies), s’activarà un mapa en
línia que mostrarà els canvis
de diversos punts del municipi amb el pas del temps,
i els gegantons de l’escola
Mogent oferiran diferents
balls a través de les seves
xarxes socials, entre altres
propostes.

Visitem el Segrià.
Descobrim una comarca
de terres fèrtils i banyades
per un llarg riu d’aigües
tranquil·les. També
coneixem de primera mà el
producte que deineix
el territori: la fruita.

Descobrint el capital de terra endins

dissabte, 5 de desembre
21.00h

divendres, 4 de desembre

redifusió
diumenge, 6 de desembre
23.00
dilluns, 7 de desembre
17.30

Coproducció de

Amb el suport de

2/12/2020

Alacarta.cat - La Roca viurà una Festa Major de Sant Sadurní marcada per la pandèmia



 (//www.alacarta.cat)
MÉS 

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

VOTV (/) 

NOTÍCIES 

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



LA ROCA VIURÀ UN…

La Roca viurà una Festa Major de Sant Sadurní marcada
per la pandèmia
Divendres, 27 Novembre 2020





 

00:00

    
Notícia emesa a l'informatiu del dia 27 de novembre del 2020.

Més notícies

Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Si continues navegant, considerem
que acceptes que n'utilitzem.
votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-roca-viura-una-festa-major-de-sant-sadurni-marcada-per-la-pandemia

1/4

http://revistadelvalles.es/2020/11/27/la-roca-aprova-per-unanimitat-elaborar-un-pla-de-recuperacio-dels-efectes-de-la-covid-19/

Revista Digital del Vallès
27/11/2020

La Roca aprova per unanimitat elaborar un pla de
recuperació dels efectes de la Covid-19
Europa Espanya Català
Revista Digital del Vallès
La Roca aprova per unanimitat elaborar un pla de recuperació dels efectes de la Covid-19
noviembre 27, 2020
Telegram
El Ple Ordinari de La Roca va aprovar per unanimitat una moció presentada pel PSC, Ciutadans i
La Roca En Comú, demanant la creació d'una comissió per elaborar un pla de recuperació
socioeconòmica dels efectes de la Covid-19 al municipi de La Roca del Vallès. ERC i JxLR, que
formen l'equip de govern, van acceptar aquesta petició dels grups de l'oposició sis mesos després
de demanar-la per primera vegada.
En un debat intens però correcte, l'equip de govern va acceptar finalment la petició reiterada
diverses vegades pels grups de l'oposició per crear una comissió per elaborar un pla de
recuperació socio-econòmica dels efectes de la COVID19 al municipi. El cap del Grup Municipal
Socialista, Paco García, va afirmar en la seva intervenció que "L'Ajuntament ha aprovat una sèrie
d'ajuts d'urgència perfamíliesi empreses, que són correcte, però insuficients i actualment són
totalment inadequades per mitigar els efectes de la segona onada que cau sobre una estructura
socio-econòmica afeblida." I va reiterar l'oferiment de col.laboració que el PSC va plantejar per
primera vegada al mes de març.
El portaveu socialista va agrair que l'equip de govern acceptés la mà estesa per l'oposició, però va
recalcar que "anem sis mesos tard. Les propostes que començarem a estudiar ara les podríem
haver treballat des del mes de març o abril, com han fet molts municipis de la nostra comarca."
La moció també insta a l'equip de govern a adoptar mesures d'urgència per ajudar a sectors tan
afectats pels tancaments com bars i restaurants i els centres d'estètica, que no poden esperar als
resultats d'aquesta comissió.
El Grup Municipal Socialista espera que aquesta comissió comenci a treballar de manera
immediata.
Relacionado

EL CALAIX

EL 9 NOU

NADAL AL VALLÈS ORIENTAL

Dilluns, 30 de novembre de 2020

La comarca es queda gairebé
sense pessebres vivents

tradició nadalenca continua
a Sant Fost.”
MARTORELLES

La Joventut Sardanista de
Martorelles, organitzadora del pessebre vivent, va
decidir suspendre l’activitat
perquè va considerar que
les restriccions sanitàries la
feien inviable. “Per una banda, no es pot anar a treballar
en grups, i després, el nostre
pessebre és molt interactiu
i també havíem d’eliminar
aquest contacte entre actors
i públic. D’altra banda, calia
agrupar actors de diferents
grups de convivència... Tot
plegat ho feia molt difícil”,
explica Montserrat Pugés,
tresorera de l’entitat. Els
organitzadors, però, acudiran
fidels a la cita de cada any
per netejar el bosquet dels
Pins d’en Rabasa, on es fa el
pessebre vivent.

Les entitats veuen inviables els pessebres amb les actuals mesures sanitàries
Granollers
R.S.

El Vallès Oriental passarà
el Nadal del 2020 sense un
dels elements més esperats:
els pessebres vivents. Pràcticament tots han quedat
suspesos perquè les entitats
organitzadores veuen incompatibles els muntatges amb
les actuals mesures de seguretat sanitària. En alguns
casos, com a La Torreta, s’han
previst activitats alternatives
per mantenir, ni que sigui
simbòlicament, la presència
d’aquesta tradició.
GRISELDA ESCRIGAS

LA TORRETA

SANT FOST

L’excés d’inconvenients tècnics, logístics i de seguretat
que implicava seguir les
normes sanitàries va forçar
els organitzadors del pessebre vivent de Sant Fost a la
suspensió. “Ens vam basar en
unes directrius per al sector
cultural emeses pel Procicat
al juliol. Ja llavors eren bastant restrictius amb els grups
de treball: només podíem
ser 20 persones organitzant
quan com a mínim en calen
60. Teníem aquest escull
però vam decidir esperar a
veure si la cosa millorava i
les normes es relaxaven, però
va arribar la segona onada i
les noves normes. Nosaltres
necessitem temps per fer
tots els preparatius i vam
veure que aquest any no ho
podíem fer”, explica el president del pessebre, Albert
Puig.
L’entitat impulsora està
intentant recollir material
videogràfic per fer un vídeo
i penjar-lo a les xarxes com a
testimoni dels dies del pessebre vivent. “Es tracta d’expressar que, malgrat tot, la
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Membres de l’Associació Juvenil La Figa, reunits aquest dissabte per preparar el pessebre vivent

Riells tindrà el seu pessebre
vivent a la rectoria
L’Associació Juvenil La Figa impulsa la 3a edició de l’activitat
Riells del Fai
R.S.

Riells serà de les poquíssimes –si no l’única– població
del Vallès Oriental amb pessebre vivent. Serà el 19 de
desembre i el faran possible
les dimensions reduïdes de
l’activitat, impulsada per
l’Associació Juvenil La Figa.
En les dues anteriors edicions, el pessebre ha aplegat
entre 200 i 300 persones,
una quantitat que els organitzadors troben assumible.
Tot i així, han pres mesures
per minimitzar riscos.
“El públic entrarà en
grups de sis, i la circulació

serà més ràpida per evitar
aglomeracions. Si abans
s’estaven quatre minuts en
cada escena, ara serà molt
menys: enlloc de la veu en
off recitant el fragment de
l’Evangeli corresponent a
l’escena, ara simplement
hi haurà un fons musical”,
explica Albert Carreras, un
dels responsables de l’organització. A més, les escenes
s’han reduït (d’11 a 8) i
s’han eliminat els passos
massa estrets. Els actors no
recitaran. “Parlar amb veu
alta amb mascareta i a l’aire
lliure no ho veiem adient.
En lloc d’això, potenciaran
més la interpretació gestu-

al.” Tots els actors i actrius,
fins i tot els que actuïn per
grups de convivència, portaran mascareta camuflada
sota barbes postisses, vels
o bufandes. El pessebre
vivent de Riells ampliarà
l’horari de visita per esponjar encara més els visitants.
Una desena de persones
s’encarreguen de l’organització, que comença uns
mesos abans, tot i que el
muntatge es fa el mateix
dia, al matí. L’Associació
Juvenil La Figa va recuperar
aquesta activitat tradicional
que generacions anteriors
havien portat a terme al
municipi.

Els Amics del Pessebre
Vivent de la Torreta han
hagut de cancel·lar l’activitat
just en l’edició del 25è aniversari. Amb tot, per mantenir viu l’esperit del Nadal al
poble han preparat tres activitats alternatives: una exposició commemorativa dels
25 anys del pessebre a Can
Tàpies que s’inaugurarà el 19
de setembre, un documental
sobre el mateix tema, que es
projectarà els mateixos dies
de l’exposició i la instal·lació
del portal de Betlem al bosc
de Can Tàpies, com a símbol
del pessebre vivent.
CÀNOVES

El gran nombre de persones
que participen en l’organització (quasi 200) ha portat
l’Ajuntament de Cànoves a
suspendre el pessebre. “Era
molta gent, l’accés era difícil
de regular i encara que anéssim dosificant l’entrada se’ns
hauria acumulat la gent. Tot
això és difícil de controlar”,
explica l’alcalde, Josep Cuch.
Com a recordatori del pessebre, l’escena del naixement
es deixarà muntada a la
plaça.

Un mercat de Nadal diferent
La Garriga
Júlia Oliveras

Tot i els dubtes inicials,
diumenge es va celebrar el
tradicional mercat de Nadal
del Barri de Dalt de la Garriga. Una fira que, enguany,
ha sofert diversos canvis
per adaptar-se a les mesures
sanitàries establertes pel
Procicat.
Un total de 35 parades van
omplir el carrer Calàbria des
de les 10 del matí fins a les 8

del vespre. Carpes d’alimentació gourmet, d’artesania i
de regals, entre d’altres, han
configurat el conjunt variat
d’establiments participants
provinents d’arreu del territori i del propi teixit comercial garriguenc.
Enguany, la parada solidària ha estat atorgada a
l’Institut Català d’Oncologia
per recaptar fons per a la
recerca del càncer. Aquesta
vessant solidària també ha
comptat amb un photocall

per als més petits destinat a
la recaptació de diners per a
La Marató de TV3 dedicada a
la Covid-19.
L’organització del mercat
d’aquesta desena edició ha
anat a càrrec de Firalia, tal
com explica Juliet Grau,
organitzadora dels actes
ludicofestius del Barri de
Dalt: “No s’ha organitzat des
del Barri de Dalt a causa del
continu canvi de normatives
amb relació a les mesures de
seguretat sanitàries.”

GRISELDA ESCRIGAS

El Barri de Dalt de la Garriga s’omple amb 35 parades

Les parades oferien tot tipus de productes
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ESPORTS

EL 9 NOU

PRIMERA ESTATAL

HANDBOL

Dilluns, 30 de novembre de 2020

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA

PRIMERA ESTATAL

El KH-7 cau
amb honor i per
la mínima amb
l’Esplugues
Handbol Esplugues

El Sant Esteve
deixa escapar
un punt en
els segons finals
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Handbol Mataró

Casero, Luque, Vilaplana, Torres (6),
Martorell, Julen (3), García (3), Rivas
(5), Fortuño (3), Miquel Àngel (1),
Santos, Pi, Pérez (5), Bisbe, Josep
Maria (3) i Romero.

Bassory, Vela (7), Nuñez (4), Pujol
(7), Bonamusa, Aguilera (3),
Calderón, Vaqué (1), Boix, Chiva,
Moreno (2), Bosch (2), Martínez (4),
Barragán, Germán i Deulofeu.

CH Sant Esteve
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Zudaire, Miró (1), González (1),
Rof (2), Prat (5), Montolio (2) i
Hernández (1)–set inicial–; Varela,
Valera (1), Rius (2), Vega (1),
Álvarez, Castilla, Estirado (10), Ruiz i
Blanchart (1).
ÀRBITRES: Albert Pérez i Daniel
Toro. Exclusions per Vilaplana,
Garcia (2) i Pérez de l’Esplugues i
Rius, Montolio, Estirado i Blanchart
del KH-7 Granollers.
PARCIALS: 3-1, 6-4, 10-6, 10-8, 13-10,
15-13 [descans]; 16-16, 19-18, 22-20,
23-23, 26-25 i 29-27 [final].

TONI TORRILLAS

KH-7 BM Granollers
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La central Alba Martín forçant una exclusió de Remei Prat per un cop al rostre, mentre és subjectada per Judith Sans

La Roca aguanta mig partit el
ritme de l’imbatut Sant Quirze
La Roca va donar massa facilitats a un equip demolidor
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Volart, Prat, Pujadas (2), Morell (1),
Planas (4), Vila (12) i Fons (5)–set
inicial–; Gesa, Ponsatí (1), Xerta (1),
Lleonart, Castañé (1), Sibina, Àngel
(1), Bosch (1) i Morales (1).
ÀRBITRES: Damià Sánchez i David
Vicente. Exclusions per Germán
del Joventut Handbol Mataró i
Xerta i Morales del Sant Esteve de
Palautordera.
PARCIALS: 3-2, 6-6, 10-9, 11-11, 1313, 14-15 [descans]; 17-17, 20-19, 2321, 25-24, 27-28 i 30-30 [final].

Mataró

Esplugues de Llobregat
EL 9 NOU

El KH-7 Granollers va perdre
posant en moltes dificultats
una de les millors plantilles
de la categoria: l’Handbol
Esplugues. Els de Sergio
Pozo no van tenir una bona
primera part, i van patir
problemes en defensa. Aprofitant dues exclusions al
tram final van marxar només
dos gols per sota al descans.
El KH-7 va fer un molt bon
segon temps. Tot i tenir opcions, els locals van estar més
fins al tram decisiu.

La Roca del Vallès

Avannubo La Roca

Eudald Clascà

L’Avannubo La Roca continua mantenint la dinàmica
negativa com a local. 4 de
les 5 derrotes han arribat al
Pavelló Nou de la Roca, i es
converteix en una de les pistes on és més fàcil puntuar a
domicili. En aquesta ocasió
la visitava l’imbatut Sant
Quirze, que va donar poques
opcions a les roqueroles. Les
de Jiménez es van veure atropellades a l’inici per la intensitat de les kiris. La Roca va
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Serres, Guerreiro, Monllor (3), Zafra
(6), Rovira, Ribas (1) i Felip (1)–set
inicial–; Fortí, Ortega (3), Vallejo (4),
Yeste, Utrera (1), Fontcuberta, Alba
Martín (2), Clascà i Paula Martín (2).

Handbol St. Quirze

32

Olga, Robles (2), Pérez (3), Vila (2),
Crespo (2), Puiggené (1), Puig (2),
Prat (2), Clara (1), Gil (6), Rodríguez
(1), Subirana (4), Plana (2), Sans (2),
Jiménez (2) i Millán.

ÀRBITRE: Alejandro Lebrero i Javier Gil. Exclusions per Ortega (2) i Zafra (2)
de l’ Avannubo La Roca i Prat (2) pel Sant Quirze.
PARCIALS : 1-4, 3-5, 5-8, 6-12, 8-14, 13-16 [descans]; 13-18, 15-22, 18-25, 20-27,
22-30 i 23-32 [final].

reaccionar i va aconseguir
marxar només tres gols per
sota al descans, tot i haver
perdut per fins a sis gols. La

defensa visitant va posar en
molts problemes l’atac local;
fet que va aprofitar el Sant
Quirze per matar el partit.

EL 9 NOU

En un partit boig, ple d’alternatives per als dos equips
i amb emoció fins al final,
el Sant Esteve va treure un
punt de la complicada pista
del Mataró. Els visitants van
fer una primera part fluixa,
però van aconseguir capgirar
el marcador als minuts finals
per anar amb un mínim avantatge al descans. Els locals
van recuperar la iniciativa
ràpidament, però el Sant
Esteve va aconseguir referse i va quedar-se a segons de
sumar els dos punts.

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

El Palautordera-Salicru, molt
a prop de treure punts al líder

L’Avannubo La Roca
perd força i es deixa
dos punts a Terrassa

Al Palautordera li va mancar un major ritme de competició
Sant Cugat del Vallès
EL 9 NOU

Al Palautordera-Salicru li van
sobrar els primers minuts
de la segona part. L’equip
de Gorka Insausti va fer un
més que digne partit davant
l’Handbol Sant Cugat, líder
de la categoria. Els del Baix
Montseny van manar amb
petits avantatges durant
tot el primer temps. Probablement una baixada de
rendiment físic i la falta de
competició causada pels confinaments de l’equip van permetre als locals donar la volta
al partit i endur-se la victòria.
El partit va començar molt
bé per als visitants, que
van apoderar-se del control

Handbol St. Cugat
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Costa, Tous, León, Gómez, Abadal
(3), Aballí (4), Cortés (5), Peracaula,
Guillem Pallarès (3), Navarro (2),
Correro (1), Alonso (1), Jordán (5),
Vaz (2) i Dídac Pallarès (1).

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

Handbol Terrassa
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Raúl Guil, Marc López (9), Navarro
(1), Negra, Encinas (2), Ferrer (2),
Riera, Javier Guil (6), Martínez (5),
Jairo (6), Carlos López, Subirana (2),
Serrano (1), Molina, Hoyos i Garcia.

Avannubo La Roca

32

Miquel, Casas (9), Manzano (6),
Sanoun, Bernad, Catafal i Sánchez
(2)–set inicial–; Gesa, Inserte (1),
González, Camprubí (3), Mainar (4),
Òscar Castillo (5), López, Guillem
Castillo (2) i Navarro.

ÀRBITRES: Xabier Elizetxea i Jon Mendizábal. Exclusions per Abadal, León (2)
i Jordán (2) del Sant Cugat.

ÀRBITRE: Álvaro López i Roberto Argiz. Exclusions per Carlos López, Molina
(2) i Garcia (2) de l’Handbol Terrassa i Guillem Castillo de l’Avannubo La Roca.

PARCIALS: 2-3, 6-5, 8-9, 10-12, 12-15, 14-16 [descans]; 17-17, 20-18, 22-19, 22-20,
25-22 i 27-24 [final].

PARCIALS: 0-1, 4-4, 6-5, 8-8, 10-9, 14-10 [descans]; 17-13, 20-17, 23-20, 26-23, 2926 i 34-32 [final].

del partit. De fet, els locals
només van tenir un avantatge a la primera part –6-5– i
van ser clarament superats
pels homes d’Insausti. Els
visitants va marxar al descans dos gols per sobre (1416). El Sant Cugat va tenir

una bona arrencada al segon
temps i amb un parcial de
7-3 en els primers minuts
va capgirar el partit. El
Palautordera va reaccionar,
però el líder va mantenir
els petits avantatges fins al
final.

Terrassa
EL 9 NOU

L’Avannubo La Roca està
vivint un moment crític
de la temporada amb dues
derrotes i un empat en els
darrers tres partits. Aquesta

setmana van caure a la pista
del Terrassa, en un partit en
el qual en cap moment es va
trobar còmode. Els de Morales no van trobar la seva
millor versió defensiva i van
patir molt per aturar el joc
local, que va estar solvent.
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CATALUNYA.-La ilustradora Màriam Ben-Arab
gana el Premi Cavall Fort 2020 con el cómic 'Un
pla'
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
La ilustradora Màriam Ben-Arab (La Roca del Vallès, 1983) ha ganado el Premi Cavall Fort 2020
con el cómic 'Un pla', una obra con un "excelente dominio del lenguaje" del género y de alta
calidad gráfica, según ha destacado el jurado.
La revista 'Cavall Fort' publicará la historia este mes de febrero, y a lo largo de 2021 también
aparecerán en sus páginas las tres historias finalistas, informa en un comunicado este lunes.
Ben-Arab estudió Bellas Artes en la Universitat de Barcelona (UB) y se especializó en ilustración
en la Escola Llotja: en sus ilustraciones subyace el compromiso "con los derechos de las
personas, con el planeta" y con la voluntad de acercar al lector a la realidad, ha destacado la
revista.
El premio está dotado con 3.300 euros que entrega la Fundació Cavall Fort, es la tercera vez que
una de sus ediciones se dedica al cómic y ha distinguido a 'Un pla' de Ben-Arab entre las 83 obras
presentadas.
Las finalistas son 'Volàtil' de Francesc Grimalt y Jacques Salomón; 'El començament de Pere Puig,
y 'Clítias i les pintures negres', de Oriol Canosa Masllorens y Jordi Sunyer Monfort.

