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L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Divendres, 4 de setembre de 2020

Salut fa prop
d’11.000 PCR
a Granollers,
Canovelles i
les Franqueses

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

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

% PCR
positives

Mitjana
edat

%
dones

Ingressos

Ingressos
Defuncions
UCI

Vallès Oriental
Central

414

162,57

306,97

0,99

10.113

4,21

40,10

47,58

26

1

5

Baix Montseny

27

47,71

98,03

0,85

593

5,74

37,22

62,96

1

0

0

Baix Vallès

140

100,15

206,75

1,10

1.616

8,86

33,74

54,29

4

2

0

VALLÈS ORIENTAL

548

133,53

258,52

1,00

11.888

4,76

39,01

50,18

31

3

5

Des del
01/03/2020 al
02/09/2020

Casos
confirmats
per PCR

Taxa
confirmats
per PCR

Risc
de rebrot

Rt

PCR
fetes

% PCR
positives

Mitjana
edat

%
dones

Ingressos

Vallès Oriental
Central

3.450

1.354,72

---

---

52.681

6,59

48,57

54,12

484

18

352

Baix Montseny

508

897,69

---

---

8.419

6,44

54,15

56,10

36

3

76

Baix Vallès

1.868

1.336,29

---

---

20.511

9,35

51,95

57,44

66

11

266

VALLÈS ORIENTAL

5.392

1.313,82

---

---

76.080

7,20

49,99

55,32

571

29

617

Granollers

EL 9 NOU

Ingressos
Defuncions
UCI
NEUS PÀEZ / FONT: DADESCOVID

Des del 24/08/2020
Casos
al 30/08/2020
confirmats
per PCR

El risc de rebrot a Granollers
es redueix progressivament
Aquest dimecres se situava en 402, per sota dels 667 de l’interval dels set dies anteriors

Positius per proves PCR durant els darrers dies per municipis
Setmana
anterior

Última
setmana

Darrers
tres dies

Dies 17al 23/8

Dies 24 al 30/8

31/8, 1 i 2/9

Diferència
darrera
setmana

Aiguafreda

2

0

0

-2

0

L’Ametlla del Vallès

4

5

1

1

59,1

Bigues i Riells

17

9

1

-8

99

Caldes de Montbui

14

9

1

-5

51,3

Campins

0

0

0

0

0

Canovelles

56

81

4

25

487,1

Cardedeu

4

5

4

1

27,2

Cànoves i Samalús

0

5

0

5

160,4

Figaró-Montmany

1

0

0

-1

0

Fogars de Montclús

0

0

0

0

0

Les Franqueses del Vallès

26

57

2

31

283,7

La Garriga

13

26

9

13

157,4

Granollers

188

146

21

-42

238,3

J.V.

El risc de rebrot es va reduint
a Granollers segons les darreres dades del Departament
de Salut, tot i que continua
sent encara molt alt. Aquest
dimecres el nivell de risc era
de 402,84, mentre que en
l’interval dels set dies anteriors era de 667,39. La taxa
de contagi (Rt), que mesura
la capacitat d’infectar de
cada malalt, se situa en 0,77,
molt per sota de l’1, mentre que la taxa de positius
confirmats per cada 100.000
habitants és de 225. Segons
Salut, Canovelles presentava
aquest mateix dimecres una
situació molt diferent. Amb
un risc de rebrot de 1.123,89
que s’havia reduït en les darreres 24 hores, però que és el
més elevat de Catalunya.
Aquestes són les dades
més recents. Pel que fa a les
estadístiques de la darrera
setmana, fins al 30 d’agost,
[vegeu gràfic adjunt] el
Vallès Oriental va reduir la
Rt d’1,02 a 1, però va pujar
el risc de contagi de 255,65
a 258,52 i la taxa d’infectats
per cada 100.000 habitants,
de 122,81 a 133,53. Es van
detectar 49 positius més que
la setmana anterior.
Els hospitals vallesans
tenien aquest dimecres 39
ingressats. El de Granollers
baixa de 35 a 29, però manté
quatre persones a l’UCI; el
de Mollet ha passat de 7 a 9;
i el de Sant Celoni es manté
amb un. Granollers ha sumat
dues defuncions i passa de
107 a 109 mentre que Mollet
ha sumat dos morts durant
l’estiu i arriba a 98 i Sant
Celoni es manté en 29.

Casos per
cada 100.000
habitants

Gualba

1

0

0

0

0

La Llagosta

15

19

9

4

140,9

La Roca del Vallès

16

11

0

-5

103,3

Llinars del Vallès

16

10

2

-6

100,6

Lliçà d’Amunt

5

7

4

2

45,9

Lliçà de Vall

4

6

0

2

91,7

Martorelles

3

0

0

-3

0

Mollet del Vallès

41

69

6

28

134,5

Montmeló

4

9

2

5

102,8

Montornès del Vallès

37

15

5

-22

91,5

Montseny

0

0

0

0

0

Parets del Vallès

12

16

4

4

83,8

Sant Antoni de Vilamajor

0

0

4

0

67,1

Sant Celoni

10

11

5

1

61,4

Sant Esteve de Palautordera

1

0

0

-1

0

Sant Feliu de Codines

2

26

0

24

415,4

Sant Pere de Vilamajor

3

3

0

0

67,1

Santa Eulàlia de Ronçana

6

5

7

-1

68,6

Santa Maria de Martorelles

0

0

0

0

0

Sant Fost de Campsentelles

4

4

9

0

45,8

Santa Maria de Palautordera

7

9

2

2

95,5

Tagamanent

0

0

0

0

0

Vallgorguina

0

2

0

2

69,2

Vallromanes

2

0

0

-2

0

Vilalba Sasserra

2

0

0

-2

0

Vilanova del Vallès

2

2

0

0

36,8

518

567

102

49

138,41

Totals al Vallès Oriental

Només 186
de les persones
que es van fer la
prova van donar
positiu (1,7%)

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

Granollers

El dispositiu de cribratge
comunitari que el Departament de Salut va posar
en marxa entre el 21 i el
27 d’agost a Granollers,
Canovelles i les Franqueses
es va tancar amb un total de
10.722 proves PCR, de les
quals 186 (1,7%) van resultar positives. Més de 23.500
veïns i veïnes dels tres municipis van presentar-se voluntàriament per fer-se les proves. L’actuació tenia com a
objectiu la detecció de casos
positius asimptomàtics en
zones o barris amb més alta
incidència de casos detectats.
Salut fa una valoració molt
satisfactòria d’aquesta acció,
que ha permès arribar a un
45% de la població diana.

Al CAP de Canovelles és on
es van realitzar més proves,
4.547, de les quals 87 van ser
positives (1,9%). Al CAP Les
Franqueses, 3.475 ciutadans
es van fer la prova, amb 57
positius (1,6%), i al CAP
Sant Miquel de Granollers
es van fer 2.583 proves, amb
37 positius (1,4%). D’altra
banda, en el cribratge que
es va fer a quatre blocs de
pisos del carrer Rosselló de
Granollers el 20 d’agost hi
van participar 117 ciutadans,
5 dels quals van donar positiu (4,3%).
En la roda de premsa oferta
pel Departament de Salut
aquest dimarts per informar
de la darrera hora d’aquestes
proves, Clara Prats, investigadora del grup Biocomsc
de la UPC va subratllar que
el simple fet de detectar els
asimptomàtics ja és molt
positiu, però va alertar que
això no és ni de bon tros
suficient per contenir la pandèmia. “En general, tallem
la pujada de casos nous però
mantenir aquesta tendència
a la baixa en el temps depèn
més de les quarantenes i de
les tasques de diagnòstic i
detecció de contactes diària
dels CAP. Els cribratges, per
tant, no són la solució, però
són part de la solució”, va
concloure.

5/10/2020
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ESPORTS
El president Aragay i set directius
EL 9 NOU

Divendres, 4 de setembre de 2020

41

Barrios:
“No descarto
tornar a ser
president”

més del CH Caldes dimiteixen

Tots vuit esgrimeixen motius personals. Comerma s’ocupa de manera interina de la presidència
Caldes de Montbui
Caldes de Montbui

T.C.

Canvis sobtats en quantitat
a la direcció del Club Hoquei
Caldes. Dissabte el president
de l’entitat de la vila termal,
Jordi Aragay, i set directius
més van presentar la seva
dimissió esgrimint motius
personals, encara que des
del club s’assegura que hi
ha hagut discrepàncies en
el si de l’equip de govern en
la presa de decisions i falta
d’unitat. Els estatuts del club
dicten que en aquesta situació ha d’assumir la presidència el membre de la junta que
tingui més antiguitat com a
soci i Josep Comerma, soci
número 2 i fins ara vocal, es
converteix en el nou president interí del Caldes. Tot i
així, i donada la seva avançada edat –al voltant dels 80
anys–, Comerma serà una
figura més aviat representativa i les funcions reals de
presidència les exercirà Lourdes Valiente, que passa a ser
vicepresidenta primera després d’haver estat vocal fins
ara. Set són els membres que
continuen i vuit els nous que
s’incorporen a una junta que
té mandat fins al 2023. Tots
aquests canvis hauran de ser
ratificats en una assemblea
extraordinària de socis que
no podrà ser convocada fins
que la Generalitat no aixequi

TONI CANYAMERAS

Toni Canyameras

Jordi Aragay, al centre de la imatge, junt amb l’últim fitxatge del Caldes, Sergi Miras, i Pere Barrios

la restricció de reunions de
més de 10 persones. Si la
majoria de socis vota a favor
dels canvis, l’equip directiu
esgotarà la legislatura i, si
vota en contra, es convocaran
eleccions.
Jordi Aragay era president des del maig del 2019
després de la renúncia de
Pere Barrios i formava part
de la junta des de feia set
anys. “Dimiteixo per motius
personals i professionals.
La meva feina em requerirà
més temps a partir d’ara i
no puc dedicar gaire temps
al club. Però marxo tranquil
perquè el projecte està esportivament i econòmicament

Suspesa de manera indefinida
la Nit de l’Esport de la Roca,
prevista per aquest divendres

consolidat”, assegura Aragay.
Dels altres set directius que
han dimitit –tots set es van
incorporar a la junta quan
Aragay va agafar la presidència–, han demanat que
els seus noms i càrrecs no
es publiquin a la notícia. Un
d’ells ha volgut parlar en
nom de tots. “Tots marxem
per motius personals. A part,
el nostre líder és el Jordi i no
ens vèiem en una junta sense
ell”, explica aquest membre.
Per la seva part, Lourdes
Valiente expressa el seu
punt de vista: “Ens ha faltat
unitat amb aquests directius i comunicació amb ells.
No s’han pres decisions en

comú i hem discrepat en
algunes qüestions sobre, per
exemple, com havia de ser la
roba del club. Però això no
vol dir no hagin treballat i
els agraïm la feina”, afirma
Valiente. “El projecte no es
veurà afectat i els objectius
són els mateixos: portar el
sènior masculí a la Champions, el sènior femení a OK
Lliga i consolidar els cursos
de formació en valors per a
jugadors, entrenadors i pares
que endegarem ara”, agrega.
“Aquests directius han treballat però potser la responsabilitat els ha anat massa
gran”, valora el secretari del
club, Ramon Baraldés.

Cancel·lades definitivament
la Copa del Rei i de la Reina
d’hoquei del 2020

Pere Barrios, màxim
mandatari de Recam
Làser –principal patrocinador del CH Caldes–,
va dimitir com a president després d’un lustre
al capdavant del club el
maig del 2019 per raons
personals i laborals després d’haver estat escollit
vicepresident de la Cambra de Comerç. Un any
i quatre mesos després,
Barrios obre la porta
a reprendre el càrrec
després de la renúncia
d’Aragay. “No descarto
tornar a ser president
però seria exercint una
figura més representativa, com durant el meu
mandat”, afirma. “És
molt estrany que tanta
gent dimiteixi de cop per
motius personals, com a
soci, exigeixo que donin
més explicacions. A mi
m’inspiraven confiança.
Que marxin tants directius quan el projecte es
troba en un moment
àlgid em fa una mica de
por”, opina. Els vuit nous
membres de la junta són
persones que fins ara
ja treballaven al club:
Kilian i Marlon Càtedra,
María Camarillas, Joan
Gaspart, Marta Moragas,
Carmen García, Adrià
Jiménez i Vicenç Grau.

El Bigues ofereix
bona imatge però
perd a la pista
de l’Igualada (5-3)
Igualada (l’Anoia)

La Roca del Vallès
EL 9 NOU

L’Ajuntament de la Roca ha
determinat suspendre la Nit
de l’Esport del municipi atesa l’evolució de la pandèmia
de la Covid-19 que ha obligat
la Generalitat a enfortir les
mesures restrictives. L’esdeveniment, que reconeix
els esportistes i clubs del
poble, estava programat per
aquest mateix divendres,
4 de setembre, després de
que es descartés la data inicial, fixada al març. Després
d’aquesta segona suspensió,
el Consistori anuncia que
cancel·la indefinidament la
cita fins que les condicions
sanitàries ho permetin.
El regidor d’Esports de la
Roca, Daniel Valls, ha lamen-

tat la suspensió de la gala
però afirma: “Hem hagut
de prendre aquesta decisió
per responsabilitat, tot i que
esmerçarem els esforços
necessaris per poder celebrar
aquest acte. Considerem
l’esport un valor fonamental per a la nostra societat i
volem convertir-lo en una de
les eines més importants per
normalitzar aquesta situació
excepcional.”
L’esdeveniment ja estava preparat i s’havien pres
mesures per celebrar-lo, respectant les distàncies interpersonals i els aforaments
que marca el Departament
de Salut. A més a més, també
s’havia previst retransmetre
l’acte en directe a través de
la web de l’Ajuntament per
streaming.

Caldes de Montbui
T.C.

La Federació Espanyola
de Patinatge ha cancel·lat
definitivament pel coronavirus la Copa del Rei i de la
Reina d’hoquei patins de la
Corunya del 2020, programades del 17 al 20 de setembre
i on havien de participar
Recam Làser Caldes i Bigues,
respectivament. Les competicions s’havien posposat al
setembre després de suspendre’s el març. L’ens federatiu
espanyol també ha fet oficial
que la Copa del Rei i de la
Reina del 2021 tindrà lloc del
17 al 21 de març, i atorga la
seu de nou a la ciutat gallega.
Eduard Candami, entrenador
d’un Caldes que jugava les
semifinals de Lliga Catalana

contra el Barça al tancament
d’aquesta edició, entén la
mesura. “Ens feia il·lusió la
Copa però el que mana és
la seguretat dels jugadors i
és lògic que s’hagi suspès.
A part, encara no tenim un
protocol de Covid-19 per
competir, no sabem què s’ha
de fer si un jugador dona
positiu”, argumenta. Igual
opina el tècnic del Bigues,
Ramón Peralta: “Sap greu
perquè vam començar una
setmana abans la pretemporada per arribar bé a la Copa
i hi va haver jugadores que
van renunciar a les vacances
però és la decisió més lògica”,
afirma. “Amb els rebrots que
hi ha, no tinc clar que l’OK
Lliga pugui començar el 26
de setembre com està previst”, reflexiona Peralta.

El CHP Bigues i Riells va
caure a Igualada en el segon
amistós de pretemporada (53) malgrat oferir una bona
imatge. El conjunt que entrena Ramón Peralta, que venia
de vèncer 5-6 a Vilanova i la
Geltrú el cap de setmana, va
anar sempre a remolc al marcador, empatant cada vegada
que l’Igualada es va avançar.
Quan les biguetanes estaven
bolcades buscant l’empat a 4
a l’últim minut, una contra
de les igualadines va sentenciar el matx. Marlena Rubio,
Gemma Camp i Natàlia Ylla
van marcar per les vallesanes. “Tot i la derrota, i estic
content amb la progressió
de l’equip”, indica Peralta. El
Bigues rep aquest diumenge
a porta tancada el Girona a
les 8 del vespre en un nou
test de preparació.

https://www.revistaaral.com/distribucion-con-base-alimentaria/consum-extiende-su-tienda-online-15-poblaciones-comarca-valles-oriental_151
42430_102.html

tecnipublicaciones.com/aral
08/09/2020

Consum extiende su tienda online a 15
poblaciones de la comarca del Vallès Oriental
Europa Espanya Espanyol
Llega a Granollers, Mollet del Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès, Montmeló, Parets del
Vallès, Lliçà de Vall, Marata, Cardedeu, La Garriga, L'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de
Ronçana, Canovelles, La Roca del Vallès y Lliçà d'Amunt
La tienda online de Consum sigue su expansión y desembarca en la comarca del Vallès Oriental
de Barcelona. Concretamente, en 15 poblaciones: Granollers, Mollet del Vallès, Martorelles,
Montornès del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Marata, Cardedeu, La Garriga,
L'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Canovelles, La Roca del Vallès y Lliçà d'Amunt .
Con esta nueva ampliación, la cooperativa alcanzará a más de 275.000 clientes potenciales.
Consum va extendiendo su tienda online en Cataluña, desde que en noviembre de 2018 abrió este
servicio en Barcelona capital. Actualmente, está presente en cerca de 40 poblaciones de la
provincia de Barcelona y más de una veintena de Tarragona, entre las que se encuentran
Tarragona capital, Reus, Salou o Cambrils. Las últimas ampliaciones de tienda online en la
provincia de Barcelona han sido en mayo de 2020 a más de veinte poblaciones de las comarcas
del Vallès Occidental, como Terrassa, Sabadell y Sant Cugat del Vallès, y del Barcelonès, como
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat o Sant Adrià del Besòs.
Actualmente, la tienda online de Consum está disponible en más de 130 poblaciones de València,
Alicante, Castellón, Barcelona, Tarragona y Almería y continuará su expansión en los próximos
mese s.
La tienda online de Consum dispone de más de 9.000 artículos , entre los que destacan los
alimentos frescos al corte, como carne, pescado y charcutería.
La página principal de la tienda.consum.es se ha rediseñado para ser más intuitiva , simulando la
navegación del móvil, con un buscador en la cabecera y la agrupación de alimentos en un menú
por categorías. Para la compra de frescos, permite anotar preferencias sobre la preparación del
producto (despiece, limpieza, loncheados, grosor, etc.). El usuario también puede ordenar los
productos por preferencia de compra: ofertas, compra recurrente, más relevantes, etc. Además, se
puede editar el número de artículos con el teclado y se han incorporado varias imágenes para
cada producto y filtros que ayudan a localizar determinados productos (ecológicos o de marca
propia).
Consum
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Consum continúa impulsando su e-commerce
Europa Espanya Espanyol
La cooperativa lleva su supermercado online a 15 nuevas poblaciones
infoRETAIL.- Consum continúa ampliando su tienda online con la llegada a la comarca del Vallès
Oriental de Barcelona. Concretamente, en 15 poblaciones: Granollers, Mollet del Vallès,
Martorelles, Montornès del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Marata, Cardedeu,
La Garriga, L'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Canovelles, La Roca del Vallès y Lliçà
d'Amunt.
Con esta nueva ampliación, la cooperativa alcanzará a más de 275.000 clientes potenciales.
Actualmente, Consum está presente en cerca de 40 poblaciones de la provincia de Barcelona y
más de una veintena de Tarragona, entre las que se encuentran Tarragona capital, Reus, Salou o
Cambrils.
Las últimas ampliaciones de tienda online en la provincia de Barcelona han sido en mayo de 2020
a más de 20 poblaciones de las comarcas del Vallès Occidental, como Terrassa, Sabadell y Sant
Cugat del Vallès, y del Barcelonès, como Badalona, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de
Llobregat o Sant Adrià del Besòs.
Actualmente, la tienda online de Consum está disponible en más de 130 poblaciones de València,
Alicante, Castellón, Barcelona, Tarragona y Almería y continuará su expansión en los próximos
meses.

http://revistadelvalles.es/2020/09/08/la-linea-l52-entre-granollers-y-la-roca-volvera-a-operar-a-partir-del-14-de-septiembre/?utm_source=rss& utm_medium=rss&utm_ca

Revista Digital del Vallès
08/09/2020

La línea L52, entre Granollers y La Roca, volverá a
operar a partir del 14 de septiembre
Europa Espanya Espanyol
Seis meses después de que la línea de autobús L52 dejara de circular, como medida para prevenir
los contagios de la Covid-19, el servicio se reanudará coincidiendo con el inicio del curso escolar.
Así lo han decidido la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de la Roca del Vallès y la
empresa Sagalés, los actores implicados en la gestión de este servicio. El consistorio roquerol
había pedido que la línea volviera a circular dado la inquietud de los vecinos y la voluntad que se
mejorara el transporte público.
De momento la L52 circulará de lunes a viernes en las franjas de más empleo, que son:
- De 07:18 h (salida de Granollers) hasta las 10:52 h (llegada a Granollers). Representan 4
trayectos de ida y vuelta
- De 15:57 h (salida de Granollers) hasta las 18:52 h (llegada a Granollers). Representan 3 viajes
El servicio de las líneas L51 y L52 se prestará conjuntamente, por lo tanto habrá buses cada
media hora y que darán acceso al hospital de Granollers.
El concejal de Movilidad, Daniel Valls, explicó que " al final del mes de marzo el decreto de estado
de alarma conllevó la reducción drástica del servicio de transporte público, pero ya es hora de
recuperarlo. Manteniendo las medidas de seguridad necesarias, los vecinos y vecinas deben tener
acceso al transporte público y esta línea es imprescindible para garantizar una buena conexión
con las municipios vecinos y el hospital ".
A partir de ahí las tres administraciones públicas que forman parte de Transgran y la empresa
gestora, Sagalés, estudiarán la oferta y la demanda del servicio durante los siguientes 15 días
para analizar la opción de ampliar estas franjas.
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La Roca crea un espai de foment de la biodiversitat a Can
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09/09/2020

Dos empresas americanas, dispuestas a producir y
vender sus propios jamones
Europa Espanya Espanyol
David Salvador 9/9/2020 ComentariosEl mayor activo gastronómico de España. El jamón ibérico
es un producto reconocido por todo el mundo, bandera del país y de sus productos, una enseña
de calidad que ahora puede ver amenazado su liderazgo. El diario británico The Guardian
publicaba recientemente que dos empresas domiciliadas en Texas y Georgia (EEUU), la primera
propiedad de españoles y la segunda de latinoamericanos, han decidido crear su propia versión
del jamón ibérico en suelo americano para surtir a su mercado con "jamones ibéricos" propios,
para dejar de importar producto español.
La noticia impactó en el sector peninsular, aunque ya hay voces que han rebajado la alerta, ya que
"no lograrán un producto con la calidad del que aquí se elabora, sobre todo porque los cerdos no
se alimentarán de bellotas sino de otro tipo de fruto seco como nueces, maní o pipas de girasol. Y
la alimentación con bellota es esencial para que el jamón tenga algunas de sus características
diferenciadoras ", comenta Ángel García Blanco, presidente del Consejo Regulador Denominación
de Origen Dehesa de Extremadura y de Asaja Extremadura.
Y se explica: El jamón ibérico de primera calidad proviene de cerdos ibéricos que pasan los
últimos meses de su vida comiendo bellota en la dehesa española, rodeados de robles maduros.
Tras un proceso de curación de al menos 36 meses, la carne deja un rastro graso y la bellota que
han comido los cerdos hace que el jamón tenga ese sabor característico. El entorno no se puede
replicar en otra latitud ni, comentan, las condiciones sanitarias de los cerdos americanos y su
consiguiente salubridad. Por ello, se es taxativo: " Es imposible que un jamón ibérico no se críe en
las dehesas y se alimente de bellotas, y eso allí no existe, por lo que deberían de prohibirlo ",
comenta García Blanco.
Será gato por liebre, dicen; y no hay mal que por bien no venga. "Que lo prueben, que luego
llegaremos nosotros al mercado americano y el consumidor podrá diferenciar la calidad de ambos
productos". Porque la calidad del jamón ibérico español es intrínseca de su origen y alimentación ,
factor clave éste y bajo el que trabajan algunos de los grandes de la comercialización y
prescripción de jamón como Carrasco o Andreu Gastronomia .
Las bellotas son los frutos que producen las encinas y los robles, y alimentación principal de los
mejores cerdos de España cuando pastan por las dehesas durante la montanera. La alimentación
a base de este producto, de alto contenido en grasas -80% de ácido oleico-, unida al ejercicio que
hacen en las montañas y a su capacidad genética de infiltrar la grasa en el músculo dan como
resultado una carne muy aceitosa y deliciosa, difícilmente conseguible si la alimentación se basa
en nueces o pipas de girasol.
" Nosotros trabajamos solo con cerdos ibéricos de bellota , sin importarnos en demasía si el cerdo
es 100% ibérico (con los cuatro abuelos ibéricos), pero fijándonos en la grasa infiltrada y en que se
cure dónde y cómo toca", comenta Carles Pujol, jefe de proyectos de Jamones Andreu, una
empresa con 90 años de experiencia en la venta y degustación de principalmente paletillas de
ibérico y con tiendas en Barcelona, Sabadell, Sant Cugat, L'Hospitalet de Llobregat y La Roca del
Vallés. "Es el factor diferencial de nuestro producto, y del cerdo criado en la península", explica.
Después llega el olfato y el gusto de quien elige los perniles, y el arte de quien los corta,
experiencia adquirida que solo consigues con años de trabajo sobre el terreno. Los tiene, por

ejemplo, la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, los tienen Carrasco o Andreu
Gastronomia. Le faltarán a las empresas americanas.

https://www.revistarambla.com/roger-pelaez-retrata-las-aventuras-domesticas-mas-epicas-durante-la-pandemia-en-su-ultimo-comic/

Revista R@mbla
10/09/2020

Roger Pelàez retrata las aventuras domésticas más
épicas durante la pandemia en su último cómic
Europa Espanya Espanyol
Portada del último cómic de Pelàez. R@MBLA Editorial Males Herbes acaba de publicar Una
pandèmia d'estar per casa , el último cómic del humorista y dibujante catalán Roger Pelàez .
Según los editores, «aquí encontraréis desde episodios de zafarrancho doméstico a
consideraciones de un lector empedernido, pasando por aventuras tan épicas como bajar a tirar la
basura, o limpiar la taza del váter con lejía». Es más, aunque esté confinado, el autor no se olvida
de lo que pasa en el mundo exterior, o cuando menos, de la parte que puede ver desde la ventana
del lavabo de un tercer piso (que da al patio de luces).
No nos engañemos, el 2020 ha sido un año malo para todo el mundo. Por suerte, los buenos
humoristas saben sacar lo mejor de los momentos más oscuros, y Roger Pelàez es un
especialista. Una pandemia de poca monta es un dietario sin fechas, una compilación de los
chistes y las reflexiones que el artista multitarea más incómodo y corrosivo del momento ha ido
pariendo, a razón de una página al día, durante los tres meses más críticos de la pandemia. El
libro cuenta con el prólogo del gran Manel Fontdevila .
Roger Pelàez (La Roca del Vallès, 1972) ha publicado las compilaciones de historietas El procés
explicat als idiotes (Males Herbes, 2018), Hegemonía persecutòria (Males Herbes, 2016), Yo follé
con Fraga y La verdad es ilegible . Ha cantado con grupos como Budellam, Zombi Pujol, Perro
Pachingo o El mal ja està fet, y ha buscado por toda la geografía catalana con su show
humorístico Mandonguilles de frenillo , actualmente en el Antic Teatre de Barcelona. También
presenta el programa de radio Màximum Clatellot y declama baladas con el dúo La cosa pública.
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Més de 420.000 vehicles surten de l'àrea
metropolitana fins a les tres de la tarda
Europa Espanya Català
És el 97,7 % dels 430.000 desplaçaments previstos amb motiu del cap de setmana de la Diada
Aquest matí hi ha hagut cues a la C-16 al Berguedà i a la C-14 per accedir a Andorra, entre altres
Redacció - Barcelona
Un total de 420.002 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les tres de la
tarda d'ahir dijous i la mateixa hora d'aquest, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Aquesta xifra suposa un 97,7% dels 430.000 desplaçaments previstos amb motiu de l'operació
sortida del cap de setmana llarg de la Diada.
Aquest matí hi ha hagut cues a la C-16 al Berguedà per anar a la Cerdanya (uns 15 quilòmetres
entre Gironella i Cercs en sentit nord) i a la C-14 a l'Alt Urgell per accedir a Andorra. En aquest
darrer cas, s'han acumulat fins a 13 quilòmetres de retenció entre Adrall i la frontera de la Farga de
Moles. Altres vies amb congestió han estat la C-35/C-65 a Llagostera; l'AP-7, entre Mollet i la Roca
del Vallès; i la C-17 a Ripoll.

https://es.paperblog.com/conjunto-megalitico-de-la-roca-del-valles-6175220/

Paperblog
12/09/2020

Conjunto megalítico de la Roca del Vallés
Europa Espanya Espanyol
Los Dólmenes de la Roca del Vallés.
Mapa entorno ruta
Descripción. Descubrir y explorar la ruta mágica de los dólmenes, monumentos funerarios
congregados en la urbanización les Roquetes. Itinerario que nos sitúa en la prehistoria, donde
seguramente nuestros ancestros utilizaban las enormes rocas de granito como sepultura o para
cobijarse. El recorrido nos acercará a un mundo desconocido, situado en el Parc de la Serralada
del Litoral entre el Vallés Oriental y el Maresme.
Dolmen Cabana del Moro o de Cèllecs
Rutas de aproximación. Datos técnicos y GoogleMaps . Mataró. Distancia. 24 km. Duración. 15
min. GoogleMaps Mataró Barcelona . Distancia. 32 km. Duración. 1 h. GoogleMaps Barcelona
Blanes. Distancia. 64 km. Duración. 1h2 min. GoogleMaps Blanes
Ruta Prehistórica I.
Can Gol-Céllecs-Ermita de Sant Bartolomeu.
Poste señalizador
Acceso itinerario. Vallés Oriental por la carretera BV-5001, entre Montornés y la Roca del Vallés.
Urbanización les Roquetes. Aparcar vehículo. Inicio ruta, Bosque de Ruscalleda. Pertenece al
Parc de la Serralada del Litoral cerca del Parque Natural del Corredor.
Señalización. Se sigue la señalización hasta el inicio del sendero, e iniciamos la ruta. Ruta
prehistórica I (marcas azules) por el
Pedra Pla del Rei
camino PR-C36 (con franjas blancas y amarillas). Enlace itinerario Prehistoria I (marcas rosas). La
dirección es la Ermita Sant Bartomeu de Cabanyes . Al poco encontramos una bifurcación:
Izquierda el Dolmen de Can Gol II o de les Planes.
Itinerario de Dólmenes y Rocas. Dólmenes- Can Gol I (inaccesible). Can Gol II o Can Planes y el
más interesante y mejor conservado, la Cabana del Moro o Céllecs.
Ermita Sant Bartomeu
Rocas singulares. La Roca Foradada. Roca de les Orenetes i la Pedra de les Creus i la Pedra Pla
del Rei o Molí Petit. Ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes. Edificio religioso de estilo románico de
los siglos XI-XIII, consta de una sola nave, cubierta con vuelta de cañón y un ábside semicircular.
Tiene un campanario de cadireta de un solo ojo.
Ver más. Ruta Prehistórica del Vallés
Ficha técnica.
Zona de Cellécs
Comarca. Vallés Oriental Población. La Roca del Vallés.

Parque Natural . Pertenece al Parc de la Serralada del Litoral cerca del Parque Natural del
Corredor.
Ruta de aproximación. Carretera BV-5001 entre Montornés y la Roca del Vallés.
Inicio itinerario . Urbanización les Roquetes.
Tipo de ruta. Ruta prehistórica I, tipo lineal (ida y vuelta) por el mismo camino.
Sendero PR-C36
Señalización. En principio buena, pero debes fijarte bien sino te puedes confundir de camino. El
camino se denomina PR-C36, se distingue por las franjas blancas y amarillas.
Distancia. Ida y vuelta 7 km.
Duración . Aproximadamente 3h
Dificultad. Mediana.
Época del año. Todo el año.
Familiar. Apto para toda la familia y las mascotas.
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TARDOR AL VALLÈS ORIENTAL

La miranda d’en Puntes
Aquesta miranda
o glorieta, a tocar de la ronda Nord de
Granollers i en terme municipal de la
Roca, la va aixecar la família Puntes,
antics amos d’aquelles terres, al segle XX.
Són cinc columnes d’estil jònic que sostenen una cúpula i s’hi pujava “per gaudir
de la gran panoràmica entre les terres
de secà del mas Tàpies: la vinya Vella, la
feixa Llarga i sobre el bosquet conegut
com els Quaranta Pins o els Pins d’en
Puntes”, explica l’expert en toponímia
La Roca del Vallès

Enric Garcia-Pey. En aquesta imatge del
veterà granollerí PERE CORNELLAS, els
colors del sol i les formes clàssiques de la
glorieta transporten l’espectador a l’antiga Grècia per un instant. No és gens fàcil
aconseguir-ho. Cal moltíssima paciència,
ofici i intenció, trets que Cornellas practica des de fa dècades. La família que va fer
construir la miranda també és coneguda
a Granollers per la casa de Can Puntes,
al carrer Santa Elisabet, on va intervenir
l’arquitecte modernista Joaquim Raspall.

Dilluns, 14 de setembre de 2020
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van voler afegir més alumnes
i famílies, fins a arribar a la
trentena actual. La colla surt
regularment tres vegades
l’any pel poble i, a més, participa en trobades a altres
pobles quan la conviden;
fins ara els tres gegantons de

La colla impulsa
una trobada anual
de gegantons que
enguany ha estat
en format virtual
l’escola Mogent han ballat
pels carrers de poblacions
com Calella, Canovelles o les
Franqueses.
EL LLOP, LA NOVA
INCORPORACIÓ

El Llop, a l’esquerra, és el quart gegantó de la colla i es va presentar dissabte en la tercera Trobada de Gegantons que impulsa l’escola, enguany en format virtual

Gegantons a l’escola
La Colla de Gegantons de l’escola Mogent, a la Roca, converteix els gegants en
una activitat del centre en què participen 30 famílies
La Roca del Vallès
R.S.

No és gaire freqüent que una
escola tingui la seva pròpia
colla de gegants, amb les
seves ballades al carrer, sortides a altres pobles, etc., i que
converteixi tot això en una
activitat de la mateixa escola.
És el cas de l’escola Mogent,

de la Roca, on hi ha una colla
de gegantons amb quatre
figures i en què participen
una trentena de famílies del
centre. Des de fa tres anys, la
colla organitza una trobada
de gegantons que enguany es
va fer aquest dissabte de forma virtual –a través del canal
de Youtube de l’escola– i va
servir per presentar el quart

gegantó que s’afegeix a la
família, el Llop.
El principal impulsor de la
creació de la colla i de les trobades anuals de gegantons
és Ivan Polo, un exalumne de
l’escola que estudia magisteri i hi fa pràctiques. “Fa un
temps, en una de les classes
on feia reforç, vaig proposar
a un grup d’alumnes que sor-

tíssim per festa major a fer
ballar els dos gegantons que
ja tenia l’escola. Fins aquell
moment sortien només per
la Castanyada i Sant Jordi
però vaig pensar que seria
una bona idea ensenyar-los
més i donar l’oportunitat
als infants que visquessin
l’experiència.” La idea va ser
un èxit i de mica en mica s’hi

El primer gegantó de l’escola
va ser la Granota, que van
fer els alumnes fa més de
10 anys. L’any següent, un
exalumne va regalar-ne un
altre, el Drac, i el 2019 va
arribar el Cavallet. Aquest
any s’ha incorporat el Llop,
que es va presentar de forma
virtual amb el vídeo emès
dissabte. En la gravació –que
es va fer fa dues setmanes
amb els gegantons portats
excepcionalment per adults,
per motius de seguretat–, el
Llop s’adreça a l’escola per
trobar-se amb els seus companys gegantons i afegir-se a
la família. El nou personatge
no té música pròpia i balla
amb tonades conegudes a la
comarca com la del Colom de
Granollers. Caldrà esperar
encara un temps per veure’l
evolucionar pels carrers.

Homenatge
a Manuela Moreno
a la festa major
de Martorelles
La que ha estat directora
de l’escola Simeó Rabasa
de Martorelles durant els
últims 22 anys, Manuela
Moreno, va ser l’encarregada de fer el pregó de
la festa major d’enguany,
dijous. Moreno va pujar
al camió de l’espectacle
Resistència Tour de Pep
Callau, que la va portar
des de l’ajuntament a la
masia de Can Carrencà,
on es va fer el pregó. Pel
camí, una quarantena
d’exalumnes seus amb
cartells de les promocions
a les quals pertanyien van
saludar i felicitar la mestra. A la imatge, Moreno
llança un petó a un grup
d’aquests exalumnes
durant el recorregut en el
camió.
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Martorelles

https://ten-golf.com/es/noticias/jugar-al-golf-en-costa-barcelona/

TenGolf
16/09/2020

Jugar al golf en Costa Barcelona
Europa Espanya Espanyol
Castelldefels, en el Baix Llobregat.
El destino Barcelona cuenta con 9 clubes de golf de alto nivel: algunos se pueden encontrar en la
costa con vistas al mar y otros en el interior, rodeados de viñedos, en medio de parques naturales
o con vistas impresionantes, pero todos ellos forman parte del encanto singular de Costa
Barcelona.
En la costa y al norte de Barcelona, se encuentran el Club de Golf Llavaneras (Sant Andreu de
Llavaneres) y el Golf Sant Vicenç (Sant Vicenç de Montalt), y al sur de Barcelona se ubica el Club
de Golf Terramar (Sitges), tres campos donde se puede jugar con vistas al mar, en perfectas
condiciones los 365 días del año gracias a las bondades del clima mediterráneo.
Club de Golf Llavaneras. © Sergi Moriana
Más hacia el interior, destacan el Club de Golf Barcelona (Sant Esteve Sesrovires), el Golf
Montanyà (El Brull), el Real Club de Golf El Prat (Terrassa), el Golf La Roca (La Roca del Vallès),
el Club de Golf Vallromanes y el Club de Golf Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès), donde sus
circuitos, diseñados por expertos de renombre, le seducirán seguro: da igual que sea jugador
profesional o amateur.
Lo que no hay que perderse de Costa Barcelona
Con seis comarcas repletas de atractivos, Costa Barcelona es un destino que combina el turismo
de sol y playa, el patrimonio monumental y cultural, la diversión, las compras, la gastronomía y la
posibilidad de practicar deporte. Todo inundado por una luz única que invita a la contemplación y
al contacto con la naturaleza.
Sitges, en el Garraf.
Las extensas playas del Maresme, del Baix Llobregat y del Garraf son un lugar excelente para
pasear, practicar actividades náuticas o refrescarse y degustar sabrosas tapas en la terraza de un
chiringuito. Y las pequeñas calas pequeñas que se esconden entre las rocas son el refugio soñado
por los amantes de la tranquilidad y la práctica del naturismo.
Cripta Gaudi en Santa Coloma de Cervello. © Albert Miro / Diputacion de Barcelona
El Modernismo dejó un destacado legado en Costa Barcelona, de veraneo, residencial o industrial.
La cripta de la Colonia Güell es un magnífico ejemplo de ello, una joya monumental y fluida en la
que el arquitecto de las obras imposibles, Antoni Gaudí, puso a prueba su fantástico ingenio
artístico. En la ciudad de Terrassa podemos también descubrir un patrimonio modernista e
industrial únicos: fábricas, como el Vapor Aymerich o Amat i Jover (que acoge el Museo de la
Ciencia y de la Técnica de Cataluña), o antiguas residencias de la acaudalada burguesía catalana,
como la Casa Alegre de Sagrera o la Masía Freixa.
La montaña de Montserrat es uno de los símbolos culturales, espirituales y religiosos más
importantes de Cataluña, un lugar al que se sube va para ver el santuario, rezar a la Moreneta
(Virgen de Montserrat) y escuchar a los niños cantores de su Escolanía entonando el "Virolai".
Pero Montserrat es también un parque natural con personalidad propia, la que le confieren las

decenas de agujas redondeadas que dibujan su singular línea de cumbres.
Abadia de Montserrat.
En Costa Barcelona, en la antigua sede del Palacio Real de Vilafranca del Penedès, se encuentra
actualmente el Museo de las Culturas del Vino de Cataluña. Más conocido como VINSEUM, su
colección sorprende porque ni es fría ni se mantiene a distancia; todo lo contrario: emociona,
despierta los sentidos y evoca con viveza recuerdos y experiencias. Es una visita altamente
recomendable para adentrarse en el mundo del enoturismo y conocer al detalle las diferentes DO
propias de las comarcas de Barcelona.
Bosques del Montseny. Parc Natural del Montseny
Si se busca un lugar con preciosos paisajes de montaña, el Parque Natural del Montseny le
enamorará. Declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, este macizo ha sido la escuela de
excursionismo de muchos autóctonos y foráneos, el lugar donde aficionados al senderismo se han
colgado la mochila por primera vez. Pero, además de poder realizar largas travesías o paseos
cortos, el Montseny ofrece mil y una opciones para disfrutar de la naturaleza.
La proximidad con la ciudad de Barcelona ha dejado su impronta en las seis comarcas. Sin
embargo, todas y cada una de ellas conservan sus singularidades, su modus vivendi y sus formas
de operar, sus espacios donde trabajar y disfrutar del tiempo libre, sus ejes comerciales y sus
arraigadas fiestas, además de una gastronomía excelente en la que abundan recetas autóctonas y
productos de la tierra que resultan ser un placer excepcional para el paladar.
Masia Freixa, en Terrassa.
Por todo ello podemos afirmar que Costa Barcelona es un destino ideal para visitar con amigos o
en familia, con un suave clima mediterráneo que permite jugar al golf y hacer planes de ocio y
disfrute los doce meses del año.
Más información:
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/idees-de-viatge/-/forats-amb-vistes
http://barcelonagolfdestination.com/
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/documents/18771743/39658066/CostaBarcelona13_es.pdf/f5
9570c3-912e-4a23-8c4d-c1385fe8e90b
https://llibreria.diba.cat/cat/libro/costa-de-barcelona-guia-turistica_53960
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CONTINGUT PATROCINAT

ABERTIS

Una circulació en condicions
per autopista també contribueix
a reduir emissions contaminants
La millora de l’estat del paviment faria disminuir les emissions de diòxid
de carboni alhora que afavoriria la seguretat viària

autopista és una via
projectada per ser segura, directa i perquè
s’hi pugui circular a una
velocitat constant. El
seu objectiu principal ha sigut el
d’unir poblacions de manera ràpida
i evitar que el major pes de la circulació rodada diària hagi d’ocupar les
carreteres i carrers més pròxims als
nuclis urbans. Malgrat aquests
punts a favor, els efectes contaminants del seu trànsit no s’escapen de
l’agenda que cal fer efectiva en l’actual lluita contra rellotge per pal·liar els efectes del canvi climàtic.
Entre els 17 objectius de desenvolupament sostenible que inclou
l’Agenda 2030 aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides i que aborda grans reptes globals, com les ciutats sostenibles o el
canvi climàtic, en els que fan referència a la salut i al benestar s’hi inclou la reducció de morts i lesions
causades per accidents de trànsit.
Alhora l’objectiu referent a la indústria, la innovació i les infraestructures fa esment que aquestes últimes
siguin sostenibles, resilients i de
qualitat, i pel que fa a l’objectiu vinculat a l’acció climàtica, inclou l’eco-

L’

nomia verda, la inversió en solucions
sostenibles i la reducció de la contaminació. L’acompliment de tots
aquests objectius s’ha de traduir en
una descarbonització del sector del
transport i en una reducció de les
emissions dels turismes; també en
afavorir la transferència cap a sectors menys contaminants i en assegurar la conservació de la xarxa viària per, al mateix temps, augmentar
la seguretat. De fet, fins al 2030, el
govern espanyol s’ha compromès a
reduir les emissions en el transport
en un 32%.
Reducció d’1,6 milions
Precisament, la conservació i l’adequació de la xarxa viària al volum de
trànsit que suporten les autopistes i
altres vies de circulació són un element clau per aconseguir aquest doble objectiu: més seguretat viària i
menys contaminació ambiental. Segons un estudi de l’Associació Espanyola de la Carretera (AEC) que es va
presentar l’any passat durant la Cimera del Clima de Madrid COP25, si
es millorés l’estat del paviment de la
meitat de la xarxa viària de l’Estat i de
les comunitats autònomes –que sumen un total de 101.788 quilòme-

Entre els 17 objectius
de desenvolupament
sostenible de l’ONU
s’hi inclou la reducció
de morts i lesions
causades per
accidents de trànsit

tres–, es reduirien 1.600.000 tones
d’emissions de diòxid de carboni
anuals, que són les equivalents a les
que emet tot el trànsit de la ciutat de
Madrid al llarg de vuit mesos.
Segons dades d’Abertis, el primer
operador de vies d’alta capacitat i
qualitat a Espanya per quilòmetres
gestionats, les vies en mal estat suposen un augment en les emissions
de diòxid de carboni, un increment
del consum de combustible, més
desgast dels neumàtics dels automòbils i danys potencials als vehicles.
En aquest sentit, l’estudi de l’AEC revela que quan se circula per un paviment amb un notable deteriorament
estructural –com ara sots, deformacions o desintegracions greus, entre
altres factors–, els vehicles més lleugers emeten fins a un 9% més de diòxid de carboni, mentre que si el deteriorament és de caràcter superficial, l’augment d’aquestes emissions
és d’un 5%.
120 estadis plens de pins
L’abril passat Jacobo Díaz, president
de l’AEC, ja feia una crida a invertir en
la repavimentació d’aquestes vies i
assenyalava que si es fes en els 10
anys vinents i amb una inversió de

330 milions anuals, es reduirien les
emissions de diòxid de carboni en
unes quantitats equivalents a les
que serien capaces d’absorbir 120
estadis de futbol plens de pins al
llarg d’una dècada.
Si bé el manteniment del paviment de les autopistes és un element clau per preservar l’estat de
salut de l’automòbil, gastar menys
combustible, emetre menys gasos
contaminants i afavorir la seguretat
dels conductors i acompanyants durant els trajectes, també ho són altres factors que les autopistes de
l’Estat han anat introduint els últims
anys. És el cas del sistema de peatge
sense barreres, que Abertis va instal·lar per primera vegada l’any 2017
a l’AP-7 a l’altura de la Roca del Vallès. El sistema facilita que els vehicles circulin pel peatge a una velocitat màxima de 60 quilòmetres per
hora sense haver d’esperar barreres
o semàfors que els permetin passar.
De la mateixa manera, afavoreix que
els vehicles hi rodin d’una manera
còmoda, ràpida i segura, alhora que
potencia la fluïdesa del trànsit i, per
tant, evita les retencions i les seves
derives de més contaminació i de
desgast per als vehicles.
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10

EL 9 NOU

L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Divendres, 18 de setembre de 2020

Canovelles
farà un
homenatge a
les víctimes
de la Covid

reobertura de l’ambulatori
Una plataforma veïnal demana que l’Ajuntament traslladi la petició a Salut

Canovelles

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

L’associació de veïns i la plataforma Todos por la Torreta
van fer aquest dijous una
concentració davant l’ajuntament de la Roca i l’ambulatori del centre del municipi
per reclamar la robertura del
CAP de la Torreta, que està
tancat des del mes de març,
amb motiu de l’estat d’alarma. Hi van participar unes
60 persones. “Creiem que és
un abús que no puguem anar
al nostre ambulatori. Si ho
necessitem, hem de demanar
hora l’ambulatori de la Roca
centre, però costa molt que
ens agafin el telèfon i hem
d’acabar anant-hi. Tampoc
demanem tant, que vingui
una doctora i una infermera”, diu una portaveu de la
plataforma.
La mateixa portaveu va
deixar clar que la queixa no
va adreçada als professionals.
“Donem tot el suport als
professionals sanitaris, que
no són els responsables de
la situació i que van per les
cases per atendre els avis. Si
es considera que la visita ha

L’Ajuntament de Canovelles
farà un acte d’homenatge a
les persones mortes durant
l’estat d’alarma a causa de la
Covid-19 o per altres causes i
que no han pogut ser acomiadades pel seus familiars. Serà
el dia 26 de setembre, amb
motiu del Dia Internacional
de la Pau, a les 6 de la tarda
al Teatre Auditori de Can
Palots.
L’acte també servirà per fer
un agraïment públic als treballadors sanitaris que van
ser a primera línia durant els
mesos més durs de la pandèmia i a les persones voluntàries del municipi que van
proveir d’elements de protecció i aliments les persones
més vulnerables.
Per raons sanitàries i d’aforament, l’accés a l’acte estarà
limitat a familiars de les víctimes i a dos representants
per cada entitat o col·lectiu
homenatjat. Per facilitar el
compliment dels protocols
de seguretat, les portes del
teatre s’obriran mitja hora
abans.
L’homenatge començarà
amb l’acte institucional
en record de les víctimes i
continuarà amb l’espectacle
Maleïdes guerres a càrrec de
Lali Barenys, Namina i Carles
Bertran. És un cant a la pau
i una reivindicació a favor
de la llibertat que crida a
conviure. Acabarà amb una
ofrena de clavells per part
dels assistents.
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J.V.

Els concentrats davant l’Ajuntament. Després van anar al CAP de la Roca centre

de ser presencial donen dia i
hora, però en la majoria dels
casos es resol per telèfon,
però hi ha alguns casos en
què no hauria de ser.” L’entitat apunta que la situació
es complica encara més si es
tracta de persones grans. “No
saben fer les peticions per

telèfon. Jo mateixa he hagut
d’ajudar tres avis a fer les
peticions.”
La plataforma i l’associació de veïns ja van fer la
mateixa reclamació en una
manifestació que es va fer
a la Torreta al juliol a la
qual van assistir unes 200

persones. Ara han anat a
l’Ajuntament per demanar
que el consistori faci seva la
demanda i faci força davant
el Departament de Salut.
Els ajuntaments de Figaró
i Vallromanes també han
reclamat la reobertura dels
respectius ambulatoris.

Caldes dona mòbils
a l’ambulatori
per facilitar l’atenció
telefònica als pacients

GRISELDA ESCRIGAS

Caldes de Montbui

Treballadors de l’Hospital
de Granollers reprenen
les mobilitzacions
Un centenar de treballadors de l’Hospital de Granollers han
reprès aquesta setmana les mobilitzacions que fan els dimecres per reclamar
millores laborals i salarials. Un petit
grup va tallar el trànsit durant uns
minuts al carrer Francesc Ribes. La
presidenta del comitè d’empresa i deleGranollers

gada sindical de CCOO, Fina Sánchez,
afirma que, malgrat algunes millores,
com els EPI, el temps de solapament
entre els torns de professionals o el
cobrament dels plusos per vacances a
partir de l’octubre, aquest estiu s’ha
produït una “fuga de professionals”
cap a l’assistència primària o hospitals
més grans. “Pot arribar un moment en
què la Covid augmenti i no tinguem
prou professionals”, advertia. I afe-

geix que també cal un augment de la
infraestructura en UCI i en el servei
d’Urgències, “que s’està començant
a saturar”. El director de Persones de
l’Hospital, Carles Pla, diu que el moviment de professionals entra dins de la
normalitat. Admet que el centre busca
professionals per cobrir les necessitats
de l’ampliació de dispositius, com la
duplicació de places a l’UCI, però assegura: “Ens n’estem sortint prou bé”.

L’Ajuntament de Caldes ha
facilitat dos telèfons mòbils
al centre d’assistència primària (CAP) Joan Mirambell
i Folch per tal que pugui
atendre més trucades i
millorar la comunicació del
centre amb els seus usuaris.
La situació de pandèmia ha
fet augmentar les consultes
telefòniques a l’ambulatori.
D’altra banda, l’Ajuntament
també ha instal·lat sis parasols al carrer, davant del CAP
perquè les persones que fan
cua i esperen el seu torn a
fora perquè no poden accedir a l’interior per culpa de
les mesures especials de la
Covid-19 no ho hagin de fer
sota el sol.
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Espais en un
entorn fluvial
Riu Mogent

Naixement
Serra del Corredor, a l’aiguabarreig dels torrents de l’illa
de Ca l’Arenes
Alçada
600 metres
Desembocadura
Aiguabarreig amb el Congost,
entre Montmeló i Montornès.
Alçada
68 metres

GRISELDA ESCRIGAS

Longitud
24,5 quilòmetres
Municipis per on passa
Llinars, Cardedeu, la Roca,
Vilanova i Montornès

Dos ciclistes, aquesta setmana, a la Bassa dels Ànecs. És un lloc que rep moltes visites de veïns de la Roca i la rodalia

El llac que va néixer amb la B-40
La Bassa dels Ànecs de la Roca es va crear a partir de la construcció d’autovia
La Roca del Vallès

Considerada com un dels
punts més emblemàtics
del municipi, la Bassa dels
Ànecs, a la Roca, prop del
riu Mogent, és un dels llocs
amb més història, i un dels
principals actius naturals i
paisatgístics de la comarca.
Moltes persones del poble i
de municipis veïns hi van a
passejar i a portar menjar a
les aus, acció que no és recomanable.
Durant el segle XIX, tot el
terreny dels voltants de la
bassa eren horts privats de
la gent del poble, que també
servia com a lloc de trobada
entre els veïns. Antigament,
abans que es convertís en
el que és avui, el lloc es
coneixia popularment com
el Cañón Colorado, ja que era
una muntanya caracteritzada
pel color roig de les pedres.
Segons el regidor de Medi
ambient de la Roca, Jordi
Bacardit, la bassa pertanyia
a la Direcció General de Carreteres des de la construcció de l’autovia B-40, entre
Granollers i Mataró i, a causa
d’això va quedar un aiguamoll entollat quan es va fer
aquesta carretera.
Va ser un espai creat
durant els anys 1995 i 1996,
que es va dissenyar i construir amb l’objectiu de substituir l’antiga gravera d’en Segur,
abandonada i naturalitzada
com a zona humida, que

GRISELDA ESCRIGAS

Eudald Clascà

A l’entorn de la bassa hi viuen diverses espècies d’ànecs i oques

havia desaparegut amb les
obres de construcció de la
B-40. Temps després es van
treure els àrids de la muntanya, en va quedar un sot,
i de mica en mica va sorgir
l’ecosistema natural que avui
dia coneixem, tot i que aleshores en un millor estat que
l’actual.
La Bassa dels Ànecs està
al límit entre els termes
municipals de la Roca i
Granollers, i forma part de la
conca del riu Besòs. Fa uns
quants anys, la Diputació de
Barcelona la va adequar amb
escales de fusta i baranes,

L’entorn de la
bassa presenta
un estat general
de deixadesa
i brutícia
per a l’accés dels visitants i
va fer una neteja de malesa
i brutícia de les rodalies.
Bacardit explica que actualment s’hi poden trobar
espècies, com l’ànec collverd
o ànec de bosc, ànecs i oques
domèstiques, algun exemplar

híbrid i alguna espècie de
cranc.
Inicialment, des del riu
Mogent hi havia un canal
que subministrava aigua a la
bassa perquè s’anés renovant
i no quedés estancada. També una associació local es
feia càrrec del manteniment
periòdic del lloc. Ara mateix,
però, aquest canal no està
operatiu i es troba en molt
mal estat per culpa de l’incivisme que pateix l’entorn.
Una tradició al poble és la
d’anar tota la família a donar
menjar a les aus. Els infants,
durant la setmana, guarden

el pa sec que sobra per portarlo com a aliment als ànecs.
Aquesta pràctica, al llarg dels
anys, s’ha demostrat que era
perjudicial per als animals,
ja que podia provocar greus
disfuncions alimentàries. A
més, quan se’ls dona alimentació, es provoca que les cries
esdevinguin sedentàries i no
culminin l’aprenentatge de
supervivència. De fet, l’any
2018 l’Ajuntament va fer un
comunicat en què insistia
que no es donés menjar a les
espècies, ja que en el fons de
la bassa queden les restes de
menjar que no es consumeixen, i això afavoreix el creixement d’algues que esgoten
l’oxigen de l’aigua, amb la
consegüent mort de peixos,
insectes i altres formes de
vida que són la base de l’alimentació dels ocells.
Avui dia, la Bassa dels
Ànecs es troba en una situació de deixadesa i d’acumulació de brutícia a l’entorn.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), responsable d’habilitar el canal, ha anunciat
que iniciarà els tràmits per
traslladar els ànecs a un lloc
millor. De fet, en els darrers
mesos n’han aparegut diversos de morts.
PROJECTE DE MILLORA
Des de l’Ajuntament indiquen que s’ha aconseguit
un compromís verbal amb la
Generalitat per posar remei
a la situació. En un principi
han de redactar un projecte
sobre la reforma de la bassa,
que miraran de dur a terme
durant l’any vinent. Una
protectora s’hi ha posat en
contacte per mirar de salvar
aquests animals, fins que es
pugui restaurar bé la bassa.
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Glovo
expandeix
el servei
a les àrees de
Mollet i Parets

per a la plantilla de La Roca Village
L’acord aprofundeix en el que ja es va firmar amb l’obertura del centre comercial en dies festius

Mollet del Vallès

La Roca del Vallès
EL 9 NOU

EL 9 NOU

Els més de 1.700 treballadors
dels establiments de La Roca
Village disposaran de més
avantatges socials, segons
preveu l’acord que han pactat els sindicats CCOO i UGT
amb Value Retail, empresa
gestora del complex comercial. L’acord renova el que
ja s’havia firmat vuit anys
enrere i que va comportar
la introducció d’un complement per treballar en diumenge i festius.
Amb l’acord es conserva
el complement, però s’introdueixen altres mesures
de caràcter social, amb propostes per a la conciliació, la
formació de la plantilla i la
mobilitat. En aquest últim
aspecte, s’està treballant en
l’opció que hi hagi fórmules
de transport des de l’aparcament dels treballadors, allunyat del centre comercial, i
també de modificar els horaris dels autobusos regulars
que porten a La Roca Village.
El pacte entre la direcció i els
sindicats també inclou mesures relatives a la formació.
Un altre dels aspectes recollits en l’acord és la possibilitat d’introduir mecanismes
de generació d’ofertes energètiques sostenibles i que
els treballadors obtinguin
algun benefici a partir de
l’estalvi de costos que pugui
aconseguir l’empresa. Els
treballadors també disposen
d’un espai ampliat per als
períodes de descans i d’una

Glovo, l’app que permet
als usuaris rebre i enviar al
moment qualsevol producte
dins de la seva ciutat, ha consolidat la presència a l’Àrea
Metropolitana amb l’extensió del seu servei en poblacions com Mollet i Parets.
Segons informa l’empresa,
els usuaris d’aquestes ciutats
podran disposar a domicili
d’ofertes de la cadena McDonald’s, Burger King i KFC.
També podran fer la compra
als supermercats Dia.
L’arribada del servei a les
dues localitats vallesanes
propicia que establiments
locals tinguin l’opció de fer
arribar els seus productes
als domicilis dels clients.
Entre aquests, el menjar
japonès de Yoi Aji, el sushi d’Izakaya Sushi Bar,
les hamburgueses de l’Ai
Calla! o les tapes d’Oh! Tapa
Parets. Glovo ofereix, a més,
serveis d’altres establiments
com supermercats, parafarmàcies, floristeries o botigues d’electrònica.
L’empresa desplega un
pla d’expansió a tot l’Estat,
i l’obertura dels serveis a
ciutats de l’Àrea Metropolitana contribueix a consolidar
l’aplicació de repartiment.
“Les obertures de Parets i
Mollet són un pas important
per a un dels nostres grans
objectius, que és arribar al
màxim nombre de persones
possible”, diu el director de
Glovo a l’Estat, Diego Nouet.

L’espai comercial col·labora
amb el Gran Premi de MotoGP
La Roca Village col·
laborarà amb el Gran Premi de MotoGP, que
es disputa el cap de setmana vinent al Circuit de Barcelona-Catalunya. Davant de les
restriccions d’accés al traçat de Montmeló
per les mesures contra la propagació del
coronavirus, el centre comercial de La Roca
es vol convertir en un espai de trobada per
La Roca del Vallès

oficina d’assessorament sindical.
Per als sindicats, aquest
acord és rellevant perquè
suposa millores generals
per a un col·lectiu de treballadors que està inclòs en
convenis molt diferenciats.
Les relacions laborals estan

als seguidors de les motos. A la Roca Village
hi ha instal·lada des de dissabte passat una
exposició amb set parades, entre les quals
destaquen les rèpliques oficials de les motos
d’alguns dels pilots més destacats. També
s’hi ha instal·lat una botiga provisional amb
articles oficials dels equips del mundial.
“La Roca Village té un compromís ferm amb
l’entorn i una gran voluntat de contribuir
a la seva recuperació econòmica”, explica la
directora de negoci, Elena Foguet.

establertes amb els comerços
que hi ha al centre comercial en funció del conveni
que sigui d’aplicació per a
cada activitat i, per això, els
sindicats han treballat per
introduir algunes millores
que siguin compartides per
a tot el col·lectiu laboral. “És

un acord que hauria de servir
de model per a altres grans
centres comercials”, reflexiona el secretari general de
CCOO al Vallès Oriental, el
Maresme i Osona, Gonzalo
Plata. El sindicat UGT també
es manifesta “satisfet” amb
l’acord.

Mollet del Vallès
EL 9 NOU

El MarketPlace VO, la plataforma d’intercanvi de serveis
entre empreses del Vallès
Oriental que el Consell
Comarcal va posar en marxa
a finals de juliol, ja té 128
empreses inscrites per presentar-hi ofertes dels seus
productes i serveis.
La creació d’aquesta plataforma, que es pot consultar
des de la web del Consell
Comarcal, era una de les
mesures incloses en el pla
de reactivació econòmica
pactat entre administracions,

agents empresarials i sindicals a la Taula Vallès Oriental
Avança.
La iniciativa ha obtingut
fins ara més resposta per la
banda de l’oferta que per la
banda de la demanda, segons
admetien aquest dimarts en
la presentació de la plataforma, que s’ha fet a la seu del
centre de serveis empresarials Mollet Hub, els responsables de Promoció Econòmica
del Consell Comarcal. El
conseller d’aquesta àrea,
Jordi Manils, confia que també comencin a presentar-se
demandes que facin possible
l’intercanvi de serveis entre

J.C.A.

El MarketPlace de productes
del Vallès Oriental arriba a
gairebé 130 empreses inscrites

La presentació del mercat virtual es va fer aquest dimarts al Mollet Hub

empreses de la comarca
que ha inspirat la creació
d’aquest mercat virtual, en
el qual es poden trobar ofertes i demandes de comerç i
serveis a la comunitat, indús-

tria, turisme, productes de la
terra i productes vinculats a
la Covid-19.
El Consell Comarcal obre
aquesta iniciativa a qualsevol
empresa del Vallès Oriental.

Des de la mateixa web, es pot
omplir un formulari amb el
producte que s’ofereix o es
demana i les dades de contacte. És un pas per crear “un
espai de treball compartit
que enforteixi el teixit econòmic del Vallès Oriental”,
diu Manils. L’objectiu és
“enfortir la cooperació per
damunt de la competició”,
un precepte especialment
important en l’actual context
de pandèmia.
Les iniciatives que estaven
incloses en el pla de reactivació, com aquest MarketPlace,
estan activades en la seva
majoria, tot i que Manils
admet que n’hi ha algunes
que avancen més lentament
perquè, tot i que hi ha compromisos ferms per part de
la Generalitat i la Diputació,
encara no han posat a disposició els recursos econòmics
per tirar-les endavant.

5/10/2020
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Grifols confia
a recuperar el
creixement de
producció de
plasma el 2021

Tecknia expandirà
el negoci a Sèrbia
i el Marroc amb el
suport de Cofides
Parets del Vallès

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La multinacional especialitzada en la fabricació d’hemoderivats Grifols confia a
reprendre el camí de l’expansió productiva el 2021, després que la pandèmia hagi
incidit en una reducció de
les donacions de plasma. En
un comunicat als inversors
aquesta setmana, la companyia ha comunicat que hi ha
una tendència positiva en
les donacions, i per això preveu que l’any que ve hi hagi
una recuperació total en els
volums de plasma i es pugui
reprendre el pla d’expansió
per augmentar la producció
en aproximadament un 30%
ja el mateix 2021.
En paral·lel, la companyia
assenyala que ha mantingut
els projectes de recerca dirigits a combatre la Covid-19.
En aquest sentit, Grifols esta
liderant el desenvolupament
d’una immunoglobulina amb
anticossos específics contra
el virus SARS-CoV-2 a partir
de persones que han superat
la malaltia. Els protocols
científics per a aquest projecte ja tenen l’aprovació de
les autoritats sanitàries i ha
començat l’assaig clínic per
avaluar la seguretat i l’eficàcia del tractament, tant per
a pacients ja afectats per la
malaltia com per a tasques de
prevenció.
La firma, que té a Parets
un dels principals centres de
producció mundials, avança
també en la validació de les
tecnologies desenvolupades
per a l’elaboració de testos
per detectar la malaltia.
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Una de les cortines fabricades per Arcol a la Roca instal·lada en un autocar

Arcol distribueix més de 3.000
cortines anti-Covid per a autocars
L’empresa de la Roca ha comercialitzat el producte en deu països
La Roca del Vallès
J.C.A.

El fabricant de miralls retrovisors, pilots portallums,
cortines parasol i càmeres
integrades en vehicles Arcol
ha distribuït des de la Roca
a una desena de països unes
cortines de protecció antiCovid adaptables a autocars
i autobusos. L’objectiu és
aportar protecció als conductors, tot i que el producte és
prou senzill d’instal·lar per
col·locar-se en els seients i
protegir també els viatgers.
L’empresa destaca la bona
acollida del producte, del
qual se n’han venut més de
3.100 unitats a Europa.
Arcol és una empresa amb
una dilatada trajectòria en
el sector, que arrenca en la

dècada dels 40, quan fabricava –entre d’altres– els miralls
retrovisors del popular Biscúter. Progressivament, l’empresa, instal·lada a la Roca
des de l’any 2008, ha anat
especialitzant la producció
cap als sectors del transport
col·lectiu i les autocaravanes.
L’empresa va intuir que
una de les necessitats que
sorgirien en el sector seria la
de la protecció dels conductors i dels viatgers, i per això
van adaptar un producte ja
existent –les cortines solars
enrotllables– amb el canvi de
la tela per PVC per contribuir a la protecció. L’avantatge
del producte és la instal·lació
senzilla i és econòmicament
menys costosa que altres
solucions, de manera que és
més atractiva per a clients

com els de l’empresa, amb
flotes àmplies de vehicles.
La demanda del producte
ha estat més general per a la
protecció dels conductors,
sobretot en el cas dels autobusos urbans en què la interacció amb els passatgers és
més freqüent. L’empresa destaca, però, que hi ha l’opció
d’instal·lació entre passatgers, per permetre ampliar
l’ocupació al vehicle.
L’empresa, fortament compromesa amb la innovació,
ha treballat amb proveïdors
que garanteixin el compliment de les homologacions.
Aquesta és una aportació
d’Arcol en la prevenció de
la pandèmia, però el departament d’R+D+I treballa en
altres projectes, sobretot en
el camp de la visió.

La multinacional Teknia
Manufacturing Group, dedicada a la fabricació de components per a l’automoció,
afronta el creixement de la
seva activitat internacional
amb la construcció de plantes a Sèrbia i al Marroc que
substituiran les instal·lacions
que ja té en funcionament a
tots dos països. La companyia
disposa a Parets d’un dels
principals centres de producció a Catalunya. A Sèrbia,
l’empresa hi fabrica components plàstics per a automòbils, mentre que al Marroc
va adquirir una empresa
especialitzada en la injecció
de plàstic i l’assemblatge.
En totes dues operacions,
l’empresa tindrà el suport de
la societat público-privada
Cofides, que ha aportat 4.5
milions d’euros als projectes,
que sumen inversions de vuit
milions.

Les Franqueses avança
en el Pla de Xoc
amb 11 contractacions
en Plans d’Ocupació
Les Franqueses del Vallès

Dos agents d’acció comunitària, que reforçaran les
tasques de vigilància sobre el
compliment de la normativa
sanitària de la Covid-19, són
les últimes contractacions
que ha fet l’Ajuntament de
les Franqueses per la via
dels Plans d’Ocupació previstos en el Pla de Xoc local.
Aquests plans encara preveuen la contractació d’un cap
de brigada i sis peons per
desinfectar parcs infantils i
mobiliari urbà, un pintor i un
altre agent cívic de control
d’aforaments. En total, seran
11 contractacions amb una
durada de sis mesos.
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CATALUNYA
Incorporación de 60 investigadores
posdoctorales por 8,66 millones de euros

El grupo reabrirá hoy al público
sus seis salas multicines de Barcelona

Un ‘family office’ catalán compra una
nave logística en La Roca del Vallès

AGAUR La agencia dependiente de la Generalitat ha destinado 8.66
millones de euros para incorporar a 60 investigadores posdoctorales a las universidades, centros de investigación y fundaciones hospitalarias de Catalunya. Se trata del programa Beatriu de Pinós, dirigido al personal investigador con título de doctor y trayectoria de excelencia que trabaje en el extranjero y que desee sumarse al sistema
catalán de investigación a partir de un programa de becas. Las ayudas se han concedido a 29 mujeres y 31 hombres de 17 países que
desarrollarán su proyecto de investigación durante tres años.

BALAÑÁ Las seis salas multicines con que el grupo cuenta en Barcelona volverán a abrir sus puertas hoy tras cerrar al público debido
a la pandemia. Se trata de Arenas de Barcelona Multicines, Aribau
Multicines, Balmes Multicines, Bosque Multicines, Glòries Multicines y Gran Sarrià Multicines. Según Balañá, la reapertura estará
marcada por “los protocolos de seguridad e higiene, que incluyen
medidas sanitarias y de distanciamiento físico, instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico, equipos de protección personal,
incentivos por la compra en línea, y el pago con tarjeta”, informa Efe.

SAVILLS AGUIRRE NEWMAN Un family office acaba de adquirir
una nave logística de 6.350 metros cuadrados en el polígono Can
Font de la Parera, situado en La Roca (Vallès Oriental). Así lo explicó
ayer la consultora, que ha intermediado la operación y que no ha dado más detalles sobre quién es el nuevo propietario del recinto. La
compraventa se empezó a negociar durante el estado de alarma y
se rubricó a principios de mes. Según Savills Aguirre Newman, la
operación pone en evidencia el interés de los inversores por el mercado logístico catalán pese al actual contexto económico.

DOCUMENTAL/ BARCELONA GLOBAL Y THE MEDIAPRO STUDIO ESTRENAN UNA PELÍCULA EN LA QUE
SE EXPONEN LOS PRINCIPALES RETOS URBANÍSTICOS Y ECONÓMICOS DE LA CIUDAD PARA 2050.

La Barcelona de los próximos
30 años llega a la gran pantalla
por Eric Galián

¿Está la capital catalana acabada? Esta
es la pregunta que sobrevuela todo el
documental Barcelona 2050: retos urgentes para un futuro sostenible, una
producción de Barcelona Global y The
Mediapro Studio que intenta “generar
pensamiento estratégico” sobre el futuro de la ciudad por primera vez en la
gran pantalla. La pieza, de 70 minutos
de duración y en la que han colaborado
Aigües de Barcelona y el Consorci de la
Zona Franca, se preestrenó ayer en los
cines Bosque para un reducido número
de expertos en urbanismo y profesionales vinculados. El próximo día 22, la película verá la luz en TV3 y se iniciará una
campaña con 80 cápsulas de contenido
en las redes sociales sobre los retos de la
urbe en los próximos treinta años.
En el documental han participado especialistas en tecnología, ciencia, ciudades inteligentes, energía, cultura o emprendeduría, como Anna Gener, presidenta de Savills Aguirre Newman en
Barcelona; Carmina Ganyet, directora
general corporativa de Colonial; Pilar
Conesa, fundadora de Anteverti; Vicente Guallart, cofundador del Institut
d’Arquitectura Avançada de Catalunya
(IACC); Aleix Valls, primer ejecutivo de
Liquid, o el propio CEO de Barcelona
Global, Mateu Hernández.
Ante una cada día más clara falta de liderazgo por parte de las administraciones a la hora de definir hacia dónde va la
capital catalana y ante el reto de atraer
nuevos proyectos, Barcelona Global
–que está presidida desde el pasado julio
por Aurora Catà– lleva a cabo con su película un ejercicio de visión de futuro y generación de ideas para intentar despertar
el “espíritu apagado” de la ciudad.
La producción no se entretiene en nostalgias olímpicas y hace hincapié, primero, en los grandes proyectos que ya se están ejecutando pero que acumulan mucho retraso, con un velado tirón de orejas
a sus responsables. Se trata de la futura
estación de La Sagrera, iniciada en 2010 y
que todavía no tiene fecha de inauguración; la Línea 9 del Metro, proyectada entre 1999 y 2002 y cuyo tramo central entre Zona Universitària y Sagrera está parado desde 2011, y la unión del Trambaix

BARCELONA 2050:
ZONAS DE DESARROLLO
Principales clústers
del área metropolitana
Fira L'Hospitalet
Sant Feliu- Molins
Barberà del Vallès
Parc Tecnològic del Vallès
Polígonos de El Prat
Zona alta de Barcelona
ZAL-Puerto
Badalona Polígono Sur
Polígonos de Castellbisbal
UPC-BSC
Polígonos corredor C-245
Santa Perpètua- Palau
Parc de Recerca Biomèdica
Bon Pastor
Tres Chimeneas
Zona Franca

Reservas de
suelo para vivienda

Espacio Roca Viladecans
Sant Boi
Prat Norte
Torrassa
Quatre Camins
Hospital General de Sant Cugat
Zona Baricentro de Barberà
Besòs Norte-Montcada
Sagrera
Tres Chimeneas

Elena Ramón

ANÁLISIS

Aurora Catà preside Barcelona Global.

y el Trambesòs por la Diagonal, que debido a la falta de consenso político no iniciará su construcción hasta al menos
2021. “Necesitamos una agenda de transformación ambiciosa a 15 o 20 años; hecho mucho en falta ambición”, comenta
en el reportaje Pepe Serra, director del
Mnac.
La mayor parte de los expertos coinciden en reivindicar la Gran Barcelona como una fórmula para crecer, desarrollar
nuevos proyectos y resolver el problema
de la vivienda. “No podemos ser la ciudad de 1,4 millones de habitantes, sino la
de 4,7 millones”, sentencia Anna Gener.
Pilar Conesa coincide: “La visión metropolitana es un sí o sí para Barcelona”.
La generación de zonas económicas a
largo de la región es otro de los puntos
que toca la película, que identifica cinco
grandes corredores en el área metropo-

litana con 25 clústers de actividad (ver
cuadro). Entre ellos, se pone énfasis en
los tres con más potencial. Por un lado,
la Zona Franca, con su gran zona logística y el Aeropuerto del Prat y el Puerto
de Barcelona como grandes infraestructuras cercanas. El film señala la necesidad de potenciar la red ferroviaria
de la zona para que los barcos que vienen de Asia y rodean la Península Ibérica hasta los puertos de Amberes y Rotterdam paren en Barcelona y, desde
ahí, se transporten las mercancías a
Centroeuropa. El segundo clúster es el
de las Tres Chimeneas, en el que se propone imitar al distrito 22@ y abrir la zona al mar. Por último, se hace referencia
al Bon Pastor y a la necesidad de transformar la fachada del río Besòs.
El documental también aborda el
problema de la vivienda y la subida de
los precios del alquiler a raíz de la recuperación de 2013-2014, que vino acompañada de un aumento de la demanda
que no se tradujo en máscompras de pisos, sino en un mayor número de alquileres. El film identifica las principales
reservas de suelo para vivienda y resalta
el potencial de zonas como, por ejemplo, la Marina del Prat Vermell, que podría generar un nuevo barrio de hasta
30.000 personas.
Por último, Barcelona Global pone
encima de la mesa los retos sanitarios de
la ciudad, como la gestión del Covid-19
o el problema del agua.

Bartomeu deberá
afrontar una moción
de censura en el Barça
Expansión. Barcelona

Los impulsores de la moción
de censura contra el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva presentaron ayer
20.687 firmas en las oficinas
de la entidad. Esta es la cifra
más alta de la historia del club
catalán para una iniciativa de
estas características.
Así, superan con creces los
16.521 apoyos necesarios para
llevar la moción de censura a
un referéndum y, salvo sorpresa en el proceso de validación de las firmas, conseguirán su objetivo de que la continuidad de la junta de Bartomeu sea votada por los socios.
A partir de ahora, se abre
un periodo de 10 días en el
que el club constituirá una
mesa de validación y, cuando
esta esté formada, contará
con 10 días adicionales para
llevar a cabo el trabajo.
El precandidato Jordi Farré, impulsor y responsable

Los impulsores, que
han logrado 20.687
firmas, deberán
conseguir ahora un
apoyo de dos tercios
jurídico de la moción, afirmó:
“Bartomeu tendría que dimitir hoy [por ayer] mismo”. El
propio presidente culé, según
fuentes del Barça, no tiene
ninguna intención de renunciar, informa Efe.
Farré considera que la pandemia no sería una complicación para el referéndum: “Durante este periodo se han celebrado elecciones en Galicia
y en el País Vasco y no ha pasado nada; el Camp Nou es
suficientemente grande”.
Los impulsores de la moción tendrían que conseguir
un 66,6% de votos a favor de
la dimisión de Bartomeu y su
junta directiva para conseguir
su objetivo.

Oryzon sube un 6,7%
por un ensayo de éxito
Expansión. Barcelona

Las acciones de la compañía
biofarmacéutica Oryzon Genomics subieron ayer un
6,79% en Bolsa tras anunciar
los resultados de eficacia y seguridad de un ensayo en pacientes de cáncer de pulmón
de célula pequeña. Los títulos
de la compañía experimentaron la séptima mayor subida
del parqué español al revalorizarse 0,19 euros, hasta 3,06
euros por acción. En lo que va
de año, las acciones de la empresa se anotan una subida
del 10,25 %.
La compañía presentó ayer
los frutos del ensayo Clepsidra, que ha evaluado el fármaco Iadademstat en combinación con platino-etopósido en
pacientes de cáncer de pul-

món en recaída.
Los resultados del estudio,
que se ha llevado a cabo en varios hospitales españoles, incluyen datos de los 14 pacientes reclutados. La combinación de los tres fármacos, Iadademstat más carboplatinoetopósido, ha presentado signos prometedores de eficacia
clínica, con un 40% de respuestas observadas y una duración media de 4,5 meses.
Además, se han detectado
dos estabilizaciones de la enfermedad de larga duración
(más de cuatro meses), lo que
configura un indicador global
de 60% de beneficio clínico.
Según el director médico de
Oryzon, Roger Bullock, el nivel global de respuestas es esperanzador, informa Efe.
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El pacto 'social' de La Roca Village desvelará sus
condiciones laborales
Europa Espanya Espanyol
La dirección de Value Retail, propietaria del centro de compras de outlet de lujo situado en La
Roca del Vallès (Barcelona), acaba de renovar y mejorar las condiciones del pacto "social" que
tiene establecido con los sindicatos CCOO y UGT.
La última ratificación firmada recientemente servirá para entrar a fondo en la calidad y condiciones
de trabajo, tras una experiencia de ocho años en que la plantilla de La Roca Village ha completado
sus derechos laborales con otro acuerdo paralelo sobre aspectos inherentes a los espacios de
trabajo, no regulados en los convenios colectivos.
En esta última revisión, el acuerdo permitirá evaluar las condiciones laborales que mantienen los
operadores y marcas instaladas en el centro - más de 140 marcas de moda, belleza y decoración,
además de los establecimientos de restauración - con sus plantillas que suman 1.107 trabajadores
-incluidos los de servicios de subcontratas como seguridad o limpieza-. Del total, únicamente un
3% corresponden a Value Retail, de ahí que los sindicatos califiquen de "valiente" la apuesta de la
dirección del centro "porque no estaría obligada" y defienden que ellos actúan con
"responsabilidad".
"Necesitamos saber el número de empleados que hay a jornada completa o parcial y también la
temporalidad que tenemos en el centro ", explica Gonzalo Plata, secretario general de CCOO del
Vallès Oriental-Maresme-Osona, el sindicato mayoritario en La Roca Village. Hasta ahora esta
tarea ha sido imposible porque "muchos de los operadores y marcas tienen la sede central en
Barcelona y los sindicatos no podemos acceder a los datos de una forma directa, sino que
tenemos que referirnos al instituto de estadística Idescat o al departamento de Trabajo de la
Generalitat", con datos muy globales, insiste.
Plata hace referencia a la situación de todo el sector del comercio al detalle y el retail donde la
temporalidad, la rotación y la parcialidad es muy alta y los sindicatos quieren "saber cómo están
las relaciones laborales en el village para a partir de ahí explorar vías de solución". Los sindicatos
ponen en valor que Value Retail pueda hacer de palanca de conexión con las marcas "porque es
en beneficio de todos ya que en un outlet se requiere a un profesional muy bien formado y
preparado, con una cierta especialización, para atender a un cliente que proviene de otros
mercados", señala Plata y admite que con las restricciones por la pandemia ahora el público de La
Roca es principalmente el visitante de la Unión Europea que ha tomado el relevo a nacionalidades
como la china o la rusa.
La mesa de formación Por ello, entre los avances que se han hecho con la última revisión también
figura la constitución de una mesa de formación, para que de forma conjunta "evaluemos que
formación necesitarán los trabajadores del centro comercial, desde el aprendizaje de idiomas a los
cursos de escaparatismo".
Cabe decir que el acuerdo no regula las condiciones de trabajo de las personas del centro
comercial que dependen de los convenios colectivos de las diferentes marcas comerciales. Pero sí
aborda las relativas a la conciliación, la confortabilidad, la movilidad -explorarán modalidades
como el carsharing y mejorar los horarios del transporte público- o gestionar el ahorro de energía.
E incluso permite que los sindicatos tengan un punto de asesoramiento laboral para los
empleados, situado en las áreas de descanso para el personal que se instalaron en el recinto, en

base al anterior pacto y gracias a los recursos invertidos por Value Retail.
Gonzalo Plata defiende que el acuerdo podría transformarse en un modelo exportable a otros
centros comerciales o espacios donde conviven diferentes tipologías de empresas que se regulan
por diversos convenios colectivos, como por ejemplo el Aeropuerto del Prat.
Y se está consolidando como una experiencia laboral única en el grupo Value Retail, porque La
Roca forma parte de los 11 villages de la colección de The Bicester Village Shopping Collection en
Europa y China. No obstante, la firma ha declinado valorar el contenido del pacto a elEconomista .
Los sindicatos dicen que les consta que "la dirección de La Roca Village ha expuesto a su grupo
empresarial la eficacia del acuerdo porque mejora las condiciones sociales pero además les
permite paz social e incluso es un avance en la Responsabilidad Social Corporativa actuando de la
mejor manera: tener diálogo con los agentes sociales en el territorio", subraya Plata.
comentarios forum 0 WhatsApp Facebook Twitter Linkedin
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L’ESTAT DE LA C-17 (i II)

Viladrau DEL VALLÈS
L’AMETLLA
Entrades sense carrils

Mollet, que ara en té dos. “És
l’únic tram de l’AP-7 entre la
frontera i Tarragona que no
té tres carrils”, recorden des
de Territori, que, per ara, no
ha trobat la complicitat del
govern de l’Estat, titular de
l’AP-7. “El Ministeri no ha
canviat de parer, de moment,
i no es pot tirar endavant
aquest projecte que seria una
millora per a la C-17 i per a
l’AP-7”, indiquen fonts del
Departament de Territori i
Sostenibilitat. De totes, és
l’obra amb un cost menor
però podria contribuir de
manera notable a la fluïdesa
del trànsit a la C-17.
En els darrers anys, ja s’han
fet algunes obres de millora
al tram sud de la C-17: l’any
2017 es va ampliar la connexió des de l’AP-7 i la C-33
amb la C-17 en sentit nord
a Parets allargant els dos
carrils del vial d’enllaç i l’any
2015 es va fer una nova connexió entre la C-33 i la calçada en sentit nord de la C-17,
a Mollet. L’any 2018 l’am-

2

da
El tram de l’autovia de l’Ametlla, des de l’enllaç amb la carretera de Caldes, fins a l’enllaç
de l’Ametlla manté encara mitjà dotzena d’accessos directes amb entrades i sortides sense
carrils per facilitar la maniobra. En sentit sud,
hi ha la que dona accés al camí del Pou de Glaç
(a la foto) i la de la botiga de mobles Pratdesaba. En sentit nord, es manté l’accés a unes
cases, just abans de l’enllaç de la carretera de
Canovelles, a la botiga Mobles Calàbria, a l’empresa Cosmos i al restaurant La Quaranya.

gamanent

C-17

1
La Garriga

Cànoves
PARETS DEL VALLÈS
Entrades sense carrils

Cardedeu

4

AP-7

Canovelles
Granollers

La Roca
del Vallès

En direcció nord, al tram entre Parets i Lliçà
de Vall, es compten, encara, set connexions
directes a la C-17 que connecten amb empreses –algunes amb trànsit de camions– i algun
habitatges (a la foto). La darrera millora en
aquest punt es va fer a l’accés a l’empresa Idilia, que fa un parell d’anys va estrenar un nou
carril d’acceleració per facilitar la incorporació en sentit nord coincidint amb l’ampliació
de la fàbrica. L’accés per entrar a l’empresa
també es va millorar.

Santa Agnès
Malanyanes
C-60

tmeló
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Una de les intervencions que també hi ha
pendents és la millora de l’enllaç del barri de
la Vinyota, a Mollet. Els dies de més afluència
de compradors a la botiga de Decathlon que
hi ha tocar poden arribar a afectar el tronc
central de la C-17 en sentit sud. L’afectació
més important, però, és per les retencions que
afecten la mobilitat interna de Mollet.

GRISELDA ESCRIGAS (FOTOS) / NEUS PÀEZ (GRAFISME)

Vallromanes

MOLLET DEL VALLÈS
Enllaç de la Vinyota

Dilluns, 21 de setembre de 2020

Des de 2008,
s’han anat
tancant
incorporacions
perilloses

A Parets i Mollet,
ja es van millorar
les connexions
de la C-17 amb
la C-33 i l’AP-7
pliació de les instal·lacions
d’Idilia Foods –l’antiga ColaCao– a Parets van comportar
la millora de l’accés a les
naus d’aquesta empresa i la
botiga de mobles que hi ha a
tocar.
També hi ha hagut altres
intervencions encaminades
a la millora de la seguretat
viària com la instal·lació d’un

7

radar de tram entre Lliçà
d’Amunt i Parets l’any 2018,
en un punt on es produïen
força accidents. Entre el 2017
i el 2018 es va fer una renovació global del paviment des
de la Garriga cap al sud.
Abans, l’any 2008, l’aleshores Departament de Política
Territorial i Obres Públiques
va tirar endavant el tancament d’una vintena d’accessos directes a la C-17 en tot
el tram del Vallès Oriental.
Només es van deixar oberts
aquells que no tenien alternativa. Molts eren al tram
entre l’Ametlla i Canovelles,
on encara en queden alguns
perquè no tenen alternatives. És el cas d’algunes
botigues de mobles situades
a tocar de la C-17. Entre
2015 i 2016 es van clausurar,
tres incorporacions a Lliçà
d’Amunt entre les quals la
del barri de Can Franquesa
després de pavimentar el
vial alternatiu d’accés des
del polígon Font del Ràdium,
de Granollers.
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La Roca estrena dissabte el Cicle Cultural la Minúscula
Dimecres, 23 Setembre 2020
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Les lleis del rodatge
Europa Espanya Català
Daniel Monzón roda l'adaptació de 'Les lleis de la frontera', de Javier Cercas, en plena pandèmia i
localitzant arreu de Catalunya
Jordi Camps i Linnell - Montblanc (tarragona)
Després de mesos posposat, el rodatge de l'adaptació de la novel·la Les lleis de la frontera , de
Javier Cercas, ja està en marxa. Daniel Monzón, el seu director ( Celda 211, El niño ) va començar
la filmació el 27 d'agost, i l'equip tècnic i artístic fix, d'una vuitantena de persones amb figurants hi
ha dies que s'arriba a les dues-centes, té previst continuar la gravació fins al 28 d'octubre, filmant a
diverses localitzacions catalanes, no només a Girona, on està ambientat aquest relat de la Girona
quinqui de 1978, quan l'Estat espanyol encara no havia sortit del franquisme i la democràcia tot
just treia el nas.
Per portar-lo a terme s'han pres, evidentment, les mesures sanitàries i preventives necessàries en
temps de pandèmia. Com explica el seu productor, el català Edmon Roch, "rodar avui dia no té res
a veure amb allò conegut: sembla una distòpia o talment una versió d' Esclat , aquell film de Dustin
Hoffman que lluitaven contra una pandèmia mundial". Ho diu per les mesures de seguretat de
l'equip Covid que controla que tot rutlli: des dels tests diaris que es fan a tothom, marcar les
distàncies, assajos amb mascareta posada o, fins i tot, la neteja d'un bolígraf usat. Una tasca
estricta que ha encarit la producció però, com remarca el veterà productor gironí, "el que interessa
més enllà del procés de rodatge, al qual t'acabes acostumant tot i la murga, és que a la pantalla
l'espectador ni s'adoni dels canvis".
Sense anar gaire lluny, aquests dies es roda a Montblanc i a Manresa, ahir concretament en un
local de la capital de la Conca de Barberà que recreava l'antic cinema Orient de Girona on els
protagonistes disfruten de la projecció d'una pel·lícula de Bud Spencer i Terence Hill.
Castelldefels, per a localitzacions costaneres; La Roca del Vallès, per filmar la comissaria de la
Policía Nacional, o Cerdanyola els primers dies han estat alguns dels llocs per on l'equip ha
passat. A Girona se l'espera aquest diumenge, on rodaran fins dimarts escenes d'una Girona de la
qual queden poques petges, arran de la seva evolució arquitectònica al barri xinès on té lloc la
història.
El guió el firmen, com és habitual i per quarta vegada, Jorge Guerricaechevarría i el mateix
Monzón, i els escollits per posar cara al trio protagonista són Marcos Ruiz ( El hombre de las mil
caras, Primos ), Begoña Vargas ( Malasaña 32 ) i Chechu Salgado ( Patria ). Està produïda per
Ikiru Films la productora de Roch, La Terraza Films, Atresmedia Cine i Las Leyes de la Frontera
AIE. La pel·lícula arribarà a les sales l'any vinent, i l'encarregada de distribuir-la serà Warner Bros
Pictures España.
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Quatre empreses vallesanes lideren
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evita la dependència de mer·
cats i empreses estrangeres i
fa guanyar productivitat als
vivers autòctons. És un pro·
jecte en què col·labora l’IR·
TA la cooperativa SAT 606 i
Xurri Terres Vegtals, amb un
pressupost total de 114.200
euros.

projectes d’innovació alimentària
Les iniciatives, amb col·laboració entre entitats, fomenten la millores en el sector primari

Embotits Salgot

Granollers

El Vallès Oriental ha estat
part activa en els projectes
innovadors del sector agroa·
limentari. En els últims cinc
anys, quatre projectes d’in·
novació en el sector han estat
liderats per empreses de la
comarca en àmbits diversos,
des de la tòfona fins al blat
dur. En tres projectes més,
hi ha hagut la participació
d’empreses vallesanes, sense
ser-ne el principal operador
implicat.
A través d’aquests projecte,
s’intenten resoldre proble·
màtiques concretes en el
sector o aprofitar oportuni·
tats detectades a partir del
treball col·laboratiu entre
diferents entitats (empreses
agràries o forestals, coope·
ratives, indústries agroali·
mentàries, agrupacions de
productors, universitats o
centres de recerca). En els
cinc anys que s’han desen·
volupat, s’han aprovat 135
projectes a Catalunya, amb la
participació de 507 empreses
i entitats. Les empreses que
han liderat projectes són
aquestes:
Micologia Forestal Aplicada

Aquesta empresa, amb seu a
Sant Antoni de Vilamajor, ha
liderat el projecte “Millora
de la productivitat i soste·
nibilitat de plantacions de
tòfona negra mitjançant el
maneig microbiològic de la
rizosfera”. La iniciativa té
com a objectiu incrementar
la producció de tòfona negra
en plantacions establertes a

TONI TORRILLAS
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Un dels accessos a la planta productiva a Granollers de Pastas Gallo, una de les empreses participants en els projectes

Catalunya mitjançant l’apli·
cació de soques de rizobac·
tèries i de substàncies que
propicien la germinació d’es·
pores de tòfona. De la recer·
ca, en la qual van col·laborar
tres explotacions més i l’Ins·
titut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), se
n’ha conclòs que l’aplicació
dels productes és recoma·
nable només en plantacions
joves. En el projecte es van
invertir 84.675 euros.
Pastas Gallo

El grup alimentari, líder del
sector de pasta i sèmoles
a l’Estat, que opera des de
Granollers, va ser la principal
empresa implicada en el pro·
jecte “Durcat: Abastiment de
la demanda de blat dur mit·
jançant la producció de pro·

ximitat”. L’objectiu és oferir
blat dur al sector cerealista
amb una nova alternativa
sostenible, amb connexió
amb la producció i el consum
de pasta. Aquest projecte, en
el qual col·laboren entitats
com Caycsa, l’Associació de
Cooperatives de les Terres de
Lleida, l’Associació Catalana
de Multiplicadors de Llavors,
l’IRTA, i l’Organització Pro·
fessional Agrària de Joves
Agricultors, té un pressupost
de 177.396 euros. En la recer·
ca, encara en curs, s’intenta
establir el potencial produc·
tiu en diferents zones de
Catalunya, millorar les pràc·
tiques agronòmiques, avalu·
ar l’homogeneïtat de la qua·
litat dels lots de gra, detectar
si hi ha punts ambientalment

crítics, i aconseguir una mas·
sa crítica d’agricultors inte·
ressats a incorporar el cultiu
de blat dur.
Belloch Forestal

La firma de la Roca del Vallès
és capdavantera d’un grup
operatiu que treballa per
desenvolupar un substrat
de proximitat en el projecte
“Producció i ús de substrats
de km 0 en vivers”. És un
pas per aplicar el concep·
te d’economia circular en
el mateix viver i establir
col·laboracions amb altres
empreses proper. El resultat
esperat és disposar d’un o
dos substrats autòctons amb
base de restes forestals que
presenti característiques
òptimes per a la seva aplica·
ció en vivers. La proximitat

L’empresa d’Aiguafreda
lidera el projecte “Materials
plàstics més sostenibles a la
indústria càrnia”. A través
de la iniciativa, en la qual
col·labora l’empresa Embo·
tits Monell, l’escorxador del
Cardoner i l’IRTA, s’estan
analitzant els materials plàs·
tics presents en el mercat, es
dissenyen noves estructures,
i se n’assaja la utilització.
L’objectiu del projecte, amb
un pressupost de 181.338
euros, és obtenir noves
estructures de materials més
respectuosos amb l’entorn,
sense perdre prestacions
de conservació i seguretat
alimentària, amb millores
tecnològiques i econòmiques
en el sector de transformació
porcina.
Embotits Salgot participa
també en un altre projecte
innovador, en aquest cas col·
laborant en una iniciativa
liderada per Argal Alimen·
tación, per a la millora de la
qualitat de productes carnis
amb sensors òptics on line.
Dues empreses més estan
implicades en projectes.
Són l’Agrupació Forestal del
Montnegre i el Corredor, de
Sant Celoni, que participa en
la iniciativa titulada “Inno·
vació en producte, procés
i en comercialització per
introduir en el mercat català
fustes locals de característi·
ques especials de més valor
afegit”, i Aceites de Semillas,
de Caldes de Montbui, impli·
cat en una iniciativa de pro·
ducció d’ordi, blat de moro
i oleaginoses en producció
ecològica per a l’alimentació
d’animals.

Covalco augmenta la
xarxa amb 11 obertures
al mes d’agost
Granollers
EL 9 NOU

El grup Covalco accelera l’ex·
pansió. Aquest mes d’agost,
ha obert 11 establiments i
ja suma 10.000 metres qua·
drats més de superfície de
vendes des del principi d’any.
La companyia de Granollers
està implantant, a més, un
nou model de supermercats
de proximitat que potencien
la marca Coaliment Compra
Saludable. A aquest nou
model corresponen nou
de les obertures del mes
d’agost. Destaca la del barri

de Mirivilla, a Bilbao, perquè
suposa la primera botiga
adaptada al nou model a la
zona del País Basc.
Les obertures del mes
d’agost s’han fet al País Basc,
a Catalunya, al País Valencià
i a la Rioja. També se n’han
fet a Andalusia, amb l’ense·
nya Don Market. Dues de les
obertures corresponen a la
marca Trady’s.
Des que va començar l’any,
la companyia de la família
Saperas ha obert 56 nous
establiments a tot l’Estat per
augmentar l’actual xarxa de
més d’un miler de botigues.

El supermercat que s’ha obert al barri de Mirivilla, a Bilbao, està adaptat al nou model de Coaliment Compra Saludable
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Veïns i Veïnes de la Torreta reivindiquen la reobertura del
CAP
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MESURES A LES PRESONS DE CATALUNYA

Vis-a-vis en
ple rebrot

RICARD CUGAT

Reobertes les visites a presos en sales
sense separació, amb queixes dels funcionaris
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ
MADRID

«De forma progressiva i igual a
tots els centres penitenciaris» es
van reprendre ahir a Catalunya
els vis-a-vis. Així ho ordena un
escrit de la secretaria de Mesures Penals emès el dia 14 i que
va entrar en vigor ahir. El contacte dels presos amb visites ja
no es limita al locutori amb vidre pel mig.
L’evolució de la pandèmia a
Catalunya havia fet suspendre
els vis-a-vis dels reclusos. Ara,
l’ordre titulada Mesures provisionals per a la represa progressiva de
les comunicacions especials consent
una comunicació al mes.
De les tres modalitats de visa-vis –íntim, de convivència i familiar– es permeten les dues úl-

times, i amb restriccions: la de
convivència serà possible en
una sala de vis-a-vis amb un
adult i no més de tres nens de
menys de 10 anys; la familiar es
podrà portar a terme amb un
adult i no més de tres menors
de 18 anys, o amb dos adults i
sense nens.
Els vis-a-vis podran durar
una hora, i es faran prèvia presa
de temperatura dels visitants,
amb el pas per passadissos separats, neteja i ventilació de 10
minuts de la sala, distància de
dos metres i una «declaració
responsable» dels familiars del
pres que no han patit Covid en
els últims 14 dies.
A la resta d’Espanya, el Ministeri de l’Interior manté suspesos
els vis-a-vis a 30 de les 72 presons

dels vis-a-vis preocupa també
per la possible nova afluència
de droga intramurs.
Però aquest no és el principal
motiu de queixa en el col·lectiu.
Els vis-a-vis tornen a les presons
de Catalunya quan, en l’últim
cap de setmana, aquesta comunitat ha comunicat 545 nous
positius. El rebrot descendeix,
però manté una incidència alta.

«Risc de contagi»

33 Quatre Camins 8Entrada a la presó de la Roca del Vallès.

Permeses les
cites familiars i de
convivència, però
continuen vetades les
trobades «íntimes»

que dirigeix. La suspensió es va
iniciar a les presons de Madrid,
el País Basc i Navarra, per l’alta
incidència de contagis en aquestes comunitats.
És possible que la reobertura
catalana no sigui permanent.

L’ordre preveu «avaluar l’impacte en els contagis d’aquesta primera fase de les comunicacions
especials». «Depenent d’aquest
impacte, es valoraran ampliacions o restriccions en les condicions de les comunicacions especials», diu l’escrit.
Funcionaris catalans de presons consultats no veuen gaire
factible una marxa enrere, «per
la tensió que provocaria denegar visites a presos que ja les
han sol·licitat i les tenen aprovades», comenten. La recuperació

La branca catalana del sindicat
de presons Acaip-UGT va escriure el dia 17 al secretari de Mesures Penals, Armand Calderó, demanant-li que retardés la mesura 15 dies. Li adverteix que el visa-vis «augmenta el risc de contagi entre la població reclusa», i
creu que «la declaració responsable no garanteix que el signant estigui lliure de Covid-19».
Per al sindicat, la reobertura
contradiu una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 16 de setembre que
prorroga les mesures contra la
pandèmia i recomana que «la
població es mantingui al seu
domicili i es limiti la circulació
per les vies d’ús públic». Ahir va
elevar la seva protesta en un comunicat: «Amb un rebrot en
clara expansió, insistim en la
necessitat de ser prudents». H
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«El ciudadano tendrá siempre la
garantía de que la vacuna cumplirá
con todos los requisitos de seguridad»
El Gobierno había apuntado a
final de año como fecha para la llegada de la vacuna, ¿sigue manteniendo ese calendario a pesar de la interrupción de los ensayos clínicos
de la vacuna de la Universidad de Oxford? Nosotros lo

JORGE PARÍS

que hacemos es trasladar a
la ciudadanía lo que se ha firmado, y el contrato que se firmó con AstraZeneca –que desarrolla la vacuna de la Universidad de Oxford– indica
que, si pasan todos los controles de calidad, lo cual es absolutamente indispensable, y
todos los filtros de análisis clínicos son satisfactorios, esta
compañía se compromete a
entregar a Europa 30 millones de dosis en diciembre de
este año.
A España le correspondería
un porcentaje aproximado de
un 10%, unos 3 millones de
dosis. Pero antes tienen que
pasar los análisis clínicos pertinentes y, cuando se da un
factor que puede comprometer la seguridad, se interrumpen hasta que es analizado
por los expertos independientes correspondientes. Lo que
pasó, por lo tanto, es un signo de garantía de la seguridad.

«La ciudadanía lo que
quiere es que los actores
políticos busquen apoyos
que en situaciones
normales quizá
no se darían»

Cada una tiene distinta densidad, distinto tipo de población y de actividad económica. En Aragón, Cataluña, Andalucía y Valencia ha habido
un seguimiento muy ajustado de qué estaba pasando y
una capacidad de responder
con la contundencia proporcional a la situación.

«No me arrepiento de
nada, fue un honor que el
presidente me propusiera ¿No se abre a comparaciones?
la responsabilidad del
Hay que tener mucha pruMinisterio de Sanidad
dencia y mucha humildad
y fui muy consciente de
porque hay comunidades aulo que ello significaba»
tónomas en nuestro país en
EL PERFIL

Salvador Illa (La Roca del
Vallés, Barcelona, 1966)
fue nombrado ministro de
Sanidad el 13 de enero,
tras la formación del actual Gobierno de coalición
PSOE-Unidas Podemos.
Licenciado en Filosofía, se
afilió al PSC en 1995 y ha
desarrollado una larga carrera política comenzando como alcalde de su localidad y desempeñando
distintos cargos en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

las que la situación se ha conseguido estabilizar e incluso
disminuir, pero no se pueden
echar las campanas al vuelo.
Son comunidades que hoy están así, pero si las cosas van
mal, pueden volver a repuntar los casos, por tanto, nada
de bajar la guardia.

¿Cómo se ve desde su posición de ministro de Sanidad
la negociación presupuestaria? ¿Tiene alguna preferencia a la hora de elegir socios?
El presidente obtuvo la investidura con una mayoría y entiendo que lo lógico es respetar, siempre que se pueda,
la mayoría de la investidura.

¿Y si los partidos implicados
en la investidura no aceptan?

En caso de que esta mayoría,
por la razón que sea, no pueda prestar su apoyo, cosa que
no se entendería en una situación tan excepcional, creo
que no hay que descartar
también mayorías excepcionales. En una situación de este tipo, la ciudadanía lo que
quiere es que, conscientes de
la excepcionalidad del momento, los distintos actores
políticos busquen apoyos que
en situaciones normales quizá no se darían.

Cuando le propusieron ser ministro de Sanidad hace menos
de un año seguro que no pensó que sería tan intenso. ¿Cómo se encuentra?, ¿se arrepiente de haber aceptado?
No me arrepiento de nada. Para mi fue un honor que el presidente del Gobierno me propusiera asumir esta responsabilidad y fui muy consciente
de lo que ello significaba. Estoy enfocado y centrado en hacer lo mejor posible mi trabajo.

¿Cierra la puerta a presentarse
a la carrera por la Generalitat?
Estoy centrado en lo que estoy
haciendo ahora y mis energías
y las de mi equipo están puestas aquí. ●

La propia AstraZeneca ha incluido una cláusula en su contrato con la Comisión Europea para evitar responsabilidades en el caso de que haya
efectos adversos. El ciudadano tendrá siempre la garantía
de que el producto que se suministre cumple con los requisitos de seguridad. Insisto, las exigencias en lo referente a la seguridad van a ser
altas, no vamos a tomar decisiones que en ningún caso
puedan comprometer esto.

Si, a pesar de todo, la vacuna de la Universidad de Oxford acabara fracasando, ¿tiene Europa un plan B? Estamos en una estrategia
europea para conseguir vacunas para todos los ciudadanos
de la Unión Europea. Esto es
un enfoque, a nuestro juicio,
positivo y acertado porque
nos garantiza mayor poder de
negociación con las distintas opciones que tenemos.
Se está haciendo un esfuerzo impresionante a nivel internacional, a nivel de la ciencia y a nivel de las compañías
con capacidades productivas
para tener una vacuna eficaz
disponible lo antes posible,
pero evidentemente no se sabe cuál de ellas será la primera que funcione. En Europa hemos apostado por
comprar un mínimo de siete
tipos distintos de vacunas pa-

El ministro Illa, en un momento de la entrevista. JORGE PARÍS

ra tener la garantía de que dispondremos lo antes posible
de una vacuna que funcione.

¿Se han cerrado ya esos siete acuerdos? Se está en ello.
Por ahora se han confirmado dos, una con AstraZeneca y el otro con la compañía
Sanofi, y se está trabajando
para obtener como mínimo
cinco contratos más.

¿Podemos confiar en que la
vacuna no se demore más de
medio año entonces? Personalmente pienso que, con el
esfuerzo tan impresionante
que se está haciendo a nivel
internacional de desarrollo de
vacunas eficaces, si no es a finales de este año, será a principios del que viene cuando
podamos empezar a disponer
de dosis para poder empezar
a vacunar a la población.

Una vez que llegue la vacuna, ¿cuánto tiempo pasará
hasta que logremos llegar a
una inmunidad de grupo? No
va a ser rápido. Va a ser un
punto de inflexión importante porque tendremos finalmente una vacuna eficaz que
nos permitirá unos niveles
de inmunidad, veremos por
cuánto tiempo y con qué nivel de eficacia, pero la pandemia no desaparecerá de un
día para otro.
Una pandemia solo se resuelve si en todo el mundo
está resuelto, por tanto, hay
que hacer un esfuerzo para
que todos los países puedan
vacunar a un número importante de personas, lo que requiere un tiempo, no se hace en una semana. Después
habrá que ver cómo evoluciona el virus, por cuánto tiempo tenemos inmunidad y, finalmente, podremos un día
olvidarnos de esto.

Existe una parte de la población que rechaza ponerse la
vacuna, ¿cómo se va a conse-

guir que se la ponga el suficiente número de gente? Estamos trabajando en esto, se
está trabajando en una acción
coordinada en salud pública
también con las comunidades autónomas, en las estrategias de vacunación, pero
la no ciencia no tiene espacio,
con todo el respeto a todas las
creencias de todo el mundo,
pero esto se soluciona con
ciencia, con método científico, y todo lo que no sea esto
no tiene cabida.
Vacunarse, quiero trasladar
este mensaje, no es solo una
decisión que le afecta a uno

«Hemos cerrado dos
contratos de vacuna
y se está trabajando
para obtener cinco más»
«Con la pandemia,
la no ciencia no tiene
espacio, esto se soluciona
con método científico»
«No vacunarse no es solo
una decisión que afecta
a uno, sino a todos»
mismo, sino que también
afecta a los demás. Igual que
conducir a 180 no solo puede provocar que tú tengas un
accidente, sino que puedes
provocar un accidente a otra
persona. En nuestro país yo
creo que hay una altísima
conciencia de esto. Nosotros
no vamos nunca a administrar un producto que no tenga las garantías de seguridad
en el marco de la Unión Europea. ● P. R. / J. M.
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20M.ES/CORONAVIRUS
Lea aquí la entrevista completa
al ministro de Sanidad así como
otras noticias sobre la Covid-19
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Col·legi Oficial d'Infermeres
23/09/2020

Mireia Guillamet: A partir d'ara, estarem més
conscienciats amb la vacunació
Europa Espanya Català
La Mireia Guillamet és infermera de l'Equip d'Atenció Primària La Roca del Vallès al Centre
Penitenciari Quatre Camins. La Covid-19 ha paralitzat també el dia a dia a les presons. En l'inici de
la pandèmia, les infermeres penitenciàries van haver de prioritzar l'atenció als interns infectats per
davant de la salut comunitària. Malgrat les dificultats, afirma que ho ha viscut com un
aprenentatge.
Amb quins reptes i dificultats us heu trobat les infermeres penitenciàries?
Al centre es va detectar un brot epidèmic amb 33 casos positius i ha sigut difícil controlar sobretot
el personal de diferents col·lectius que treballem a la presó. Tot ha sigut nou i hem hagut d'anar
canviant les maneres de fer en funció de com ha anat evolucionant. Els primers casos que es van
detectar eren aïllats a la infermeria però un cop detectades 33 persones Covid positives, es va
aïllar el mòdul sencer d'interns durant 15 dies. En aquest període, els serveis sanitaris d'infermeres
i TCAI ens vam dedicar exclusivament a aquest mòdul amb reforç de personal. A la resta de la
presó s'ha paralitzat tot el seguiment de salut, les infermeres hem deixat de fer les visites habituals
i només hem fet demanda aguda.
En pots treure algun aprenentatge?
No ens esperàvem que tingués aquesta magnitud. Per sort, els casos que hem tingut han estat
lleus. De fet, jo mateixa he estat contagiada i he sigut completament asimptomàtica, vaig estar 15
dies a casa. L'aprenentatge és que no teníem EPI suficients per una infecció d'aquest tipus. Al
principi de tot, com a tot arreu, no en disposàvem. Amb la posada en marxa de la unitat Covid ja
ens vam proveir de tot per a tots els col·lectius del centre. Hem après a ser molt conscients de com
posar-nos i treure'ns els EPI, de vigilar no tocar per no contaminar... El rentat de mans i el canvi
constant de guants ja ho teníem molt inculcat d'abans. També ens hem hagut de posar al dia amb
la gestió de residus de tot el que ha estat en contacte amb pacients Covid positius. Ha estat una
situació nova i també ha estat un aprenentatge.
Què pot arribar a canviar la pandèmia?
A partir d'ara serem conscients que pot tornar a passar. Penso que la gent estarà molt més
conscienciada en temes com la vacunació, que és un dels nostres objectius en salut comunitària
juntament amb la promoció d'hàbits saludables com la deshabituació tabàquica.
Aquesta entrevista és una adaptació de la publicada originalment al butlletí especial del COIB amb
motiu del Dia Internacional de la Infermera del 12/05/2020
Fotografia cedida per Mireia Guillamet.
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El veïnat de la Roca protagonitzarà un documental sobre
masclisme
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Nació Berguedà
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50 grups escolars confinats al Vallès Oriental
Europa Espanya Català
Consulta l'actualització dels centres amb afectats
Els grups escolars confinats al Vallès Oriental segueixen augmentant. Segons les dades
d'Educació, ja n'hi ha 50 a escoles diferents.
-Escola Salvador Llobet, de Granollers: 1
-Institut Carles Vallbona, de Granollers: 1
-Escola Pia, de Granollers: 3
-Escola privada d'FP Parc Estudi, de Granollers: 1
-Col·legi Anna Mogas, de Granollers: 1
-Escola Bressol Municipal el Teler, de Granollers: 1
-Institut Celestí Bellera, de Granollers: 2
-Escola El Colomer, de Bigues i Riells: 3
-Escola Montbui, de Caldes de Montbui: 1
-Escola El Farell, de Caldes de Montbui: 1
-Escola Jacint Verdaguer, de Canovelles: 1
-Institut La Marina, de la Llagosta: 2
-Escola de Santa Agnès de Malanyanes, de la Roca del Vallès: 1
-Escola Bellavista-Joan Camps i Giró, de les Franqueses del Vallès: 4
-Institut Lauro, de les Franqueses del Vallès: 2
-Institut Giola, de Llinars del Vallès: 3
-Escola pública d'Infantil i Primària Cal Músic, de Mollet del Vallès: 1
-Escola Col·legis Nous, de Mollet del Vallès: 1
-Escola Sant Vicenç, de Mollet del Vallès: 2
-Escola Sant Gervasi, de Mollet del Vallès: 2
-Institut Vicenç Plantada, de Mollet del Vallès: 1
-Escola Bressol Municipal els Pinetons, de Mollet del Vallès: 1
-Institut Gallecs, de Mollet del Vallès: 2
-Escola Joan Abelló, de Mollet del Vallès: 1
-Escola Cal Músic, de Mollet del Vallès: 1
-Escola Pompeu Fabra, de Parets del Vallès: 2

-Escola Bressol Xauxa, de Sant Antoni de Vilamajor: 1
-La Salle, de Sant Celoni: 1
-Escola Avet Roig, de Sant Celoni: 1
-Escola Jaume Balmes, de Sant Feliu de Codines: 1
-Institut Manuel Carrasco i Formiguera, de Sant Feliu de Codines: 1
-Institut Alba del Vallès, de Sant Fost de Campsentelles: 1
-Escola Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor: 1
-CEE Escola Viver Castell de Sant Foix, de Santa Maria de Martorelles: 1
Coronavirus On són les 694 aules confinades a causa del coronavirus? Consulta interactivament
quines llars d'infants, escoles i instituts han hagut de tancar classes a causa d'algun positiu
coronavirus Totes les restriccions contra el coronavirus actives ara mateix a Catalunya La limitació
de reunions a 6 persones i les pautes per a famílies, principals novetats
Mapes interactius MAPES El 80% de comarques i ciutats ja té risc elevat de rebrot Consulta en
mapes i taules quants contagis recents s'han detectat, a nivell local i comarcal, i on es concentren
els focus de propagació més ràpida
Mapes interactius Madrid, desbocat: és la regió líder en contagis a Europa i triplica la mitjana
estatal Catalunya se situa entre les comunitats amb menys positius, menys ingressats i amb la
pandèmia més controlada, però lluny encara de les recomanacions de l'OMS
coronavirus Com ens hem de saludar? L'OMS demana que tampoc es faci amb el colze El director
de l'organització recomana posar-se la mà al cor
Tota l'actualitat, minut a minut Segueix, en directe, el que està passant a Catalunya i al món
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Operación de los Mossos en Granollers y La Roca
contra el tráfico ilícito de vehículos
Europa Espanya Espanyol
Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a dos personas en el marco de una
operación policial desplegada en Barcelona y en el Vallès Oriental contra el tráfico ilícito de
vehículos, y no se descartan más detenciones, según han explicado fuentes de la policía catalana.
La operación de la policía catalana ha comenzado pasadas las 06.00 de esta mañana con la
entrada y registro en cuatro puntos de Barcelona y del área metropolitana norte, en la zona del
Vallès, para desarticular esta organización dedicada al tráfico ilícito de vehículos robados.
En concreto, los Mossos han practicado dos registros en Barcelona, uno en Granollers y otro en
Santa Agnès de Malanyanes, en La Roca del Vallès, según fuentes de la policía catalana.
Las indagaciones de esta trama sobre el tráfico ilícito de coches están a cargo de la División de
Investigación Criminal (DIC) de los Mossos.
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Veïns i veïnes de la Roca opinen sobre el masclisme en un
documental
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Dos detenidos en Granollers y Terrassa de una
banda que robaba motos y las manipulaba en La
Roca
Europa Espanya Espanyol
Agentes de la Policía de la Generalitat de la División de Investigación Criminal (DIC) detuvieron el
pasado miércoles a tres personas, de entre 46 y 52 años, de nacionalidad española, y vecinas
Barcelona, Granollers y Terrassa, como presuntos autores de un delito de pertenencia a un grupo
criminal especializado en el robo de motocicletas, robo con fuerza, falsificación documental,
receptación y contra la salud pública. En el operativo se registraron domicilios de los detenidos en
Barcelona y Granollers, así como un almacén en Santa Agnès de Malanyanes, en La Roca del
Vallés que la organización utilizaba para manipular las motocicletas sustraídas.
Las detenciones son resultado de una investigación iniciada a mediados de 2019 cuando la
Unidad Central de Tráfico Ilícito de Vehículos de la DIC detectó un aumento considerable de
sustracciones de motocicletas en Barcelona. Los robos siempre se producían en la misma franja
horaria y en una zona concreta de la ciudad.
Los investigadores comprobaron que detrás de estas sustracciones había una organización
criminal especializada en sustraer vehículos y dotarles de una nueva identidad con documentación
falsificada. Tenían como objetivo venderlos directamente o desmontarlos para vender las piezas.
Este grupo criminal siempre actuaba con el mismo modus operandi. A primera hora del día
recorrían zonas de oficinas o de aparcamientos de motocicletas con alta movilidad, como pueden
ser zonas cercanas a hospitales. Hacían búsqueda de vehículos que cuadraran con la marca y
modelo que buscaban, priorizando la sustracción de aquellas que no disponían sistemas de
protección, como cadenas o bloqueo de disco.
Una vez tenían fijado el objetivo, manipulaban la cerradura para llevársela y alejarla un par de
calles, donde la dejaban estacionada durante unos días. Con esta maniobra se aseguraban que,
en el supuesto de que el vehículo llevara instalado un localizador GPS, el propietario lo recuperara
antes de que ellos se lo llevaran al almacén de La Roca del Vallès donde las escondían y
manipulaban. De este modo, evitaban comprometer la ubicación del local donde almacenaban
todos los vehículos sustraídos.
Posteriormente, en caso de que la motocicleta sustraída no hubiera sido recuperada, utilizaban
una furgoneta de alquiler para cargarla y trasladarla al almacén. Finalmente, algunas eran
vendidas a terceras personas y otros desmontadas y vendidas por piezas a compradores de
buena fe.
También adquirían motos siniestradas, con toda su documentación oficial, para arreglárselas con
las piezas sustraídas y venderlas lícitamente en el mercado de segunda mano.
Durante la investigación se ha comprobado que esta organización criminal tenía una intensa
actividad delictiva. Concretamente, se les ha podido relacionar con la sustracción de 12
motocicletas y, además, también se les acusa de los delitos de falsificación documental y
receptación.

El pasado miércoles se realizó la fase de explotación de esta investigación con un operativo
policial que permitió la detención de tres miembros de esta organización. Además, se ha citado
una persona como investigado por los mismos hechos.
El mismo día se realizaron entradas y pesquisas en los domicilios que los detenidos tenían en
Barcelona y Granollers, así como en un almacén en la localidad de Santa Agnès de Malanyanes,
en La Roca del Vallés que la organización utilizaba para manipular las motocicletas sustraídas .
Durante el registro se intervino documentación relacionada con el tráfico ilícito de vehículos, un
gran número de llaves de motocicletas, piezas procedentes de los robos, una rampa de carga así
como una cuarentena de plantas de marihuana que cultivaban en el almacén donde guardaban las
piezas y las motocicletas. Por este motivo, también se les relaciona con un delito contra la salud
pública.
La investigación continúa abierta para averiguar si los detenidos pueden estar implicados en más
robos y no se descartan nuevas detenciones.
Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición judicial Juzgado de Instrucción número
7 de Rubí.
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El exalcalde de La Roca Carles Fernández renuncia
como regidor
Europa Espanya Espanyol
En el último pleno ordinario telemático del Ayuntamiento de La Roca del Valles, celebrado el
jueves 24 de septiembre, ha presentado su renuncia como regidor Carles Fernández Pérez,
portavoz y candidato a la alcaldía en las últimas elecciones municipales por el PSC.
La trayectoria de Carles Fernández en el Ayuntamiento de La Roca del Valles se inició en la época
de Romà Planas, que en 1995 fue elegido alcalde. Continuó con Salvador Illa y formó parte del
grupo municipal del PSC con Miquel Estapé. De 1999 a 2001 fue jefe de la oficina de proyectos y
de 2002 a 2003 jefe del área de servicios personales del Ayuntamiento de La Roca del Valles.
Entre julio de 2003 a enero de 2015 fue director técnico del Consorcio de Turismo del Consell
Comarcal del Valles Oriental.
En las elecciones municipales de 2015 formó coalición con ERC. El pacto de gobierno establecía
que Albert Gil ejercería las funciones durante dos años y lo últimos dos seria Carles Fernández el
alcalde. Llegó a la alcaldía el 4 de marzo de 2018 en un pleno extraordinario. Durante las
votaciones Carles Fernández recibió 15 votos a favor y 3 en blanco. Desde julio de 2019 era
conseller delegado del área de Turismo del Consell Comarcal del Valles Oriental. Revista Digital
del Valles le desea suerte en el nuevo camino que emprende.
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El confinament va ser el detonant
per a algunes famílies que vivien en
zones urbanes per anar-se’n a viure a
pobles petits de la comarca. En molts

casos, són persones que ja hi tenien
segones residències i que ja tenien
pensat fer el canvi feia temps. Pobles
com Vallgorguina, Gualba o Bigues i

Dilluns, 28 de setembre de 2020

Riells, allunyats dels principals nuclis
urbans de la comarca però amb bones
comunicacions, són els que han notat
més aquests augments del padró.

Municipis petits vallesans guanyen
habitants arran del confinament

El Vallès
Oriental va
guanyar 1.326
habitants l’any
2019 per la
immigració

Famílies procedents dels nuclis urbans es traslladen a la comarca per guanyar qualitat de vida

R. Solé/J. Villarroya

Les difícils condicions a què
va sotmetre el confinament
van ser el detonant perquè
moltes famílies que vivien
en zones urbanes decidissin
fer el canvi a pobles petits i
el Vallès Oriental ha estat la
destinació escollida per algunes famílies. En molts casos,
ja tenien segones residències i coneixien la zona, i en
d’altres han triat la comarca
per les bones comunicacions
i la proximitat amb l’àrea
metropolitana de Barcelona,
on aquestes famílies solen
treballar. Bigues i Riells,
Vallgorguina, Gualba, Santa
Maria de Palautordera o Sant
Pere de Vilamajor són alguns
dels municipis que han notat
augments del padró més significatius.
Un dels termòmetres de
l’arribada d’aquestes famílies
han estat les matriculacions
escolars. El director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme
i Vallès Oriental, Pere Masó,
explica com van detectar-ho.
“S’ha notat especialment
en poblacions allunyades
dels nuclis més urbans de
la comarca però ben comunicades. Quan es va acabar
el confinament i es va fer
la preinscripció, hi va haver
un degoteig d’alumnes que
encara no s’havien preinscrit
i que van demanar plaça en
aquestes poblacions. Es tracta, bàsicament, de famílies
procedents de Barcelona,
Badalona, Sabadell o Terrassa.”
Bigues i Riells és un dels
municipis que més ha notat
aquestes arribades de nous
habitants. “Ho hem detectat
molt en habitatges propietat
de bancs, de les quals fem
vigilància i control des de la
policia amb l’ajuda del veïnat perquè ningú les ocupi
il·legalment. Estem parlant
d’entre 40 i 50 habitatges,
dels quals en els darrers
mesos se n’han venut entre
deu i vint”, explica l’alcalde, Joan Galiano. El 80%
d’aquests habitatges són
cases amb parcel·la en urbanitzacions i la majoria dels
compradors responen al
mateix perfil. “Són parelles

Saldos migratoris dels municipis del Vallès Oriental el 2019
Font: Institut d’Estadística
de Catalunya

Mateixa
comarca

Resta de la
província

Resta de
Catalunya

Resta
d’Espanya

Aiguafreda

34

-17

-6

-6

5

L’ Ametlla del Vallès

58

62

-5

-21

94

152

77

-21

-16

192

Caldes de Montbui

33

89

11

-27

106

Campins

14

-5

-1

-4

4

-49

10

-28

-55

-122

3

40

5

-12

36

-137

122

-19

-5

-39

Figaró-Montmany

19

8

-8

6

25

Fogars de Montclús

13

-3

0

1

11

Les Franqueses del Vallès

41

33

-3

-33

38

La Garriga

-7

47

-10

-17

13

Granollers

-58

101

-33

47

57

21

26

-5

-4

38

-69

-22

5

-37

-123

44

145

-22

4

171

Bigues i Riells

Canovelles
Cànoves i Samalús
Cardedeu

Gualba
La Llagosta
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall

-13

-4

4

-8

-21

Llinars del Vallès

37

70

-22

-24

61

Martorelles

-3

10

-5

-19

-17

-243

-8

-42

39

-254

15

29

-2

6

48

-70

91

-4

33

50

2

9

6

-5

12

-135

37

-1

-20

-119

La Roca del Vallès

36

64

3

-28

75

Sant Antoni de Vilamajor

74

16

-8

-5

77

Sant Celoni

15

91

-26

-15

65

-22

39

-3

-3

11

0

33

6

2

41

-2

159

-9

-15

133

0

59

-1

0

58

85

35

-14

-9

97

Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny
Parets del Vallès

Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Sant Pere de Vilamajor
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Martorelles

3

8

-7

-2

2

Santa Maria de Palautordera

64

79

-7

7

143

Tagamanent

1

-10

-2

-1

-12

Vallgorguina

18

59

3

6

86

Vallromanes

-17

-10

8

-11

-30

Vilalba Sasserra

20

16

-3

7

40

Vilanova del Vallès

23

22

-15

1

31

amb una o dues criatures,
que treballen a l’àrea metropolitana i que, tot i que s’han
de desplaçar cada dia, valoren la qualitat de vida que
tenen aquí. Ens expliquen
que, després de l’experiència
del confinament al pis, venien a buscar espai, terreny,
una casa més gran perquè,

en el supòsit que vingui un
altre confinament, tinguin
unes certes comoditats que
el pis no els oferia”, conclou
l’alcalde.
Un altre cas rellevant
ha estat el del poble de
Vallgorguina, que ha vist
com els augments del padró
d’aquest any es disparaven,

Granollers

Total

sobretot després del confinament. “Habitualment,
cada mes, el padró creix en
quatre, cinc, sis persones”,
explica l’alcalde, Joan Mora.
Enguany, les xifres han estat,
en comparació, estratosfèriques: al maig, quan l’ajuntament encara estava tancat,
hi va haver 7 altes; al juny

J.V.

GRÀFIC: NEUS PÁEZ

Granollers

El Vallès Oriental va guanyar un total de 1.326
habitants l’any 2019 per
la immigració. És el saldo migratori positiu que
reflecteix l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Segons aquesta mateixa
font, els municipis que
van tenir un saldo migratori negatiu, és a dir, que
en van marxar més persones que les que hi van
arribar, són Mollet, amb
254; la Llagosta, amb 123;
Canovelles, amb 122, i
Parets, amb 119 –vegeu
gràfic adjunt.
En canvi, els que van
registrar un saldo positiu
més important van ser dos
municipis de la vall del
Tenes. Bigues i Riells va
rebre 192 nous habitants
més dels que va perdre i
Lliçà d’Amunt en va tenir
171. També registren saldos positius remarcables
Sant Fost (133) i Santa
Maria de Palautordera
(143).
En el conjunt de
Catalunya, entre les
comarques que van tenir
saldos negatius hi ha
el Barcelonès, amb una
pèrdua neta de 14.371
habitants i 45.324 persones que van sortir cap a
la resta de comarques de
Catalunya, especialment a
les que en són limítrofes.
Així, el 26% de sortides
van tenir com a destinació
el Baix Llobregat; el 21%,
el Vallès Occidental; el
14%, el Maresme, i el 9%,
el Vallès Oriental. Aquestes mateixes comarques
són les que tenen una més
gran capacitat d’atracció
de tot el territori.

(amb les oficines obertes),
26; al juliol, 18; a l’agost, 30
i al setembre, 23. En total, el
padró municipal ha augmentat en 94 persones des del
gener en un municipi que té
uns 2.900 habitants. “Això
és completament excepcional, i el fet que les altes es
disparessin just després del
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la família va traslladar-se
a Vallromanes per passar
l’estiu, però la tornada a
l’escola intranquil·litzava
els pares. “Els nostres fills
anaven a una escola amb
2.000 alumnes, amb molt
bona educació però molt
massificada. I em feia patir
perquè veia que el pla del
govern era molt confús. Jo
crec que les mesures no són
perquè els nens no es contagiïn sinó perquè quan es
contagiïn no hi hagi rebrot”,
considera Verdaguer.

JULIÁN VÁZQUEZ

La família ha
canviat un pis
a Barcelona per
una casa
amb jardí

ens agradaria traslladar-nos
fora de Barcelona, però pensàvem en llocs més a la vora,
com Gavà, per exemple”,
explica Enric Verdaguer, que
matisa que diversos factors
es van aplegar per acabar
decidint-se per Vallromanes.
“Vaig agafar la Covid-19
al març i, tot i que no ens
vam fer cap prova perquè
en aquell moment era molt
més difícil, creiem que la
vam passar tota la família.

Afortunadament, els símptomes van ser lleus, però jo
em vaig haver de confinar
en una habitació un mes i
mig perquè no em marxava
la febre. Els nens no podien
sortir al carrer i s’havien
de quedar tancats en un pis
petit. Vam extremar molt les
mesures de precaució, vam
ser molt estrictes, i tot això
va fer que el confinament
fos bastant dur.” Quan es
va acabar el confinament,

Quan la família va visitar l’institut escola Els
Tres Pins, va respirar més
tranquil·la. “L’escola ens
va agradar molt perquè ens
semblava més segura, i ens
vam decidir. Vam trobar
una casa de lloguer i hem
passat de tenir un pis molt
tancat a una casa amb una
mica de jardí.” Tant Enric
Verdaguer com la seva
dona treballen a Barcelona,
però ara mateix tots dos
fan teletreball. “Jo tinc
una empresa de desenvolupament de software i ara
tenim tots els treballadors
treballant des de casa. Però
quan haguem de tornar a
les oficines, Barcelona no és
lluny”, puntualitza. En l’aspecte del teletreball, de fet,
Verdaguer i la seva dona
també han millorat les condicions amb el canvi de lloc
de residència. “A la casa on
vivim ara, cadascú pot tenir
la seva pròpia habitació-oficina. Al pis de Barcelona no
era possible.”

“Després de
l’experiència
del confiament,
venen buscant
més espai”

dència en primera residència.
A Sant Antoni de
Vilamajor, l’alcalde, Raül
Valentín, explica que, tot i
que no s’han registrat gaires
nous empadronament, sí que
s’ha detectat el fenomen de
famílies que han allargat la
seva estada estiuenca a les
seves segones residències
aprofitant la possibilitat de
fer teletreball. És un fet que
s’ha donat més en les urbanitzacions que no pas en el
nucli urbà.
A Campins, un poble del
Baix Montseny amb uns
550 habitants, l’alcaldessa,
Imma Font, confirma que
hi ha hagut més demanda
de famílies que busquen un
habitatge en un poble petit
i que troben informació a
través de l’Associació de
Micropobles de Catalunya.

De fet, l’arribada de nous
veïns és un fet que ja es produeix al poble des d’abans de
la Covid-19, però que ara s’ha
intensificat. “Són persones
que busquen millors condicions de vida i que, per exemple, si tenen poca mobilitat,
aquí ho han passat molt més
bé en cases amb jardí.”
A Campins, l’augment
del cens d’habitants també
ha afavorit la població en
un altre sentit. Imma Font
explica que, en augmentar la
població, també augmenta la
demanda de productes i això
ha fet que les petites botigues disposin de més oferta.
“Si es troba més producte
això fa que la gent s’hi quedi
més perquè no s’ha de desplaçar a pobles del voltant
com ara Sant Celoni”, diu
l’alcaldessa.

D’esquerra a dreta, Adriana Ayuso i Víctor, Patrick i Enric Verdaguer, aquest dissabte a Vallromanes, el seu nou lloc de residència

“Vam venir a Vallromanes perquè
l’escola ens semblava més segura”
La família Verdaguer Ayuso s’ha traslladat al municipi vallesà aquest estiu
Vallromanes
R.S.

Enric Verdaguer, de 42 anys,
i Adriana Ayuso, de 40, vivien fins fa molt poc al barri
de Les Corts de Barcelona
amb els seus dos fills,
Patrick (5) i Víctor (3). Des
de fa molts anys la família
té vincle amb Vallromanes
perquè els pares de Verdaguer hi tenen una casa i
ells hi venien a passar caps

confinament ens fa pensar
que hi tenen molt a veure.
La majoria de famílies que
venen son parelles més aviat
joves”, remarca Joan Mora.
Hi ha altres municipis on
s’han detectat augments
més lleus. A Sant Pere de
Vilamajor hi han arribat
famílies que tenien la segona residència i han decidit
instal·lar-s’hi definitivament. I a Santa Maria de
Palautordera també han vist
créixer el padró després de
molts anys d’estabilització.
“En el nostre cas no tenim
clar que siguin persones
de segones residències. És
sobretot gent jove amb fills
que busca un entorn més
agradable per viure, i segur
que el confinament hi ha tingut molt a veure. L’augment
del nostre padró està limitat

de setmana, estius, etc. La
duresa del confinament en
el pis on vivien, amb el pare
i la mare teletreballant i dos
nens petits, els va portar a
prendre la decisió de canviar
la ciutat per l’entorn boscós
de Vallromanes. El factor
decisiu, però, va ser la sensació de seguretat que els
donava l’institut escola del
poble, en comparació amb la
de Barcelona.
“Feia temps que dèiem que

per la poca oferta de pisos de
lloguer i de nova construcció,
perquè estem segurs que si
n’hi hagués més, vindria més
gent”, considera l’alcalde de
Palautordera, Jordi Xena.
Vallromanes és un altre cas
semblant. “Han vingut famílies que vivien a Barcelona.
L’argument que ens han
donat és que tenien aquí
la segona residència i amb
el confinament van fer un
replantejament i van pensar
que potser era millor viure
en un poble petit envoltat de
bosc que a la ciutat”, apunta
Yolanda López, cap d’estudis
de l’institut-escola Els Tres
Pins.
A Gualba, un municipi que
ronda els 1.500 habitants,
també s’ha detectat aquest
fenomen. L’alcalde, Marc
Uriach, diu que “es veu movi-

ment en les darreres setmanes i que això s’ha traduït en
nous empadronaments”. Tot
i que no disposa de les dades
concretes, l’alcalde calcula
que en les darreres dues o
tres setmanes, des de principis de setembre s’hauran produït al voltant d’una trentena
de nous empadronaments,
una xifra que no és gens habitual. En el cas de Gualba, es
tractaria més de famílies que
s’instal·len de nou al poble
que no pas de persones que
converteixen la segona resi-

https://www.ccma.cat/324/salut-reobrira-la-setmana-que-ve-una-desena-de-consultoris-del-valles-oriental-tancats-des-de-lestat-dalarma/notic
ia/3050079/
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Salut reobrirà la setmana que ve una desena de
consultoris del Vallès Oriental tancats des de
l'estat d'alarma
Europa Espanya Català
ACN Granollers.-El Departament de Salut reobrirà la setmana vinent una desena de consultoris de
petits municipis del Vallès Oriental que va tancar quan va esclatar la pandèmia de la covid-19. Són
els centres d'atenció sanitària de Vallgorguina, Sant Esteve de Palautordera, Gualba, Sant Pere de
Vilamajor, Vallromanes, Figaró-Montmany, Aiguafreda i Cànoves i Samalús, mentre també podria
reobrir l'ambulatori de la Torreta, a la Roca del Vallès. Així ho ha detallat el director del Sector
sanitari Vallès Oriental, Joan Parellada, durant el Consell d'Alcaldies del Vallès Oriental celebrat
aquest dimecres. Parellada ha puntualitzat que la reobertura serà tan sols durant unes hores al dia
i només per atendre visites programades.
Pel que fa a la resta de consultoris de la comarca que continuen tancats, Salut apunta que està
planificant la represa de l'activitat. El Departament ha remarcat que amb motiu de la pandèmia i
l'estat de l'alarma va decidir tancar diversos consultoris arreu de Catalunya per raons de seguretat
i sostenibilitat.D'altra banda, Salut també ha detallat aquest dimecres als alcaldes del Vallès
Oriental que el nou model d'atenció primària que es desplegarà durant els propers tres anys
suposarà una inversió de 38,7 milions d'euros en el cas de la Regió Sanitària Metropolitana Nord.
Els diners es destinaran a millorar l'atenció de la covid-19, a contractar nous professionals i a
reforçar funcions del sistema administratiu i social, així com també a incrementar el cos dels
tècnics auxiliars d'infermeria.Respecte a les dades epidemiològiques a la comarca, actualment la
taxa d'incidència per 100.000 habitants és de 80'1, mentre el risc de rebrot se situa en el 163 i la
taxa de reproducció és de l'1,01. Es tracta de dades millors que fa tres setmanes enrere, han
celebrat els responsables territorials de Salut, si bé han demanat "no abaixar la guàrdia".
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Granollers y La Roca reducirán la velocidad de la
calle Venezuela mientras esperan la reforma
integral
Europa Espanya Espanyol
Los Ayuntamientos de La Roca y Granollers ha comenzado a trabajar para transformar la calle de
Venezuela, la vía que hace frontera entre la Torreta y el barrio de la Fuente Verde de Granollers.
Los consistorios celebraron un encuentro para avanzar en el proyecto, en la que participaron el
alcalde de La Roca Albert Gil; el alcalde de Granollers, Josep Mayoral; los concejales de la Roca
del Vallès Yolanda Guarinos, Albert Bassa, Daniel Valls y Xavier del Villar; y los concejales
granollerenses Albert Camps y Juan Manuel Segovia. Además, también estuvieron presentes
profesionales técnicos de ambos consistorios.
Los dos ayuntamientos expusieron durante la reunión sus ideas para transformar la calle, y los
equipos técnicos se han emplazado a trabajar conjuntamente. El objetivo es que la vía sea mucho
más accesible para los peatones, reduciendo el tráfico, mejorando la seguridad, ampliando las
zonas verdes, renovando la iluminación e instalando mobiliario urbano. Todo esto, sin embargo,
será a medio plazo, una vez se disponga de un proyecto técnico, se hable con el vecindario y se
pueda aprobar por parte de los dos ayuntamientos.
Mientras tanto, se ha acordado que se llevarán a cabo actuaciones a corto plazo para ofrecer
soluciones y mejorar la seguridad de la calle. Así, se espera que próximamente se instalen
elementos reductores de la velocidad para los vehículos y se refuerce la señalización de la vía.
La calle de Venezuela se ha convertido en una vía muy transitada y que por su configuración
(doble carril por cada sentido) hace que a menudo los vehículos circulen a una velocidad elevada
y se efectúen imprudencias. Con el vecindario se han celebrado varios encuentros para captar su
malestar e inquietudes, las cuales se pusieron sobre la mesa durante la reunión. El alcalde de la
Roca del Vallès, Albert Gil, explicó que «este encuentro era del todo necesaria para empezar a
tratar esta problemática y poder poner manos a la obra para dibujar una nueva calle Venezuela,
donde se pueda circular y pasear con seguridad, y donde los vecinos y vecinas puedan vivir y
hacer uso de este vial con total tranquilidad».

