Clipping
Presència del
municipi als mitjans
de comunicació
De l’1 al 29 de
febrer de 2020

Sumari
El quart cinturó: una autovia amb molta controvèrsia

4

El 9 Nou, Valor: 180€

La compra de la casa es va formalitzar a la tardor

5

El 9 Nou, Valor: 174€

La Roca promou la reforma de les Cases dels Mestres de la Torreta

6

El 9 Nou, Valor: 693€

Signat el primer contracte de lloguer assequible a la Roca

7

El 9 Nou, Valor: 395€

El PBB La Roca es desfà a la represa

8

El 9 Nou, Valor: 458€

Funcionarios de prisiones protestan por el aumento de agresiones de internos

9

abc.es, Audiència: 1.813.725, Valor: 18.047€

Dos anys de presó per trencar el nas a un funcionari de Quatre Camins

10

mon.cat, Audiència: 25.752, Valor: 245€

El 45% dels alumnes subsaharians a Catalunya no aconsegueixen el graduat
escolar

11

elperiodico.cat, Audiència: 18.620, Valor: 130€

Les Franqueses i la Roca reclamen més seguretat a la cruïlla de la Sandoz

14

somVallès, Audiència: 40, Valor: 24€

Sánchez situa Illa al nucli dur del govern i del PSOE

15

Catalunya Diari, Audiència: 87.160, Valor: 610€

Saigon, un projecte musical professionalitzador

16

somGranollers, Audiència: 792, Valor: 24€

La Roca millora l'enllumenat dels camps de futbol amb llums LED

17

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

La Torreta Bike organiza la 10ª Marcha femenina BTT, RUNINNG / TRAIL

18

InfoAventura, Audiència: 40, Valor: 24€

Les Franqueses pide a La Roca que mejore la seguridad del peligroso cruce de
la Sandoz

20

Revista Digital del Vallès, Audiència: 792, Valor: 24€

La Roca posa llums de leds als tres camps de futbol del municipi

21

el9nou.cat, Audiència: 792, Valor: 24€

La Roca agafa aire i fa un pas endavant per la permanència
El 9 Nou, Valor: 427€

22

L'OAR Gràcia passa per sobre de La Roca al segon temps

23

El 9 Nou, Valor: 421€

Fluix partit de La Torreta, que cau amb el Sant Julià

24

El 9 Nou, Valor: 176€

El Sant Julià suma tres punts importants davant La Torreta

25

El 9 Nou, Valor: 352€

La Roca celebra Els Tres Tombs amb tradició i gastronomia

26

somVallès, Audiència: 40, Valor: 24€

El Consell Comarcal vol impulsar un Servei Comarcal de Salut Pública

27

somVallès, Audiència: 40, Valor: 24€

Se cae parte del tejado del Casal d'Avis de Can Tapias en La Torreta

28

Revista Digital del Vallès, Audiència: 792, Valor: 24€

L'IES la Roca treballa aquest curs amb la vista posada a Gàmbia

29

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

La Fiscalía acusa a la Generalitat por su inacción ante un violador en un centro
de discapacitados

30

lavanguardia.es, Audiència: 1.857.800, Valor: 17.370€

El temporal Gloria va deixar al Vallès Oriental danys per valor de més de 13
milions d'euros

32

somVallès, Audiència: 40, Valor: 24€

Crema maquinària agrícola en un cobert d'una casa de la Roca

33

El 9 Nou, Valor: 127€

La Roca del Vallès Una representació del BM Granollers formada per jugadrs...

34

El 9 Nou, Valor: 158€

En marxa la renovació dels llums dels camps de futbol de la Roca

35

El 9 Nou, Valor: 240€

Bon ritme d'inscripcions a la 8a Cursa Camí dels ibers

36

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

VDEO La veu de Joker viu a la Roca del Valls

37

Nació Granollers, Audiència: 39.887, Valor: 299€

Denuncien el Govern per presumptes agressions sexuals a la FPVO

39

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

La Roca se queda sin servicio policial durante 9 horas

40

Revista Digital del Vallès, Audiència: 792, Valor: 24€

El Vallès Oriental es prepara per al Carnestoltes

41

El 9 Nou, Valor: 800€

La PBB La Roca venç el Manlleu i se situa cinquena
El 9 Nou, Valor: 328€

42

La Generalitat estudiará una solución a los atascos que provoca La Roca
Village en la C-60 y la carretera de Santa Agnès

43

Revista Digital del Vallès, Audiència: 792, Valor: 24€

Ciutadans de La Roca responsabiliza al gobierno local de la grave falta de
efectivos policiales que sufre el municipio

44

Revista Digital del Vallès, Audiència: 792, Valor: 24€

Polmica a la Roca per les hores de servei de la policia local

45

Nació Granollers, Audiència: 39.887, Valor: 299€

Carros i cavalls omplen la Roca per celebrar els Tres Tombs

46

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

Polèmica a la Roca per la manca d'efectius de la policia local

47

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

Ruta Prehistórica y Bosque Màgic en La Roca del Vallès

48

Nonstop, Audiència: 792, Valor: 24€

La Generalitat millorarà la seguretat de les carreteres de la Roca

49

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

La Roca incorpora nous contenidors de recollida selectiva

50

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

Jaume Anfruns, nou president de la Fundació Vallès Oriental

51

El 9 Nou, Valor: 273€

España ya es el segundo mejor destino de Europa para las compras turísticas

52

Autónomos y Emprendedores, Audiència: 5.547, Valor: 28€

L'empresa Sorea col·labora amb 2 mil euros amb el BM la Roca

54

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

Salvador Illa: Hay una corriente muy potente en Catalunya y España por el
diálogo

55

lavanguardia.es, Audiència: 1.857.800, Valor: 17.370€

El Carnaval al Vallès Oriental, en imatges

58

Nació Granollers, Audiència: 39.887, Valor: 299€

La Roca es queda a mig camí de fer saltar la sorpresa

61

El 9 Nou, Valor: 262€

El Carnaval trona a omplir de festa i colors els carrers de la Roca

62

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

Rescatado en La Roca con un helicóptero un ciclista accidentado

63

Revista Digital del Vallès, Audiència: 792, Valor: 24€

La DO Alella, una joia per gaudir dels vins maresmencs

64

Pànxing, Audiència: 792, Valor: 24€

Els nens i nenes de la Roca preparen el Caminet dels íbers
Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

66

La Roca enllesteix un nou reglament de participació ciutadana

67

Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

Se incendia un camión que transportaba troncos en La Roca

68

Revista Digital del Vallès, Audiència: 792, Valor: 24€

L'Ajuntament repara la teulada de Can Tàpies malmesa pel Glòria
Alacarta.cat, Audiència: 2.069, Valor: 24€

69

EL 9 NOU

Divendres, 31 de gener de 2020

El quart cinturó:
una autovia amb
molta controvèrsia

retardant i acumula incompliments des de l’inici de les
obres (2007). La patronal
multisectorial catalana Cecot
ha estimat en 240 milions
d’euros el cost de la infraestructura.
moltes veus
contràries

La polèmica al voltant del projecte
s’allarga des de fa 20 anys

MERCÈ
SALRACH

El quart cinturó és una carretera que està projectat que
vagi des d’Abrera fins a la
Roca del Vallès, aproximadament, passant per municipis
tan importants com Terrassa,
Palau-solità i Plegamans,
Lliçà d’Amunt i Cardedeu.
La construcció d’aquesta

carretera ha generat molta
polèmica perquè cal travessar boscos i els veïns s’hi han
mostrat en contra. L’administrador d’aquesta autovia, el
Ministeri de Foment, va iniciar la construcció d’alguns
trams el 1995 i està previst
que estigui finalitzada a
mitjan 2021.
Van començar a planificar la carretera als anys 60,
durant el franquisme. Tenien
previst acabar-la l’octubre de
2019, però l’obra s’ha endarrerit. A Foment estan fent

65

Un dels trams construïts del futur quart cinturó

tot el possible per accelerarla. Un portaveu del Ministeri
va destacar “la importància

d’aquesta infraestructura” i
la necessitat d’acabar-la ja. El
tram central de la B-40 es va

Durant dècades molts veïns
de les àrees afectades s’han
mostrat en contra de la
construcció del quart cinturó, sobretot a la zona dels
dos Vallès. En aquest sentit,
s’ha impulsat una campanya
contra el vial que defensa
la conservació dels espais
agrícoles i naturals, el Parc
Agrícola del Vallès, sistemes
urbans compactes i complexos, una xarxa de mobilitat
que prioritzi el transport
públic i la reducció del gasos
de l’efecte hivernacle, la millora de la xarxa secundària
de les carreteres i el rigor en
la planificació total.

PAU DÍEZ

Els alumnes de primer de
l’Institut Giola han iniciat
un projecte de reciclatge des
de l’assignatura de Projecte
Xarxa. Els professors van
decidir treballar el reciclatge
a finals del curs passat i van

muntar el projecte Save The
Planet. Ara han agrupat els
alumnes en cinc grups: CO2,
desforestació, plàstic, sostenibilitat i malbaratament
d’aigua.
Els professors han repartit
una checklist amb totes les
tasques: webs, logos, exposicions, treball de la contaminació, collages… Alhora,
els estudiants han visionat
vídeos de la Greta Thunberg
i d’altres per conscienciar-los

Barber

del problema de la contaminació. Molts dies els alumnes
de Projecte Xarxa fan sortides per recollir brossa de dins
o de fora de l’institut. Utilitzen bosses diferents: la blava
per al paper, la negra per al
rebuig, la groga per al plàstic
i les blanques fetes amb fècula de patata per a l’orgànic.
Fins ara, els estudiants ja han
fet pòsters i dibuixos amb
aplicacions per treballar els
temes del projecte.

Per només
39,90 

INSTITUT GIOLA

Alumnes de l’institut Giola
impulsen un projecte de reciclatge

Alumnes de 1r d’ESO, el curs passat, en una activitat del programa

Estació
meteorològica

Inclou enviament
a domicili

Només per a
subscriptors
i socis
Al facilitar les vostres dades accepteu
expressament la política de privacitat
de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a
www.el9nou.cat

Per només
39 
Inclou enviament
a domicili

Feu la vostra reserva trucant al 93 889 49 49 o bé entrant a
el9club.cat, aboneu l’import i en menys d’una setmana rebreu el producte a casa
Es pot reservar fins al 21-02-2020 inclòs
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taris.” És “una sinergia perfecta”, assegura.
Per Natàlia Sanchís, de
la Fundació El Xiprer, la
casa de Can Grau és “molt
gran” i “dona per fer molts
projectes” a partir de “la conservació de l’espai natural i
agrícola de la casa”. Tot i que
la definició de la proposta

de la carmelites a la Torreta per
fer-hi projectes d’integració social

La compra
de la casa es
va formalitzar
a la tardor

L’objectiu és fer accions d’inserció laboral i social de col·lectius vulnerables d’acord amb El Xiprer
La Roca del Vallès

La Roca del Vallès

Una fundació ha comprat la
masia de Can Grau, a tocar
del barri de la Torreta, a la
Roca, que fins al juliol de
2017 i durant prop de 40
anys havia acollit una comunitat de carmelites descalces
que hi vivien en clausura.
Comunitat i Valors serà la
titular de l’activitat i hi farà
un projecte social encaminat
a ajudar persones amb risc
d’exclusió: sense llar i amb
dificultats d’integració social i laboral. En la iniciativa,
hi tindran un paper actiu la
Fundació El Xiprer i l’associació Amics d’El Xiprer. Ho
ha confirmat a EL 9 NOU
Pere Molins, secretari de la
fundació Comunitat i Valors
que forma part de l’associació Coordinadora de Sinergia Social creada per donar
suport tècnic i organitzatiu
a entitats dedicades als diferents àmbits del benestar i
l’interès general.
Segons Molins, l’objectiu
és “rescatar una casa que
hagués caigut i posar-la al
servei de la comunitat”. Per
això, s’aposta per teixir un
projecte en col·laboració
amb el territori. “Volem tirar
endavant projectes que vagin
bé per a l’entorn més pròxim. Volem omplir de vida i
de projectes d’acord amb la
comunitat propera”, comenta Molins, que destaca les
potencialitats d’aquesta casa
situada en un espai natural
proper a nuclis de població.
Per exemple, per fer formació encaminada a la inserció
laboral al sector primari.
Comunitat i Valors ja s’ha
posat en contacte amb els
ajuntaments de la Roca i
de Granollers “per la proximitat a l’espai”. “També
van veure que el projecte té
moltes potencialitats”, indica
Molins, que, en declaracions
a EL 9 NOU, valora la col·
laboració amb la Fundació
El Xiprer. “Ens coneixem de
fa molt temps”, diu. També
destaca que les dues entitats
es complementen: “Comunitat i Valors ens dediquem a
inserir persones a la comunitat però també volem
que la comunitat sigui més
inseridora. Tenim un equip
de professionals ampli que
s’adaptarà bé amb El Xiprer,
on tenen més pes els volun-

La compra de l’antic convent de les carmelites es
va fer efectiva a la tardor
però no s’ha conegut fins
ara. El tràmit es va allargar força en el temps tot i
que les negociacions van
iniciar-se poc després de
la marxa de la comunitat
a un monestir del municipi de Serra, al Camp del
Túria, al País Valencià.
Can Grau, que es va convertir en monestir quan la
va comprar la comunitat
carmelita, havia acollit
una escola d’oficials
durant la República.

RAMON FERRANDIS

Ferran Polo

La casa de Can Grau, que durant més de 40 anys va ser un monestir de les carmelites descalces, en una imatge d’arxiu

La casa acull una vintena de
menors de forma provisional
És el grup que s’ha d’acabar instal·lant a Can Santa Digna, a Llerona
La Roca del Vallès
F.P.

Can Grau acull de manera
provisional una vintena de
menors no acompanyats
tutelats pel Departament
de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat.
S’hi van instal·lar just abans
de Nadal. Es tracta d’un
grup confiat a la Fundació
privada Mercè Fontanilles
que, abans d’arribar a la
Torreta, estaven instal·lats
en una casa a Gurb, a Osona. I abans havien estat en
altres espais provisionals.
La Fundació Mercè
Fontanillas, que és una
organització sense ànim de
lucre, dedicada a l’atenció
de les persones en diferents
àmbits dels serveis socials
i de la formació i inserció
socio-laboral, tenia previst
que s’instal·lessin a la masia
de Can Santa Digna, de Llerona, que han comprat per
desenvolupar-hi una projecte de formació social i laboral orientat a menors no
acompanyats. El retard en la
tramitació del pla especial
que els ha de permetre fer
les obres d’adequació de la
casa els va obligar a buscar

una alternativa que van trobar a Can Grau, que encara
no s’estava utilitzant. “El
lloc on estaven a Gurb no
estava preparat per poderhi passar l’hivern i no tenia
les condicions per poderlos fer formació i l’atenció
amb els professionals. Calia
un lloc on poder estar ben
acollits. L’espai de què disposem és molt més del que
teníem en qualsevol altre
lloc”, explica Pere Molins.
La vintena de joves estan
atesos per un grup de professionals especialitzats.
A banda, ajuden a mantenir unes instal·lacions que
havien quedat tancades l’estiu de 2017, quan van marxar les monges. A Can Grau,
s’han instal·lat ocupant
l’antiga hostatgeria, que
estava en bones condicions.
També fan servir la part on
hi havia els antics tallers
on treballaven les monges.
“Era fàcilment adaptable”,
comenta Molins. En canvi,
“hi ha tota la part de l’habitatge que sí que necessita
una reforma important” i
que, per ara, no es fa servir.
Molins insisteix que l’estada a Can Grau és “una
situació temporal”. “Espe-

rem que es resolgui en poc
temps.” Aquestes setmanes
no hi ha hagut cap problema en l’acollida dels
menors. “Ni n’hi ha d’haver cap.” “Ens pot ajudar a
aclarir dubtes que hi ha en
altres llocs”, diu en referència a l’oposició que alguns
veïns de les Franqueses han
mostrat respecte al projecte de la fundació Mercè
Fontanilles a Can Santa
Digna, a tocar d’Els Gorcs.

encara es troba “en un estat
embrionari”, El Xiprer hi
veu la possibilitat de donar a
les persones que atenen “un
acompanyament més integral” perquè ara treballen
“molt en la primera atenció”.
“Sempre hem volgut fer formació però no teníem possibilitats per la manca d’espai”,
admet Sanchis. “Esperem que
aquest 2020 ja puguem fer
allà algun projecte”, espera.
Històricament, Mercè
Riera, impulsora d’El Xiprer,
havia tingut molta relació
amb la comunitat de monges
de clausura que vivien al
monestir. De fet, les mateixes monges li van expressar
el seu desig que l’entitat
social pogués tenir alguna
vinculació de futur amb la
casa que ara es materialitzarà
a través de la col·laboració
amb Comunitat i Valors.
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de biomassa per a cinc equipaments
És una de les inversions del pressupost de 2020, que també reformarà l’espai de la Policia Local
Santa M. de Palautordera
P.P.

El ple de Santa Maria de
Palautordera va aprovar
dijous passat els pressupostos del 2020 amb els vots a
favor del govern de Junts,
l’abstenció d’ERC i el PSC
i el vot en contra dels dos
regidors de la CUP. Uns pressupostos que s’enfilen als 10
milions, un milió menys que
l’any passat, i que contenen
menys despeses per inversions que en l’exercici anterior.
“Es traca d’un pressupost per
assumir els compromisos que
tenim marcats. Pel que fa a
les inversions, hem d’acabar

d’executar les partides que
estaven pressupostades l’any
passat: com la reforma de
l’escola Fontmartina, de la
torre de Sant Josep [l’edifici
de la Policia Local] o l’enllumenat de Can Sala”, explica
l’alcalde, Jordi Xena.
El projecte més ambiciós
és el de la instal·lació d’una
caldera de biomassa, que
donarà servei a l’institut,
l’escola Fontmartina, el camp
de futbol, la pista coberta i
el pavelló. Totes són infraestructures molt properes i
situades a la zona del Remei.
El projecte està pressupostat en mig milió d’euros i
actualment està en licitació.

Es tracta d’un dels projectes
més importants d’aquest any
al municipi, segons l’alcalde,
i s’emmarca dins l’acció pel
medi ambient, que a partir
del 2021 podria incloure la
recollida selectiva porta a
porta.
El pressupost també s’emmarca a donar continuïtat
a altres compromisos del
mandat, com el Pla Local
d’Habitatge, aprovat l’any
passat. Aquest any, tal com
especifiquen els seus terminis, el pressupost destina
una partida de 45.000 eros
per a l’adquisició d’habitatges i també per a la reparació
i bonificacions fiscals de

pisos que vagin a la bossa de
lloguer social.
Altres números importants
són la inversió de 123.000
euros per millorar la xarxa
informàtica, 105.000 euros
per liquidar la intervenció
del servei d’aigües de Can
Pagà, 55.000 euros per la
urbanització dels culs-de-sac
al Temple i al Virgili i 50.000
euros per la compra de càmeres de videovigilància per a
la Policia Local. Tot i que inicialment no estava previst,
Xena assegura que els danys
del temporal Glòria podrien
provocar un reordenació del
pressupost i fins i tot del
conjunt del mandat.

Les Franqueses
prepararà un pla
director d’arbrat
a petició d’IEC
Les Franqueses del Vallès

El ple de les Franqueses
d’aquest dijous va aprovar
una moció d’Imagina Esquerra en Comú on es demanava
l’elaboració d’un pla director
de l’arbrat viari del municipi.
Va ser aprovat per unanimitat. Entre els acords, es
preveu elaborar un manual
de bones pràctiques sobre la
gestió de l’arbrat i dels espais
verds. També es proposa
estudiar adequar les voreres
per fer-les més permeables
a l’aigua amb solucions com
paviments permeables que
minimitzen l’aixecament
del paviment que algunes
espècies d’arbres amb arrels
superficials provoquen. Amb
l’acord, l’Ajuntament també
es compromet a avisar els
veïns d’actuacions que afectin l’arbrat més proper.

La Roca promou la reforma de les
Cases dels Mestres de la Torreta
S’invertiran 230.000 euros en càmeres amb lectors de matrícula

Les Franqueses
avançarà l’horari
dels plens a
les 6 de la tarda

Canvi urbanístic a Lliçà d’Amunt
per facilitar l’activitat a les masies

Les Franqueses del Vallès

Afecta l’entorn de les cases de Can Caponet, Can Genàs i Can Julià

EL 9 NOU

El ple de l’Ajuntament de les
Franqueses de dijous passat
va acordar la modificació de
l’hora d’inici de les sessions
ordinàries que es fan el darrer dijous de cada mes. A partir d’aquest febrer, el plenari
arrencarà a les 7 de la tarda
en lloc de les 8 del vespre
com fins ara. Al setembre,
l’horari es tornarà a canviar
per iniciar les sessions a les
6 de la tarda. Per fixar els
nous horaris es va modificar
l’acord de la sessió extraordinària del 19 de juliol de l’any
passat que establia que els
plens ordinaris començarien
a les 8 del vespre.

Lliçà d’Amunt
Laia Pedrerol

El ple de Lliçà d’Amunt
d’aquest dijous va aprovar
una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’entorn de les
construccions en sòl no urbanitzable a Can Caponet, Can
Genàs i Can Julià. L’aprovació inicial de la normativa va
ser aprovada per unanimitat.
Ara serà supervisada per
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental i l’Agència
Catalana de l’Aigua.

euros) i els parcs infantils
(50.000) i la neteja viària
(20.000). En serveis socials,
destaca l’increment de la partida d’educació en un 38%
fins als 787.000 euros. Està
provocat perquè l’Ajuntament ha assumit la gestió de
les escoles bressol. També hi
ha augments en altres regidories com la de Solidaritat,
Cooperació i Igualtat (18%) i
Esports (13%).
Per Marta Pujol, regidora
d’Hisenda, es tracta d’un
pressupost “realista”. “Garanteix la prestació de serveis de

L’objectiu del canvi és
poder dur a terme construccions i altres activitats que la
qualificació actual no els permet. Ja el gener de 2017 es
va aprovar, inicialment, una
modificació POUM i es va
sol·licitar un informe ambiental estratègic. Aleshores,
els terrenys de les finques
de Can Caponet, Can Genàs
i Can Julià estaven reconeguts com a espais de caràcter
forestal amb una protecció
especial forestal i natural.
Ara, l’objectiu del canvi en el
planejament és transformar

RAMON FERRANDIS

El govern de la Roca (ERC i
Junts per la Roca) va aprovar
el pressupost de 2020 en
el ple de dijous que, entre
altres inversions, preveu destinar 240.000 euros a la rehabilitació de les Cases dels
Metres del barri de la Torreta. Els comptes, que pugen a
14,59 milions d’euros, destinaran 1,55 milions a inversions, una xifra superior a
la del 2019 quan es va optar
per no introduir inversions

significatives perquè era any
electoral. El PSC, Ciutadans i
En Comú van votar en contra
del pressupost.
Entre les inversions, també destaquen els 230.000
euros que es destinaran a
la instal·lació de càmeres
de seguretat amb lectors de
matrícules per controlar els
accessos als diversos nuclis
del municipi. També es fa un
esforç en la millora de l’espai
públic amb 260.000 euros
d’inversió total amb partides
com les destinades a millorar
el mobiliari urbà (100.000

La Roca del Vallès

Les Cases dels Mestres de la Torreta en una imatge d’arxiu

l’Ajuntament i posa les bases
per endegar molts projectes durant aquest mandat”,
assegurava. “Els comptes
han suposat tot un repte

el caràcter del terreny de
forestal a agrícola. D’aquesta
manera, s’adequa més amb
la realitat de l’estructura del
territori i els usos del mateix.
Així, a partir del predomini
dels camps de conreu, el
planejament urbanístic reconeix a aquestes finques i les
seves zones adjacents com a
espais de protecció especial
agrícola i paisatgística. Això
possibilita les construccions
pertinents en sòl no urbanitzable que poden ajudar a
tirar endavant l’activitat del
sector primari que s’hi fa.

per ajustar les partides a les
necessitats reals de la població i d’aquesta manera tenir
un pressupost seriós, acurat i
efectiu”, afegia en el ple.

Un total de
15.256 habitants
Lliçà d’Amunt

Segons el padró municipal de Lliçà d’Amunt la
xifra oficial de població
a 1 de gener de 2019 era
de 15.256 habitants. En
el transcurs de 2018, es
van donar 1.050 altes i
907 baixes. Les altes són
en les urbanitzacions més
poblades com Ca l’Artigues, Can Salgot o Can
Rovira, tot i que el nucli,
amb 2.579, és la zona amb
més habitants. La xifra de
naixements va ser de 117.
Hi va haver 94 defuncions.
En els darrers anys, la mitjana d’edat ha passat de
ser de 36 a 41 anys perquè
la població ha anat envellint. L.P.
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La piscina de Caldes permetrà
el ‘topless’ l’estiu vinent
El ple aprova modificar el reglament, arran de la queixa d’una usuària
Caldes de Montbui
Queralt Campàs

L’últim ple de l’Ajuntament
de Caldes va aprovar per
unanimitat la modificació
del reglament d’ús del complex esportiu municipal Les
Cremades per tal que es
pugui fer topless a la piscina descoberta. Així, l’estiu
d’aquest any, aquesta pràctica estarà permesa si no es
presenten al·legacions a la
modificació en un termini
de 30 dies.
Aquest canvi té l’origen
en l’any 2018, en què l’Ajuntament va rebre una queixa
d’una usuària que volia fer
topless a la piscina descoberta a l’estiu, un fet que també
estava passant en moltes
altres piscines municipals. A

banda d’aquestes peticions
reiterades, la plataforma
Mugrons Lliures va formalitzar una queixa al síndic de
greuges per tal que demanés
a tots els ajuntaments que
revisessin les normes que
penalitzen el topless. I ho
van aconseguir: el síndic va
demanar que es revisessin
totes les normatives de les
piscines municipals i s’hi
incorporés la perspectiva de
gènere. D’aquesta manera,
des del consistori es va revisar el reglament –que era de
l’any 2009– i van detectar
que s’havia quedat obsolet.
“Principalment vam treure
l’article 4.17, que era el que
deia que no es permetia el
topless”, va explicar Núria
Carné, regidora d’Esports.
“En general s’ha intentat

regularitzar i posar al dia la
normativa”, va concloure.
Primers passos per al
transport a demanda
Durant el ple també es van
posar sobre la taula les primeres accions per començar
a implantar el transport a
la demanda. Així, s’ha creat
una comissió per modificar
alguns aspectes del reglament del taxi i implementar
el transport a la demanda
en urbanitzacions i nuclis
de fora del poble com Can
Maspons, Lledoners, Ragasol
i El Farell, que en aquests
moments no tenen servei de
transport públic. La intenció del consistori és poder
arribar a aquestes zones
de manera més eficient i

sostenible amb un tipus de
transport que dona resposta
a la necessitat de desplaçament que té el ciutadà en
cada moment, gràcies a una
aplicació geolocalitzada,
entre altres coses. El punt
es va aprovar amb els vots a
favor del govern i JuntsxCat i
les abstencions de la resta de
l’oposició.
La regidora del PP, Montse
Romano, va criticar que el
govern retirés la línia d’autobús que passava per aquestes urbanitzacions. Jaume
Mauri, regidor de Mobilitat,
va replicar que “tenir un
autobús gairebé buit fent
voltes és insostenible i antiecològic”. En aquest sentit,
la nova comissió estudiarà
donar servei allà on no hi ha
cobertura.

Pepe Beúnza parlarà
a Santa Eulàlia
sobre insubmissió
i desobediència
Santa Eulàlia de Ronçana

El calderí Pepe Beúnza,
primer objector de consciència de l’Estat per motius
no religiosos, oferirà aquest
dijous a les 7 de la tarda al
centre cultural La Fàbrica de
Santa Eulàlia, la conferència
“Insubmissió i desobediència”. Beúnza, que va viure
dos consells de guerra, dos
anys de presó i 15 mesos
en un batalló disciplinari al
Sàhara, explicarà les seves
experiències i la importància
i la potència i els riscos de la
lluita no violenta. “Quan vols
canviar una societat injusta i violenta has d’assumir
riscos”, explica l’activista
calderí.

Josep Redorta parla al Casino de
Granollers de resolució de conflictes
L’advocat i doctor en psicologia
social, el granollerí Josep Redorta, va parlar
dijous passat al Casino de Granollers sobre
Granollers

el que va considerar una crisi del sistema
institucional de resolució de conflictes.
“Per resoldre-ho caldrà un gir copernicà.
Estem en una situació de malestar social que
provoca que falli la nostra convivència”, va
assegurar.

Participeu als sorteigs setmanals
d’entrades gratuïtes
Per a subscriptors d’EL 9 NOU i socis d’el9club
Si encara no en sou, apunteu-vos a el9nou.cat
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Vilamajor
fa el pas
per prohibir
la caça a tot
el municipi
Sant Antoni de Vilamajor

Joan B. Mauri

El ple de l’Ajuntament de
Sant Antoni ha aprovat una
moció per demanar a la
Generalitat que prohibeixi
la caça a tot el municipi. La
mesura va rebre el suport
de CanVi, PUSA i ERC i
l’abstenció de Junts per Sant
Antoni. Aquesta era la tercera vegada que PUSA, ara
al govern, presentava una
moció en aquest sentit.
Es vol prohibir “la caça
com a activitat lúdica”, va
afegir el regidor de PUSA,
Ferran Calvera, que va afirmar que “hi ha queixes de
veïns per la pràctica de la
caça prop de zones habitades”. La moció preveu la prohibició de caçar en tot el terme però obre la porta a fer
batudes de senglars o tudons
en cas que les poblacions
d’aquests animals siguin
considerades una plaga. Una
vegada aprovada la moció,
comença tota la tramitació administrativa, que no
garanteix que la Generalitat
accedeixi a la prohibició.
Per la seva banda, Salvador
Bascuñana (JxSAV) va apuntar que “els tudons són una
plaga que afecta els conreus”
i va explicar que en l’anterior legislatura “la tècnica de
medi ambient va aconsellar
no prohibir la caça, sinó retirar de 500 metres a un quilòmetre” la distància entre
els habitatges i les zones de
caça. Per la seva part, Enric
Vinaixa (ERC) va recordar la
necessitat de controls cinegètics i va apuntar a “un tema
de seguretat. Els perdigons
van a parar al medi ambient i
hi ha molts camins i corriols
per on passa molta gent”.

NOTICIES
L’Ametlla portarà a la fiscalia els
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ses per valor d’un milió d’euros pendents de pagar. “Hi
ha gent que ha tardat fins
a 500 dies a cobrar.” També
va descriure increments de
la despesa corrent lligats a
retribucions del personal
municipal (117.000 euros en
hores extres, 88.000 euros
en plusos i 44.500 euros en
gratificacions) durant l’any
2018 o els increments de les
despeses de representació
del govern: 14.800 euros en
factures de restaurants de
l’any 2018 o 5.100 euros del
mateix any pagats amb la targeta de l’alcalde. També va
descriure despeses en benzina per 31.000 quilòmetres en
18 mesos del vehicle d’alcaldia. Santaló va afirmar que
es donaven dades “sense fer
cap interpretació” amb l’objectiu que “cadascú tregui les
seves conclusions”, va dir.

problemes detectats en la gestió
econòmica de l’anterior govern

També traslladarà la informació a la Sindicatura de Comptes, van dir en una sessió informativa
L’Ametlla del Vallès
EL 9 NOU

HIPOTEQUEN
EL NOU GOVERN

JULIÁN VÁZQUEZ

El nou govern de l’Ametlla
(ERC, Ametllat’ i L’Ametlla
en Comú) traslladarà a la
fiscalia i a la Sindicatura de
Comptes de la Generalitat
informació relacionada amb
els problemes detectats en
la gestió econòmica feta per
l’anterior govern (PDeCAT
i el PSC) en els darrers anys.
Ho ha confirmat a EL 9
NOU el regidor d’Hisenda,
Jan Santaló. Dijous el nou
govern va explicar la situació
econòmica del consistori en
la sessió informativa “Passem comptes”, que es va fer a
la Sala Municipal del Teatre.
L’acte va aplegar una vuitantena de persones.
Santaló va afirmar que
s’han trobat amb “un problema de liquiditat immediata”
que, entén, ve derivat de
diverses situacions. Per una
banda, les inversions fetes
durant el darrer any de mandat amb la reforma del parc

L’alcalde Pep Moret dirigint-se al públic amb la resta de membres del govern que formen ERC, Ametlla’t i els comuns

de Maria Lluïsa i la construcció del gimnàs de l’escola
Bertí, que entre totes dues
sumen una despesa entorn a
1,3 milions. El problema, va
dir Santaló, és que les obres
es planifiquen “a partir d’una

previsió del romanent de tresoreria”. “Són uns diners que
encara no es tenen.”
Una altra de les situacions citades pel regidor va
ser l’augment de la despesa
corrent “sense informes

favorables” per part de la
intervenció de l’Ajuntament.
“De vegades, no hi havia partida i es feia la despesa igualment o hi era però ja s’havia
exhaurit.” Santaló va explicar
que es van trobar amb despe-

Sant Celoni obre un
punt informatiu per
a joves en mobilitat
internacional
L’Ajuntament de Sant
Celoni, a través del Consell
Comarcal, ha començat a
oferir un servei informatiu
en mobilitat internacional
per a joves de 17 a 30 anys en
temes relacionats amb la feina, els estudis, l’aprenentatge d’idiomes, les pràctiques
en empreses o la participació
en projectes de voluntariat.
L’assessorament es farà un
dia al mes a les oficines de la
Sax Sala. Cal sol·licitar hora
prèviament.

El ple de la Llagosta,
en contra del trasllat
dels jutjats de
violència de gènere
La Llagosta

Tots els grups municipals del
ple de la Llagosta van aprovar una moció que mostra el
rebuig al trasllat dels jutjats
especialitzats en violència
domèstica dels jutjats de
Mollet a Granollers que promou el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

GRISELDA ESCRIGAS

Sant Celoni

Una tècnica del servei d’habitatge del Consell Comarcal amb la llogatera i el propietari del pis cedit a la borsa

Signat el primer contracte
de lloguer assequible a la Roca
S’ha fet a través de la borsa que impulsa el Consell Comarcal
La Roca del Vallès
EL 9 NOU

La borsa comarcal d’habitatge de lloguer assequible
va formalitzar aquest diven-

dres el primer contracte fet
al municipi de la Roca. Va
ser, a més, el primer signat
aquest 2020 a tota la comarca. Propietari i llogater van
segellar el contracte en un

acte que es va fer a la sala de
plens de l’ajuntament i que
va comptar amb la presència
de l’alcalde, Albert Gil, i del
conseller comarcal d’Habitatge, Francesc Juzgado.

Segons Santaló, aquests
números “comprometen”
l’acció del govern aquest
mandat i els han obligat a
contractar un préstec de
mandat de gairebé 500.000
euros. L’alcalde, Pep Moret,
va recordar que l’acte donava
resposta a dos compromisos
adoptats pels actuals membres del govern: donar compte dos cops a l’any de les
gestions fetes i auditar els
comptes del consistori que
s’ha fet a través de la tasca
feta pel mateix interventor.

Donant significació a la
signatura, l’Ajuntament i
el Consell Comarcal volen
esperonar altres propietaris
d’immobles a la Roca i a la
resta de la comarca perquè
els posin a disposició de la
borsa de lloguer assequible.
Per Juzgado, es visualitza
“la importància que es dona
a aquest tipus de lloguer
assequible que dona unes
garanties a la propietat”.
“Animem a utilitzar aquesta
oficina que també permet
a les persones que busquen
habitatge pagar preus més
assequibles”, va afegir.
Gil va dir que treballaran
per parlar amb propietaris
de la Roca que tenen pisos
buits. L’objectiu és “demostrar-los que val molt més la
pena tenir-los llogats a gent
que ho necessita que no pas
tenir-los tancats”. Gil va agrair la “valentia” de la propietària per apostar per la borsa.
En tot l’any 2019, la borsa
comarcal només va poder
formalitzar cinc contractes a preus assequibles.
La demanda va ser molt
superior: 181 interessats. El
Consell Comarcal té conveni
en matèria d’habitatge amb
Montmeló, Lliçà d’Amunt,
les Franqueses, Sant Antoni i
la Garriga, a més de la Roca.
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Golejada sense
pietat d’un
Palautordera
molt superior
CF Palautordera
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Aura, Adaia, Román, Sainza, Carla,
Subirana, Marina, Meritxell, Sònia,
Laura i Otero. També: Marta, Pino,
Paula, Esther i Ágata.

CE Sabadell

0

GRISELDA ESCRIGAS

Roldán, Kozakai, Pérez de Tudela,
Verónica, Donaire, Zambrano,
Gómez, Hurtado, Miguel, Garriga
i Gisela. També: Escudero, Forcén,
López, Del Toro i Muñoz.

Andrea Cortés intenta anticipar-se amb el cap a una jugadora del Riudoms en una acció de la segona meitat

El PBB La Roca es desfà a la represa
EL 9 NOU

La Penya Blanc-i-Blava de
la Roca va perdre per 2 a 4
contra el segon classificat, el
Riudoms, que va ser capaç de
reaccionar al 2-0 favorable
a les roqueroles al descans
amb un canvi tàctic al qual
les de Rubén Álvarez no
es van saber adaptar. Una
derrota que fa que l’equip
roquerol perdi dues posicions i baixi del sisè al vuitè
lloc.
La Roca va fer una molt

PBB La Roca

2

Forns, Judit, Cortés, Ignacia Patricia,
Cristina, Zoraida, Coral, Liz Nathalia,
Paula, Barbie i Carla. També: Yanira
i Daphne.

Saragossa

El CN Caldes es manté en
la cinquena posició després
d’aconseguir una victòria
clara a la pista d’un dels
rivals de la part mitjana-baixa de la classificació, el FSF
César Augusta de Saragossa.
L’equip de Javi Reyes es va
imposar per 1 gol a 4 en un
partit en què l’efectivitat de
cara a gol i la bona actuació
de Clàudia sota els pals van
ser decisius.
L’equip aragonès va sorprendre les calderines amb
una pressió molt forta d’inici
que va fer que el Caldes s’hi
hagués d’esmerçar de valent.
Ho va aconseguir i l’efectivitat de cara a porteria va
fer la resta, tot i l’arbitratge

4

Llevat, Basterrechea, Becerra,
Calderón, Ferrando, Lazcano,
Somavilla, Méndez, Roig, Mas i Lucha.
També: Margalef, Salvat, Pablo,
Alcalá, Rodríguez, Gòdia i Garrit.

ÀRBITRE: Ariadna García, assistida a les bandes per Walid Douha i Hamza
Kamli. Targetes: Judit, Cortés i Rubén Álvarez (entrenador) del PBB La Roca i
Becerra, Mas, Pablo i Roig del Riudoms.
GOLS: 1-0, Cristina, min 9; 2-0, Coral, min 16; 2-1, Méndez, min 55; 2-2, Méndez,
min 57; 2-3, Somavilla, min 63; 2-4, Garrit, min 89.

bona primera meitat, dominant la pilota, amb bon
posicionament defensiu i
generant ocasions de perill.

FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA ESTATAL

F. César Augusta, 1
CN Caldes, 4

CD Riudoms

casolà que va perjudicar les
calderines amb moltes faltes
i dobles penals en contra. En
quatre arribades a porteria
a la primera part van marcar
tres gols i Clàudia va fer aturades de molt mèrit per mantenir la porteria immaculada.
A la segona part, amb el
0-3, el Caldes va ser més
conservador. L’equip local va
marcar l’1-3 jugant de cinc
però una recuperació del
Caldes va permetre fer l’1 a
4. Per la seva banda el CD la
Concòrdia es va imposar al
FS Ripollet per 3 gols a 1.
CN Caldes: Clàudia, Adriana, Iris, Natàlia i Andrea
–cinc inicial–; Marina, Gemma i Maria.
Gols: 0-1, Natàlia, min 4;
0-2, Gemma, min 10; 0-3,
Iris, min 15; 1-3, min 35; 1-4,
Adriana, min 38.

Amb aquest dibuix de partit
va arribar el primer gol de
Cristina, que va rematar
una bona passada enrere de

EL 9 NOU

Coral i el segon de Coral en
aprofitar una bona passada a
l’espai.
A la segona part, però, el
Riudoms va prescindir d’una
defensora –va passar a jugar
amb tres defenses– i va carregar més el seu joc ofensiu.
Tot i que Álvarez va reaccionar posant cinc defensores,
el Riudoms va treure suc de
les seves penjades de pilota
a l’àrea. L’empat va arribar
molt ràpid, el 2-3 també,
aprofitant la dinàmica positiva, i sense reacció roquerola
va arribar el 2-4.

Victòria i ‘goal average’ per al
Granollers davant un rival directe
EL 9 NOU

Important victòria del CN
Granollers davant un rival
directe com el WP MálagaInacua, que no només suposen els tres punts, sinó que a
més suposa guanyar-li el goal
average al conjunt andalús,
que va empatar a 11 al partit de la primera volta. Les
alternatives al marcador van
durar fins al segon període,
en què els granollerins es van
posar al davant. Els de Tomas
Brúder van arribar a guanyar
de quatre gols amb el 5-9 i el
6-10.

WP Málaga - Inacua

8

Bravo, Real (1), Dumitrescu (1),
Jáimez, Wucherpfennig (1), Cisneros,
Leona (1), Cotos, Moyano, Aróstegui
(3, 1p), Cruz (1), Godoy i Rodríguez.

CN Granollers

El Palautordera no va tenir
pietat d’un dels rivals de la
part baixa de la classificació,
el Sabadell, a qui va golejar
per un contundent 10-0.
El Sabadell, que estrenava
entrenador, va intentar jugar
controlant la sortida de la
pilota, però la pressió del
Palautordera va donar els
seus fruits, amb moltes recuperacions i un domini aclaparador de les de Carles Segura, que al descans guanyaven
per 3 a 0 i que van marcar-ne
set més a la represa –tres
en jugades d’estratègia a la
sortida de córners–. A més,
el Palautordera va estavellar
tres xuts al pal.
F. SALA - 3a EST.

WATERPOLO - PRIMERA DIVISIÓ

Màlaga

GOLS: 1-0, Otero, min 8; 2-0, Carla,
min 16; 3-0, Marina, min 44; 4-0,
Subirana, min 52; 5-0, Marina, min 54;
6-0, Adaia, min 56; 7-0, Subirana, min
61; 8-0, Otero, min 64; 9-0, Meritxell,
min 72; 10-0, Subirana, min 86.

S. Maria de Palautordera

Bona primera meitat i una segona en què no s’adapta a un canvi tàctic del Riudoms
La Roca del Vallès

ÀRBITRE: Aleix Blanch, assistit a les
bandes per Kamal el Atifi i Anthony
Fernández. Targetes: Sònia del
Palautordera i Roldán del Sabadell.
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Piedrabuena, López, Riesco, Cervetto,
Howard (2), Bertran (3), Marc Tarrés
(1, p), Troyano (1), Albert Tarrés (1),
Molnar, Schnizler (1, p), Puig (1) i
Fernández.
ÀRBITRES: Manuel López, Manel
Massegú i Roberto Cerezo.
PARCIALS: 3-2 –primer període–;
4-5 –descans–; 5-6 –tercer període– i
8-10 –final.

FS Canet, 3
CN Caldes, 2
Canet de Mar

El CN Caldes va encadenar la
segona derrota consecutiva a
domicili, aquest cop a la pista
d’un FS Canet en clara línia
ascendent –quatre victòries
als últims cinc partits–. El
Canet, que intenta allunyarse de la zona de perill, va
avançar-se amb dos gols a la
primera part, un dels quals
molt ràpid, i van reaccionar
immediatament al 2-1 del
Caldes, que va aconseguir el
3-2 a les acaballes del partit.
CN Caldes: Jonathan, Sergio, Daniel, Xavier i Carles
–cinc inicial–; Aleix, Arnau,
Álex i Gerard.
Gols: 1-0, min 3; 2-0, min
10; 2-1, Sergio, min 31; 3-1,
min 32; 3-2, Carles, min 38.

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3295436
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04/02/2020

Funcionarios de prisiones protestan por el
aumento de agresiones de internos
Europa Espanya Espanyol
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha realizado esta tarde una
manifestación en el Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona, en La Roca del Vallès
(Barcelona), en protesta por el envejecimiento de la plantilla y el aumento de agresiones de los
internos a trabajadores.
El acto ha empezado a las 14:00 horas y han acudido unos 40 funcionarios, según ha explicado a
Efe el responsable de prisiones de CSIF, Albert Gómez: "Esperábamos más personas, pero
hicimos la convocatoria muy tarde", ha lamentado.
Gómez ha apuntado que la manifestación ha tenido como objetivo protestar por el envejecimiento
de la plantilla -1 de cada 3 trabajadores supera los 55 años, un 37 % del total- y denunciar el
aumento de las agresiones de internos a funcionarios.
Sobre la edad de la planilla, "es difícil mantenerla envejecida y más en una cárcel con casi 700
internos", ha subrayado Gómez, que ha lamentado que hace 12 años que no se realizan
oposiciones.
Además, entre enero y noviembre de 2019 esta cárcel de la Roca del Vallès (Barcelona) sufrió 32
episodios violentos contra trabajadores y el mes pasado "se produjeron dos peleas multitudinarias
con más de 10 personas", ha explicado Gómez.
Desde CSIF subrayan que la manifestación de hoy, convocada por el sindicato pero extensiva a
otros, "no ha sido una queja a la dirección del centro penitenciario sino a la Administración" porque
se sienten "superados y olvidados".
Alberto Gómez ha avanzado que también han tenido conversaciones con partidos políticos y a
pesar de la baja afluencia del acto de hoy no descartan realizar más protestas. "Nos seguiremos
moviendo", ha concluido.
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Dos anys de presó per trencar el nas a un
funcionari de Quatre Camins
Europa Espanya Català
El jutge condemna el pres a pagar al funcionari 4.600 per les ferides i 1.620 per les seqüeles
El jutjat penal 1 de Granollers ha condemnat un intern de la presó de Quatre Camins, a La Roca
del Vallès, a dos anys de presó per agredir un funcionari penitenciari i trencar-li el nas el setembre
del 2016.
En una sentència que ha recollit Europa Press, el jutge condemna l'intern per un delicte d'atemptat
en concurs ideal amb lesions , i a pagar 4.600 euros per les ferides i 1.620 per les seqüeles, tot i
que suspèn l'execució de la pena de presó amb la condició que el pres --que en el judici va
expressar la seva conformitat amb la condemna-- no delinqueixi més.
Els fets van passar el 17 de setembre del 2016, quan l'intern "va ser traslladat a una cel·la
d'observació perquè se sospitava que tenia una substància il·lícita en el seu interior", i quan el
funcionari li va comunicar que s'havia de fer una radiografia, li va donar un cop de cap al nas, que
li va provocar una fractura oberta de septe nasal.
El sindicat Csif, que va exercir l'acusació particular en nom del funcionari, ha afirmat aquest
dimecres en un comunicat que " l'envelliment de la plantilla i la falta d'efectius dificulten el treball
diari en un centre com el de Quatre Camins, que lidera, any rere any, el rànquing de funcionaris
agredits".
Ha afegit que el reconeixement com a agents de l'autoritat dels funcionaris "és una vella i
prioritària reivindicació de Csif".
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El 45% dels alumnes subsaharians a Catalunya no
aconsegueixen el graduat escolar
Europa Espanya Català
Autor: Elisenda Colell
Pràcticament, la meitat d'estudiants d'origen subsaharià, un 45% per ser més exactes, no acaben
el graduat escolar a Catalunya, mentre que entre la resta d'estudiants aquesta realitat només
afecta un de cada cinc alumnes. Una xifra molt superior al de la mitjana de l'alumnat , on només
un 20% no ho aconsegueix, i també més alta entre estudiants d'origen magribí, asiàtic i
sud-americà ja que els que no es graduen suposen un terç d'ells. La dada la va publicar la
federació Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) fa un mes, facilitada per la mateixa Generalitat.
La pobresa, la precarietat laboral i el poc nivell acadèmic dels pares té efecte en aquests nens,
mentre els instituts es confessen «sobrepassats». Una entitat catalana, la Fundació Guné , prova
d'acompanyar els alumnes, pares i instituts perquè tenir el graduat escolar als 16 deixi de ser una
utopia i es converteixi en una realitat.
«El meu fill va haver de deixar d'estudiar i es va posar a treballar al Burger King, no m'agrada, ja
sé que no està bé, però és que jo no podia pagar-li els estudis i a casa necessitàvem diners»,
afirma Mousou Cissokho , una dona senegalesa que fa més de 20 anys que viu a Catalunya. La
seva realitat és la de tantes mares que no poden ajudar els seus fills a fer els deures perquè amb
prou feines saben llegir i escriure. Tampoc poden renunciar a la seva feina per poder portar els
nens a l'escola, ni atendre el tutor quan demana una reunió.
El mateix li passa a Diodio Ndao , que va arribar a Espanya en pastera des del Marroc i que ara,
embarassada del seu sisè fill i a l'atur, té greus problemes per arribar a final de mes. A partir del
dia 20 fingeix haver-se oblidat de comprar la llet davant dels seus fills per no haver d'admetre que
és un luxe que no es pot permetre.
Diodio Ndao és mare de sis fills en edat escolar tot i que veu molt difícil que la més gran pugui
continuar estudiant sense treballar / Anna mas
Diodio va estudiar fins als 11 anys, poc després la van forçar a casar-se amb el seu cosí i va
decidir que el seu futur i el dels seus fills passava per una vida millor a Europa. Ara sap que ells
tampoc ho tindran fàcil. Pot pagar els llibres i els ordinadors perquè l'escola l'hi deixa fer a terminis.
I tremola al pensar que la seva filla de 18 anys vol estudiar a la universitat . «No tenim diners per
costejar-ho», afirma. Tot i que no li agrada la idea que els seus fills hagin de renunciar a les aules,
opta per encongir-se d'espatlles. Abans de quedar-se a l'atur, Diodio era auxiliar d'una residència
durant el torn de nits. Era la seva filla qui es feia càrrec de posar a dormir i donar el sopar als altres
germans. «M'agradaria que no tingués aquestes càrregues, però jo no puc renunciar a la feina i
menys encara pagar una cangur», explica.
«S'hauria d'obligar les mares a anar a l'escola, hauríem de crear comitès de dones...», somia en
veu alta Diankimba Sylla , una dona que tot i que sí que va poder estudiar al Senegal, mai va
arribar a la universitat. La seva tasca era una altra, la de cuidar-se dels seus germans. «Jo no vull
que la meva història es repeteixi», explica. A Catalunya, el que li ha costat és que la seva filla no
abandonés. «Treia males notes, i no volia estudiar més , he hagut d'estar-hi molt a sobre perquè
acabés l'ESO», exposa. Reconeix que no totes les famílies poden fer aquest esforç. «Són mares
que mai han estudiat, no saben el que és».
Diankimba Sylla, fotografiada a la seva botiga d'alimentació / Anna mas

Aquestes tres dones viuen a Canovelles, una ciutat del Vallès Oriental on la població procedent de
l'Africa subsahariana es multiplica per cinc respecte a la mitjana catalana. Així que la Fundació
Guné ha decidit muntar aquí el seu centre d'operacions per provar de crear aliances entre famílies
i escoles. «D'una banda convencem els pares, que entenguin que els seus fills han de continuar
estudiant , i per l'altre insistim a les escoles que no els posin deures i els escoltin més», exposa
Anna Aliè, la tècnica encarregada del projecte.
Un dels instituts disposats a afegir-se a la iniciativa és Domus d'Olivet. Un centre construït en
barracons des de fa 10 anys i on el 20% del seu alumnat és d'origen subsaharià . A les aules de
primer d'ESO el 60% dels nens té necessitats educatives especials: o bé acaben d'arribar a
Espanya o bé provenen de llars molt humils. «Són nens que carreguen amb unes motxilles
emocionals... que si te les mires et fa por. Jo de vegades dono gràcies que vinguin a l'institut»,
afirma Jaume Muriel, el director del centre.
És habitual que la família no es presenti a les trobades amb els tutors, o que «no entenguin res»
del que els diuen els professors dels seus fills. «Tot i que moltes vegades el problema és que els
pares no veuen la necessitat que els fills estudiïn », assenyala també la coordinadora pedagògica,
Miriam Rico.
La pobresa que viuen a casa els passa factura al seu expedient acadèmic. «Els pares tenen feines
molt precàries i els nens han d'assumir tasques d'adults . No poden fer extraescolars, ni tan sols
reforç escolar», afirma Muriel. Per atallar-lo, l'institut ha aconseguit fons d'un projecte europeu
perquè aquests nens facin repàs, però la convocatòria marca que sigui a la tarda. «No tots podran
venir» , diu capbaix Muriel.
Segons aquest centre, el problema amb aquests alumnes no és que abandonin els estudis abans
de temps, sinó que no aconsegueixen el graduat escolar malgrat haver estat quatre o cinc anys a
l'ESO. «Les famílies ens demanen que repeteixin , però arriba un punt que han d'anar a l'escola
d'adults», exposa el director.
Aquest institut no es resigna. Proven de no posar deures als nens, de tenir dos professors a cada
classe , de no expulsar-los a casa «perquè no els estem fent cap favor», i de coordinar-se amb
uns «col·lapsats» serveis socials per assabentar-se de les ordres de desnonaments o els talls de
llum. També reben el recolzament dels serveis territorials d'Educació, però, als seus ulls, «són
insuficients». «Jo crec que aquest problema es resoldrà en generacions futures, quan aquests
nens tinguin fills i no vulguin que la seva història es repeteixi», augura Rico.
«Els estudis eren secundaris»
Adama Sylla, una jove catalana filla de pares senegalesos, explica les traves i problemes que ha
trobat per poder estudiar. «És una lluita a contracorrent, i moltes vegades et falten forces», relata.
Adama Sylla ha patit a primera pell les dificultats que tenen els fills d'immigrants subsaharians per
poder estudiar / Ricard cugat
Estudia comptabilitat i finances a la UAB, i el seu somriure aparenta una vida d'èxit i felicitat. No
obstant, Adama Sylla ha suat (i molt) per poder aconseguir un seient en una universitat pública.
Nascuda en una llar marcada per la precarietat i la pobresa, és l'autèntica excepció de la seva
família. Una catalana filla de pares senegalesos que vol relatar la seva lluita per aprendre perquè
ningú més hagi de passar pel seu sofriment. «El sistema escolar no està preparat, opta per
treure's els nens de sobre», critica.
«Mil vegades he començat el curs escolar sense llibres perquè els meus pares no ho podien
pagar, i als professors no els ha importat, no he tingut la sort de fer extraescolars , d'anar de
colònies ni a les excursions de l'escola... són factors que van sumant i que fan que molta gent
abandoni els estudis». Adama va néixer en una llar on els seus pares, els dos analfabets, no la
podien ajudar a fer els deures, ni li revisaven l'agenda. « El principal era que poguéssim menjar,
els estudis sempre han sigut secundaris ».
Els pares d'Adama feien «els treballs que els espanyols no volien fer, els més precaris» i els que
primer es van extingir quan va esclatar la crisi. En aquell moment ella tenia 14 anys i estudiava en
una escola concertada de Canovelles. «Els meus germans i jo érem la taxa de nens de Serveis

Socials de l'escola, i amb sort anàvem aprovant», diu taxatiu. Però a diferència dels seus
companys de classe, a les cinc de la tarda ella no se n'anava a anglès, ni a la piscina. « Em
posava a vendre cacauets pel carrer» que prèviament havia cuit la seva mare a casa. Les
vacances les passava al camp de Lleida , collint fruita amb la seva mare per fer 3.000 euros que
«havien de donar per a tot l'any».
La família va estar un any sense pagar el lloguer i la factura de la llum . El seu pare va emmalaltir i
el seu germà gran, a punt d'acabar l'ESO, ho va deixar tot en l'aire. «Va començar a robar perquè
a casa poguéssim menjar, era uns diners que necessitàvem», reconeix. La història va acabar
malament. I ara compleix condemna a la presó de Quatre Camins.
Després dels impagaments, va arribar l'ordre de desnonament. «Jo recordo que vaig fer una
davallada de notes, però a cap professor li va sonar cap alarma, ningú em va preguntar si jo
estava bé». A la fi, els Serveis Socials van trobar un pis per a la família d'Adama a Manresa. «Vaig
decidir quedar-me a Canovelles per acabar el batxillerat». Així que als 17 anys Adama es va posar
a treballar per pagar-se una habitació i poder anar a classe.
El seu germà petit, en canvi, se'n va anar per al Bages amb els pares. «Ell tenia mal
comportament perquè necessitava cridar l'atenció a l'institut». La resposta del professorat sempre
van ser les expulsions, fins que no va tornar, i va optar per buscar-se la vida en una fàbrica . «Em
sembla tan mala decisió, aquest institut es va voler treure un problema de sobre, l'expulsió era
l'últim que ell necessitava». Anys més tard, Adama ha tractat perquè el seu germà assisteixi a una
escola d'adults i es tregui el graduat. «Està en això», diu.
I amb tot aquest panorama, Adama va començar a plegar roba en una botiga a la Roca del Vallès i
servir menús en un restaurant. Mentrestant, anava «pagant factures, ajudant a casa i aprovant
com podia». Primer es va treure el batxillerat, després, un grau superior, i ara, als 23 anys, ha
aconseguit arribar a la universitat. «Pateixo pensant com pagaré el curs que ve, perquè com que
treballo no em donen beca», explica.
Ella se sent excepció. «Conec molta gent que ha estat en la meva situació, això és una lluita
contracorrent i venen moltes ganes d'abandonar». Descriu els docents amb qui s'ha trobat com a «
incompetents ». «Jo he arribat a classes sense llibres i la resposta ha sigut 'espavila't'», critica.
«He hagut de lluitar mil vegades més que qualsevol blanc , estic fent malabars per poder estudiar,
i no entenc el perquè», afegeix. «L'escola ha de canviar, el sistema ha de canviar, la solució no
està en treure's aquests nens de sobre, sinó en ajudar aquestes famílies que també paguen
impostos: és igual d'on vinguin ».

https://www.somvalles.cat/noticia/51324/les-franqueses-i-la-roca-reclamen-mes-seguretat-a-la-cruilla-de-la-sandoz

Secció: Actualidad / Última Hora
05/02/2020

Les Franqueses i la Roca reclamen més seguretat
a la cruïlla de la Sandoz
Europa Espanya Català
L'Ajuntament de la Roca demanarà a Carreteres que senyalitzi l'enllaç de Marata amb la carretera
de Cardedeu per prohibir els girs perillosos
L'Ajuntament de la Roca del Vallès demanarà la setmana que ve a la Direcció General de
Carreteres que revisi la senyalització de la sortida del camí de Marata a la carretera Cardedeu, a
l'altura de l'empresa Sandoz, per millorar-ne la seguretat.
La petició arriba després que l'Ajuntament de les Franqueses hagi traslladat aquesta mateixa
demanda a la Roca la cruïlla pertany a aquest terme municipal en diverses ocasions, ja que en
aquest punt s'han registrat els últims anys diversos accidents de trànsit, algun, fins i tot, amb
víctimes mortals.
Actualment, la sortida de Marata a la carretera C-251 permet el gir tant a la dreta en sentit
Granollers com a l'esquerra en sentit Cardedeu, un gir complicat per l'elevat nivell de trànsit, la
velocitat a què circulen els vehicles per la carretera i el revolt que hi ha pocs metres més al nord,
que limita la visibilitat de la maniobra.
"La solució seria prohibir el gir cap a l'esquerra", deia l'alcalde en el ple de dijous, de manera que
els vehicles que surten de Marata només poguessin anar en direcció sud, fins a la rotonda de Can
Jorn, per fer un canvi de sentit. Amb tot, recordava l'alcalde, aquest punt de la xarxa viària està
situat en terme municipal de la Roca, de manera que les Franqueses no pot intervenir-hi.
Per la seva banda, l'alcalde de la Roca, Albert Gil, assegura que "la seguretat és fonamental", i per
això es compromet a promoure un canvi de senyalització que reordeni el sentit del trànsit en
aquesta cruïlla. "Descartem la possibilitat de fer-hi una rotonda: hi ha cotes diferents i afectaria la
superfície de l'empresa i del bosc del costat", diu. "Però sí que apostem per una solució senzilla i
viable com és prohibir els girs més perillosos".
D'altra banda, segons explicava Colomé al ple, el desenvolupament del pla parcial del sector N ara
aturat judicialment comportarà la prolongació del vial que hi ha davant l'empresa fins a
connectar-lo, per l'interior del polígon, amb la rotonda de Can Jorn, situada uns 800 metres més al
sud de la conflictiva sortida, fet que ordenaria el trànsit de tota aquesta zona.
Pendents del sector N L'Ajuntament confia a desencallar aquest any el Pla Parcial del Sector N,
situat a la banda nord de la carretera de Cardedeu, entre la rotonda de la ronda Nord i l'accés a
l'empresa Sandoz. El pla parcial es va començar a desenvolupar a principis dels 2000, però va
quedar aturat durant anys per la crisi i, darrerament, per la suspensió de la reparcel·lació per part
del TSJC, dictada el 2018.
"Actualment estem fent les modificacions al projecte que se'ns reclamen a nivell judicial, com
incloure un carrer secundari al pla parcial", explicava Francesc Colomé durant el ple. Quan es doni
llum verda al pla, el seu desenvolupament permetrà reordenar urbanísticament la cruïlla de
Sandoz.
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Sánchez situa Illa al nucli dur del govern i del
PSOE
Europa Espanya Català
Amb María Jesús Montero, Sánchez l'ha incorporat a l'executiva federal del PSOE El president del
govern espanyol, Pedro Sánchez, en una imatge d'arxiu. | Europa Press
Els primers compassos del segon govern espanyol presidit per Pedro Sánchez han servit per
posar a punt la maquinària del govern. Una peça important de l'engranatge de la Moncloa són les
reunions d'estratègia i coordinació que es fan a primera hora del matí dels dilluns . S'hi solen
prendre les decisions més rellevants, que després es traslladen a la resta de l'executiu i al mateix
partit.
Fins ara, en aquestes reunions cabdals, a banda del president Sánchez, també hi assistien el seu
cap de gabinet Iván Redondo, la vicepresidenta Carmen Calvo, el secretari d'Estat de
Comunicació Miguel Ángel Oliver , la portaveu del PSOE al Congrés Adriana Lastra, el ministre de
Foment José Luis Ábalos i el responsable de Coordinació Territorial, Santos Cerdán.
Salvador Illa s'ha guanyat la confiança de Pedro Sánchez Però a tots aquests noms, ara Sánchez
hi ha volgut incorporar dues persones que s'han convertit en col·laboradors de la seva màxima
confiança . Es tracta de la ministra d'Hisenda i portaveu del govern, María Jesús Montero , i del
ministre català de l'executiu: Salvador Illa, titular de Sanitat i, alhora, secretari d'organització del
PSC .
Illa s'ha convertit en poques setmanes en una peça clau de l'entorn de Pedro Sánchez . De
tarannà discret però eficaç, qui també va ser alcalde de la Roca del Vallès compta amb la plena
confiança del cap de l'executiu espanyol per exercir, més enllà de les competències en Sanitat, d'
enllaç en les qüestions relacionades amb Catalunya .
Illa no només guanya pes al govern, també al PSOE, on ha entrat a l'executiva federal del partit ; i
el manté a Catalunya, on tornarà a dirigir, amb Eva Granados, la campanya dels socialistes
catalans per a les eleccions autonòmiques d'enguany.
També et pot interessar... La cúpula de Presidència: els sis homes de Sánchez que manen a
Moncloa VOX, sobre Torra: «Si se l'ha de treure del càrrec emmanillat per la Guàrdia Civil, s'haurà
de fer»
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Saigon, un projecte musical professionalitzador
Europa Espanya Català
El grup granollerí, format per nou músics, va presentar divendres al Gra el seu primer EP, 'Barri',
un treball que combina reggae, ska i rock Cultura
Dijous, 6 de febrer de 2020 | 08:40h Saigon va presentar divendres a la nit al Gra el seu primer
treball, 'Barri' | Pol Moreno
Saigon és el projecte musical de nou joves vallesans que han format la banda amb el propòsit de
"professionalitzar-se en l'àmbit musical". Així és com ho explicaven Pol Moreno pianista del grup
que divendres a la nit s'estrenava al Gra com a component i Albert Mallol bateria de Saigon
divendres a la tarda mentre preparaven el concert que presentaria el seu primer EP, Barri, un
treball que combina lletres en català i castellà que va forjant la personalitat del grup. "El nom de
l'EP, Barri, fa referència al fet d'apropar la música a tothom, d'acostar-nos i tocar per als nostres
amics, família i coneguts", relata Mallol, qui, a més d'estudiar una doble enginyeria, construeix el
projecte conjuntament amb vuit companys, el pianista Pol Moreno, Pablo Martos al baix, el cantant
Víctor Ariza, Víctor Sulleva i Martí Burguès a les guitarres elèctriques, Martí Llobet al trombó de
bares, Marc Rusiñol al saxo i el franquesí Andreu Ginestet a la trompeta.
La banda musical gandiana La Raíz, desapareguda des del 17 de novembre 2018 quan va oferir el
seu últim concert a la ciutat València, Obrint Pas, La Gossa Sorda i Zoo són alguns dels referents
de Saigon, un grup que no parteix de zero, sinó que és l'evolució d'una antiga formació, Machine
Ska Reggae Band. "El 70% dels components del grup ha canviat, i aprofitant el relleu hem apostat
per un nom nou i un estil diferent amb la voluntat de professionalitzar-nos i fer passes endavant
amb una estratègia", explica Mallol, qui afegeix que un dels principals propòsits del grup és,
també, "cuidar la imatge".
Saigon es troba cada diumenge al matí per assajar, i ho fan a l'estudi de gravació Stonewaves
Studio, a la Roca del Vallès. "Hem trobat més facilitats principalment econòmiques i de logística
per utilitzar aquest espai que no pas altres de Granollers, com els bucs d'assaig de Roca Umbert,
encara que ens hàgim de desplaçar a un poble veí cada setmana", explica el grup, i afegeix que
"està molt agraït a les entitats que formen el teixit social de la ciutat, que ens donen visibilitat i ens
faciliten el creixement com a formació. De fet, són un megàfon del nostre art", comenta la
formació.
El concepte de disc muta Saigon ha produït un EP de cinc temes, Barri el primer tema rep la
mateixa denominació que el treball, Al Carajo, Fang, Puertas Abiertas i Mitja Jornada, que
combina el reggae, l'ska, el rock, el funky i el hip hop; en definitiva, és un treball de mestissatge. Si
bé és cert que el paradigma del consum dels discs fa anys que va canviant, Saigon ha optat per
llançar primer un EP i oferir, més endavant, l'àlbum complet en format de singles. "Avui dia, el
consum a Spotify ja no va per discs compactes", reflexiona Moreno, qui veu en l'opció de l'EP "un
avantatge per mostrar un tast de qui som i què fem".

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-roca-millora-lenllumenat-dels-camps-de-futbol-amb-llums-led

Secció: Local
07/02/2020

La Roca millora l'enllumenat dels camps de futbol
amb llums LED
Europa Espanya Català

http://www.infoaventura.com/index.php/92748-la-torreta-bike-organiza-la-10-marcha-femenina-btt-runinng-trail

Secció: Deportes Extremos
07/02/2020

La Torreta Bike organiza la 10ª Marcha femenina
BTT, RUNINNG / TRAIL
Europa Espanya Espanyol
El Domingo 1 de marzo en la Torreta, La Roca del Vallés, se celebra la décima edición de la
Marcha Femenina del Día Internacional de la mujer.
El Día Internacional de las Mujeres o Día de la Mujer Trabajadora se celebra el 8 de marzo de
cada año y está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, como fecha en que se
denuncia el sexismo y la desigualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En la
Torreta desde hace ya 10 años, coincidiendo con el primer domingo de Marzo se celebra la
Marcha femenina para dar visibilidad a esta lucha.
Esta prueba deportiva no competitiva sólo para mujeres tendrá tres modalidades ...
Bicicleta de Montaña, donde las participantes podrán escoger entre 3 recorridos diferentes:
10km (dificultad fácil)
18km (dificultad moderada)
Una caminata popular de 10 Km. sin complejidad.
Y la novedad de este año de una carrera de montaña de 13 km que recorrerá un circuito de
dificultad moderada
Los objetivos de la jornada son diversos: potenciar entre las chicas y mujeres la práctica de
actividades deportivas al aire libre, subrayar la importancia de la práctica del deporte como un
espacio de transmisión de valores individuales y colectivos, y reflexionar sobre los beneficios de la
práctica deportiva, los hábitos alimentarios y la calidad de vida.
El Deporte femenino es el gran olvidado de los medios de comunicación, sólo se habla de él
cuando se consiguen grandes éxitos internacionales, pero para lograr estas metas, las deportistas
trabajan día a día y esta Jornada sirve para rendir un homenaje a todas ellas de la primera en la
última por su dedicación y esfuerzo.
La Marcha tiene su vertiente solidaria colaborando con el Hospital San Juan de Dios, con la
campaña contra el cáncer infantil, Marea azul para Max y todos los demás
Las inscripciones se podrán hacer por adelantado en la web de http://www.latorretabike.com o el
mismo día de la prueba con los siguientes precios ..
ANTICIPADAS (del 1 de enero al 23 de febrero)
[Sin licencia] 13 adultos y 11 menores de 12 años
[Sin licencia] adultas y menores de 12 años 18
[Con licencia federativa] adultas y menores de 12 años 16
Las participantes que se inscriban el sábado 29 o domingo 1 de marzo no entran en el sorteo de
regalos y no se les garantiza el obsequio.

La marcha tendrá con epicentro el Parque de Valldoriolf (C / Costa Brava nº 79 08430, La Roca
del Vallès), lugar desde donde saldrán y finalizarán todos los cicuits.
Los horarios de las Marchas del Domingo 1 de Marzo serán los siguientes ...
BTT 09:30
Ruinning, Caminar y Trail 10:00
El Sábado 29 de febrero, en el Centro cultural de la Torreta (C / Ramón y Cajal La Torreta, La
Roca del Vallès), de 18h a 20h se hará la entrega de dorsales, hacia las 19h habrá un briefing y
después un sorteo de regalos (los premios se entregarán el día de la marcha, una vez finalizadas
las pruebas).
El Domingo 1 de marzo también se podrán recoger dorsales y se hará otro briefing.
Habrá un avituallamiento y, al terminar, butifarrada. ATENCIÓN! Si alguien tiene ninguna alergia,
intolerancia o es vegana / vegetariana deberá comunicarlo a la organización a través del mail This
email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Así
podremos ofrecerle una alternativa.
Otros: vestuarios, ducha (Campo de fútbol de la Torreta), guardarropa, asistencia médica,
reparación de bicicletas, bar.
PREMIOS
Las participantes que lleguen primeras en su punto más alto (23km BTT, Running 10 km o Trail 13
km recibirán un jamón cada una.
Trofeos para las tres primeras clasificadas del recorrido 28 km de BTT, 10 km de Running y 13 km
de Trail
Esta Marcha es exclusivamente femenina

http://revistadelvalles.es/2020/02/07/les-franqueses-pide-a-la-roca-que-mejore-la-seguridad-del-peligroso-cruce-de-la-sandoz/

Secció: Local
07/02/2020

Les Franqueses pide a La Roca que mejore la
seguridad del peligroso cruce de la Sandoz
Europa Espanya Espanyol
El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Amador Doncel, explicó en el Pleno del
pasado 30 de enero el peligro que suponía hacer un giro hacia la izquierda dirección a Cardedeu
tras hacer el Stop y propuso como solución impedir el giro hacia la izquierda y obligar a ir hasta la
rotonda de Can Jorn para hacer el giro con total seguridad.
Hay que recordar que este cruce que pertenece a La Roca del Vallés es un punto con alta
siniestralidad y algunos de los accidentes que se han producido han sido con víctimas mortales.
Doncel ha manifestado su satisfacción porque "gracias a la petición de nuestro grupo municipal se
mejorará la seguridad en un punto en el que se han producido muchos accidentes". "Es una
mejora que puede salvar vidas" ha dicho.
Gracias a la petición de Cs LFV, el Ayuntamiento de les Franqueses ha demandado al
Ayuntamiento de La Roca que revise la señalización del cruce en aras de mejorar la seguridad y
evitar que se produzcan accidentes.

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-roca-posa-llums-de-leds-als-tres-camps-de-futbol-del-municipi/

Secció: Comarcal
10/02/2020

La Roca posa llums de leds als tres camps de
futbol del municipi
Europa Espanya Català
Autor: Ferran Polo
L' Ajuntament de la Roca està fent aquests dies els treballs de renovació de l'enllumenat dels tres
camps de futbol del municipi que, a partir d'ara, funcionaran amb llums amb tecnologia led .
Això permetrà millorar la qualitat de l'enllumenat i, per tant, beneficiar els equips que entrenen i
juguen en aquests camps. També reduir el consum energètic : es calcula que hi haurà un estalvi
de poc més de 20.000 euros a l'any en la factura de la llum de les tres instal·lacions.
Els operaris de l'empresa Rubatec, que executa els treballs, treballen aquests dies al camp de
futbol de Santa Agnès . La setmana passada ja van fer l'adequació de les torres de llum del camp
de la Roca . I, la setmana que ve, serà el torn del camp de la Torreta .
"L'equip de govern està compromès amb la millora dels equipaments públics per oferir un millor
servei a la ciutadania, a la vegada que també ho està amb la sostenibilitat . Així, amb aquest
projecte, avancem en aquests dos objectius", destaca el regidor d'Obres i Serveis, Albert Bassa.
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El KH-7 completa la festa
amb una nova golejada

Cuesta:
“L’equip ha
respost de la
millor manera”

Les txeques només van oposar resistència durant els primers 25 minuts de partit

Eudald Clascà

Granollers

El KH-7 BM Granollers va fer
bo el resultat del partit d’anada i va tornar a apallissar el
DHC Sokol Poruba txec. Les
noies de Robert Cuesta van
fer un partit molt seriós i no
van especular amb l’avantatge de 13 gols de l’anada.
Finalment van acabar imposant-se per una diferència de
30 gols en el còmput global
de l’eliminatòria.
Les imprecisions ofensives
van condicionar molt els
primers instants de partit –5
pèrdues visitants i 4 de les
locals– en només els 10 primers minuts de joc. El KH-7,
que va portar la iniciativa
en el marcador, ràpidament
va veure com les visitants
igualaven el partit a 3, cosa
que va obligar Robert Cuesta
a demanar el primer temps
mort al minut 11. Els gols
d’Ana González i Guarieiro
van tornar a donar avantatge
al Granollers. L’equip txec
va tornar a igualar el partit
mitjançant Polásková, que va
mantenir al seu equip dins el
partit. Dos gols consecutius
d’Elene Vázquez i un altre de
Prelchi van fer que el tècnic
txec decidís parar la trobada
amb el màxim avantatge
local (12-9, minut 25.19).
Els últims cinc minuts del
primer temps van deixar
totalment fora del partit
a les jugadores txeques; la
defensa 5:1 amb Mireia Torras d’avançada va col·lapsar
per complet l’atac visitant. El
KH-7 va obrir escletxa abans
del descans aprofitant les
pèrdues del Sokol. Els gols de
Vila, Prelchi i Vázquez van
augmentar la diferència fins
a sis gols al descans (16-10).
El pas per vestidors no va
canviar la tònica del partit,
més aviat al contrari, i el
KH-7 va olorar la sang i va
seguir augmentant l’avantatge. La intensitat defensiva
del KH-7 va incrementar a
la segona meitat, fet que va
provocar més problemes en
la circulació de pilota de les
txeques. Roman Tichy va tornar a parar el partit després
que el parcial arribés fins
al 8-1 i amb un KH-7 desacomplexat (24-11, minut 7).
Les txeques van començar
a notar el cansament tant
anímic com psicològic. Cada
cop evidenciaven més problemes en la intensitat i en
el replegament defensiu. El

TONI TORRILLAS

Eudald Clascà

Ana González, autora de dos gols, en un dels llançaments que va convertir davant l’oposició de la portera Krebs
KH-7 BM Granollers

40

Marta Mera, Kaba Gassama (1),
Mireia Torras (1), Jessie Madeleine
Lepère (6), Giulia Guarieiro (3), Ona
Vegué (8) i Ana González (2) –set
inicial–; Imane Ben Chayhab (1), Ona
Vila (4), Elene Vázquez (5), Carmen
Prelchi (6), Gaby Romero (1) i Ana
Cecilia Monteiro (2).

DHC Sokol Poruba

23

Oleksandra Krebs, Barbora Mylkova
(3), Michaela Konecná (4), Veronika
Andryskova (1), Silvie Polásková (6),
Adela Baumbachova i Marie Smidakova
–set inicial–; Lenka Rohácková
(ps), Valerie Smetkova (3), Hana
Maiwaelderová, Marketa Prasivkova
(1), Hana Mucková, Eliska Desortova
(3) i Barbora Zemanovicova (2).

ÀRBITRES: Yves Schol (Països Baixos) i Stephen Martens (Bèlgica). Exclusions:
Vázquez i González del KH-7 BM Granollers i Andryskova (2) i Desortova del
DHC Sokol Poruba.
PARCIALS: 2-1, 3-2, 5-4, 8-6, 11-9 i 16-10 –descans–; 20-10, 25-12, 29-14, 31-17,
35-21 i 40-23 –final.

temps mort no va fer l’efecte
esperat, i Vegué i Lepère van
seguir incrementant el mar-

cador aprofitant situacions
clares de llançament (29-15,
min 46). Mucková–que havia

substituït minuts abans
Krebs– va parar algun llançament i va permetre al Sokol
aconseguir un parcial de 0-3
(31-19, minut 51). Posteriorment es va entrar en una fase
d’intercanvi de gols, amb les
defenses un pèl toves i sense
la intensitat amb la qual es
va iniciar el partit. El KH-7
va fer un parcial de 4-1 en
els darrers dos minuts i va
acabar deixant l’avantatge
en 17 gols (40-23). L’equip
de Robert Cuesta segueix
fent història en el club i en
l’handbol català, superant un
equip superior físicament. El
KH-7 espera rival al sorteig
de dimarts de quarts.

L’entrenador del KH-7 BM
Granollers, Robert Cuesta,
va fer una valoració molt
positiva de la imatge mostrada per l’equip: “No sé
si la victòria ha estat més
còmoda del que esperàvem, però hem estat a un
gran nivell. L’equip ha respost de la millor manera
possible; era anar al cent
per cent i no anar amb cap
dubte”, afegeix.
Cuesta també va voler
destacar el paper de les
jugadores menys habituals: “Tots hem d’aportar
el nostre granet de sorra.
Vull destacar totes les
jugadores que han tingut
minuts avui; han estat de
10”, comentava orgullós.
El preparador vallesà va
explicar el moment físic,
en el qual es troben les
seves jugadores després
de tants viatges en les
darreres setmanes. “En
l’àmbit competitiu ho
estem portant bé. Això ens
permet tenir un ritme de
competició molt alt. Avui
teníem jugadores molt
carregades, jugar quatre
dels últims cinc partits
fora és difícil”, explicava.
La pivot Carmen Prelchi,
una de les protagonistes
del partit amb sis gols,
es va mostrar eufòrica
després del partit. “Estem
molt contentes i orgulloses. Ha estat una bogeria
i el Palau ens ha donat
suport en tot moment. Ha
estat una autèntica festa”,
afegia la pivot.

DIVISIÓ D’HONOR PLATA

La Roca agafa aire i fa un pas
endavant per la permanència
La Roca del Vallès
Eudald Clascà

Victòria transcendental la
que va aconseguir l’Avannubo La Roca. L’equip d’Israel
Damont es va endur el “partit del drama” davant el Leganés, últim classificat.
Les visitants van dominar
el partit des de l’inici, i La
Roca només va aconseguir
tenir un únic avantatge en
el primer temps (3-2). La
primera part es va convertir en un intercanvi de gols
que va afavorir al Leganés.

Avannubo La Roca

28

Serres, Monllor, Nogueira (6), Alba
Martín (3), Sala (1), Zafra (1),
Paula Martín (4)-set inicial-; Fortí,
Clàudia Ortega (1), Júlia Ortega (1),
Vallejo (3), Ureña (1), Fernández (4),
Guerreiro, Ribas (3) i Rodríguez.

Jesmon BM Leganés

27

Barrio, Lorenzo, Belda (4), Lucero
(1), Parras (3), Cámara (2) i Delgado
(3)-set inicial-; Martín, Loida (1),
Agurtzane, Alfaro (1), Torres (3),
Díaz (2), Pérez (5), Manso (2) i
Ayuso.

ÀRBITRES: Javier Gómez i Óscar Moya. Exclusions: Nogueira, Zafra, Sala i
Paula Martín de l’Avannubo i Torres, Lucero i Loida del Leganés.
PARCIALS: 2-2, 3-5, 6-8, 8-11, 12-13, 13-16–descans–; 15-17, 19-17, 22-21, 24-23,
26-25 i 28-27–final.

Aquest cop ni Serres ni la
defensa roquerola van estar
encertades per aturar l’inci-

siu atac de les madrilenyes.
La distància de 2 o 3 gols es
va mantenir durant molts

minuts. De fet, les visitants
van arribar a tenir un màxim
avantatge de quatre gols
abans del descans. La primera part va acabar amb 13-16.
L’arrencada de La Roca
a la represa va ser clau per
aconseguir els dos punts. Un
parcial de 5-1 va capgirar el
marcador. La Roca va saber
frenar les envestides del
conjunt visitant. Les locals
van saber trobar millors
situacions ofensives durant
el segon temps, a diferència
del Leganés, que li va passar
factura l’esforç realitzat. La
Roca va arribar al tram final
amb tres gols d’avantatge.
Tot i això, al minut 26 el
Leganés va empatar a 26. Els
dos equips van entrar al darrer minut empatats i un gol
de Zafra va decidir el partit.
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El KH-7 es
desfà del Sant
Joan Despí
al segon temps
KH-7 BM Granollers
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LLIGA ASOBAL

El Fraikin s’estrena a la segona
volta amb una solvent victòria
Els dos punts només van perillar en el primer tram del segon temps

Guiteras, De Sande (4), Flores
(3), Prat (3), Estirado (4), Pol (4)
i Castilla (4)–set inicial–; Varela,
Gavañach, Rius, Hernández (6),
Montolio (3), Navarro (2), Josep,
Miró (1) i Vega.

H. Sant Joan Despí

27

Sabaté, Boix, Sans (5), Ben Brahim
(3), Ruiz (2), Herrero, Alejandro (1),
Cabello (7), Villòria (2), Maruri (2),
Zafra, Comellas (3) i Basela (2).
ÀRBITRES: Cristian da Silva i Tomás
Luís García. Exclusions per Rius,
Montolio (2) i Castilla (2) del KH-7
Granollers i Maruri, Boix, Ben Brahim
i Comellas del Sant Joan Despí.

XAVIER SOLANAS

PARCIALS: 3-2, 7-5, 10-9, 11-10, 1513, 18-15–descans–; 20-17, 24-18, 2620, 28-22, 31-23 i 34-27–final.

Granollers

EL 9 NOU

El KH-7 sembla recuperar
el seu millor estat de forma,
amb la tercera victòria consecutiva en els últims cinc
partits. Els de Sergio Pozo
van tenir problemes per
acabar superant amb comoditat un combatiu Sant Joan
Despí. Els locals van portar el
domini del marcador en tot
moment, però els visitants
sempre seguien dins el partit. El KH-7 va aturar a Cabello i la connexió amb el pivot
al segon temps per vèncer
amb solvència.

25

Drasko Nenadic celebrant un dels set gols que va marcar en el seu millor partit des de la seva arribada.
Granollers
Eudald Clascà

El Fraikin BM Granollers es
va rescabalar de la derrota
patida a la pista del Cangas
a la primera jornada de lliga.
D’aquesta manera l’equip
d’Antonio Rama inicia la
segona volta amb una contundent victòria davant un
rival que encara no ha puntuat fora de casa.
Els vallesans van escom-

Fraikin BM Granollers 31
Pol Sastre (1), Édgar Pérez (3), Adrià
Figueras (6, 2p), Drasko Nenadic (7),
Mamadou Gassama (2), Oswaldo
Maestro (6) i Ian Tarrafeta (1) –set
inicial–; Marc García (1), Pol Valera,
Álex Márquez, Adrià Martínez (1),
Iavn Popovic, Sergi Franco (2) i Nico
Bonanno (1).

Frigoríficos Morrazo
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Javi Díaz, Moisés Simes (1), Juan
Carlos Quintas (6), David Iglesias,
Dani Cerqueira (2), Carlos Vilanova
(1) i Valiantsin Kuran (1) –set
inicial–; Filip Vujovic, Rubén David
Soliño, Rubén Ribeiro (3), Adrián
Menduiña (2, 1p), Alen Muratovic
(4) i Mihajlo Mitic (3).

ÀRBITRES: Jesús Álvarez i José Carlos Friera, correctes. Exclusions: Popovic
del Fraikin BM Granollers i Quintas, Mitic, Vujovic i Vilanova del Frigoríficos
Morrazo.
PARCIALS: 3-0, 6-2, 8-3, 12-4, 14-6 i 17-10 –descans–; 17-14, 21-18, 23-18, 26-21,
28-22 i 31-23 –final.

brar els gallecs durant els
primers minuts de partit. El
Fraikin va obrir el marcador
amb un parcial de 3-0. El
Cangas va tenir moltes dificultats en atac, i les poques
situacions de llançament que
obtenia eren aturades per un
encertat Pol Sastre. Nenadic
i Figueras van liderar l’atac
local durant els primers
minuts i van obligar Nacho
Moyano a parar el partit (6-2,
min 10). Edgar i Marc Garcia
van obrir més l’escletxa, després del temps mort. Amb
un jugador més, Sastre va
marcar de porteria a porteria
el 10-3 i Moyano va tornar
a demanar temps mort.
Quintas i Muratovic van
aguantar els visitants abans
del descans, que van marxar
7 gols per sota (17-10).
Un parcial de 0-4 després
de la passada pels vestidors
va posar en alerta tot el Palau
i va obligar Rama a parar el
partit. El Fraikin no va tenir
la mateixa frescor al segon
període i, de mica en mica, el
Cangas es va anar apropant
(20-18, min 9). Dos gols de
Nenadic i un de Gassama van
obrir novament l’escletxa.
Allà van morir les aspiracions del Cangas de puntuar.
El Fraikin va administrar
l’avantatge en els darrers
minuts amb els gols d’Oswaldo i Edgar.

PRIMERA ESTATAL

El Palautordera
segueix en dinàmica
perillosa (30-20)
Esplugues de Llobregat

El Palautordera Salicru continua flirtejant amb el descens. Els del Baix Montseny
sumen quatre derrotes
seguides, però segueixen
fora del descens. L’Esplugues es va mostrar superior
davant un Palautordera
que va tenir un inici fluix,
però va estar dins el marcador. A la segona part, el
Palautordera va saber aguantar fins a l’equador, però va
acabar caient golejat.
Palautordera-Salicru:
Barbecho, Biel (6), Romero
(1), Deumal (1), Aritz, Sola
(4), Rius (2)–set inicial–;
Casado, Paniagua (3), Aniol,
Perxachs (1), Clausells (1),
Agustí (1), Ayats i Joel.
Parcials: 1-1, 4-2, 7-3, 9-7,
10-9, 14-10–descans–; 17-10,
19-13, 19-14, 22-16, 26-18 i
30-20 –final.

L’OAR Gràcia passa per sobre
de La Roca al segon temps

El Sant Esteve
empata al darrer
segon (30-30)

Amb la derrota, La Roca s’allunya a sis punts de l’OAR, tercer

El Sant Esteve de
Palautordera va sumar un
empat agònic davant el
Banyoles, penúltim classificat. El partit va estar marcat
per les alternances en el marcador. El Banyoles va dominar tot el primer temps, però
un parcial de 3-0 al final de la
primera part va donar la volta al marcador. Els visitants
van remuntar aprofitant una
exclusió local. Jordi Planas al
darrer segon va fer l’empat.
CH Sant Esteve: Volart,
Ponsatí (4), Colomé (2),
Armadans, Vila, Castañé (1),
Planas (1), Estival, Fons (5),
Jordi Planas (7), Àngel (2),
Joan Àngel, Adrià Planas i
Morales (8).Parcials: 2-3,
4-7, 6-7, 8-8, 9-11, 13-12–descans–; 14-14, 18-16, 19-20,
22-23, 26-27 i 30-30 –final.

La Roca del Vallès
Eudald Clascà

L’OAR Gràcia de Sabadell va
posar fi a la ratxa de quatre
victòries consecutives de
l’Avannubo La Roca. L’equip
visitant va fer un partit molt
complet i això sumat a una
gran actuació del porter
Enric al segon temps va assecar La Roca.
Els roquerols van tenir una
bona entrada al partit amb
un parcial de 3-0. Dues exclusions consecutives van permetre a l’OAR donar la volta
al marcador. La igualtat es va
mantenir durant tota la part,
tot i que els visitants van
aconseguir marxar tres gols

Avannubo La Roca
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Miquel, Catafal (1), Mesas (2),
Manzano (6), Blanco (4), Blanes
(3) i Casas (3)-set inicial-; Gesa,
Villamuera, Mainar, Òscar Castillo
(2), Piqueras, Navarro (1) i Guillem
Castillo.

OAR Gràcia

27

Enric, Bernat Correro (3), Guillem
Correro, Esteve, Suárez-Pumariega,
Torras (8), Vaíllo (5) i Xerta (2)-set
inicial-; Mas, Pujadas, Montserrat (4),
Vázquez (1), Ferrer, Galán (2), Franco
i Sancho (2).

ÀRBITRES: Santiago Ráez i Juan Espadas. Exclusions per Blanco, Blanes, Casas i
Villamuera de l’Avannubo La Roca i Vaíllo, Esteve i Guillem Correro de l’OAR.
PARCIALS: 3-1, 4-4, 5-8, 9-10, 10-12, 11-14–descans–; 13-15, 14-18, 16-22, 17-24,
17-26 i 22-27–final.

per sobre al descans amb un
parcial en els darrers minuts.
La Roca va mantenir el desavantatge durant els primers
instants del segon temps,
però els sabadellencs van
deixar el partit vist per sen-

tència amb un parcial de 0-4
a l’equador de la segona part.
Els visitants van arribar a
dominar per nou gols (17-26),
però uns darrers bons minuts
de La Roca van deixar la diferència final en cinc gols.

St. Esteve de Palautordera

ESPORTS
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Fluix partit
de La Torreta,
que cau amb
el Sant Julià
CF La Torreta

FUTBOL - SEGONA CATALANA

Dilluns, 10 de febrer de 2020

Els errors
condemnen
el Caldes en
un bon partit
FC Joanenc

1

4

Baquero, Vicente, Martín, Fernández,
Delgado (Rebollo), Ricardo,
Skowron, Payeras, Herms (Dalmau),
Martínez (Criado) i Prieto.

Nadal, Mateo, Javier Sánchez
(Miñarro), Flores (Verano),
Marín, Arenas, Ivan (Bertran),
Daniel, Amores, Carrasco i Salinas
(Guillem).

CF Caldes
CF Sant Julià de V.

27

3

Beltrán, Vega (Gayolà), Roca, David,
Guillem, Parra (Aznar), Jordi Camí,
Albert Camí, Sissoko (Aitor), Edgar
i Angelet.

GOLS: 0-1, Sergi Godayol, min 27; 0-2,
del Pozo, min 36; 0-3, Erra, min 74; 13, Guillem, min 84.

La Roca del Vallès

JULIÁN VÁZQUEZ

Portet, Criado, Erra, Lendínez
(Salord), Altimiras (Abeyá), del
Pozo (Banderas), Pla, Sergi Godayol,
Torrents (Oller), Biel Godayol i
Ribeiro.
ÀRBITRE: Adrià Valls assistit a les
bandes per Jonathan Escribano i
Nicolás Díaz. Amonestacions per
Mateo, Bertran, Guillem i Carrasco
de la Torreta i Banderas, Ribeiro,
Sergi Godayol i dues amonestacions
per Pla del Sant Julià.

Juan Sánchez remata amb el cap una pilota dins l’àrea

Les Franqueses goleja
fàcilment el Vic Riuprimer

S. J. de Vilatorrada

Excel·lent partit de Les Franqueses, que segueix imparable
Les Franqueses del Vallès
EL 9 NOU

Les Franqueses segueix
en un estat immillorable.
Els franquesins van golejar aquesta setmana el Vic
Riuprimer, un dels seus
màxims rivals a l’ascens.
Les Franqueses van ser clarament superiors als seus
rivals i van demostrar la seva
facilicitat golejadora. Atanasio va obrir el marcador
rematant una centrada de
Lars. Maude va fer el segon

CF Les Franqueses

5

Jahir, Morales, Atanasio (Younoussa),
Maude, Manzanera, Lars (Ilyas),
Sánchez (Resina), Diallo, Sehou,
Víctor (Aparicio) i Gómez (Aleix).

Vic Riuprimer

EL 9 NOU

Saborit, Bassas, Puigdollers (Aleix
Puigdesens), Marc Puigdesens (Vila),
Aliberch, Sadurní, Pujol (Alemany),
Soler (Viver), Espina, Farrés
(Saborit) i Puig.

GOLS: 1-0, Atanasio, min 12; 2-0, Maude, min 57; 3-0, Sehou, min 59; 4-0, Sehou,
min 79; 5-0, Aleix, min 88.

La Molletense supera amb
comoditat i solvència el cuer

Sehou amb dos gols va sentenciar el partit i Aleix va
arrodonir la golejada.

UD Calaf

EL 9 NOU

La Molletense va sumar la
quarta victòria consecutiva
davant el Canyelles, l’últim
classificat.
Tot i la còmoda victòria,
els molletans van tenir un
inici un pèl dubitatiu amb
moltes pèrdues en la sortida
de pilota provocades per
l’avançada pressió de l’equip
visitant. Sepúlveda va poder
avançar els locals amb un
fort xut que va rebutjar el
porter i posteriorment, el
mateix Sepúlveda va assistir
amb una passada de la mort
a Silvestre, que va errar un
gol cantat. El Canyelles va
plantejar un partit molt incòmode pels locals, però no va

UD Molletense

2

Alfaro, Coca (Moris), Gómez,
Paratore, Cordón, Rubiales, Muñoz
(Pedro), Mila, Sepúlveda (Rojas),
Quesada i Silvestre (Arroyo).

CE Canyelles

0

Guiu, Velaire, Orbea, Langarita,
Villanueva, Pau, Arribas, Fortuny,
Valdelvira (Sánchez), Chavero
(Yahir) i Calle (Kenneth).

ÀRBITRE: Pablo González assistit a les bandes Eric Sierra i Alejandro
Fernández. Amonestacions per Castro, Jiménez, Daniel Mesa i Presas del
Tibidadbo Torre Romeu i Carrasco i Bertran de la Torreta.
GOLS: 1-0, Gómez, min 65; 2-0, Silvestre, min 75.

crear excessiu perill a la porteria d’Alfaro.
La Molletense va tenir
un bon inici a la represa
amb diverses ocasions per
avançar-se. El gol va arribar
en un dubtós penal sobre
Silvestre, que David Gómez
es va encarregar de transformar. El gol va fer molt mal al
Canyelles, que estava com-

El Caldes va acabar caient al
camp del Joanenc, tot i fer
una de les millors primeres
parts de la temporada. Els
homes de José Luis Duque
van fer una primera part
molt completa i amb un molt
bon joc, però només van
poder marxar amb un 1-1 al
descans. En el segon temps
el joc va baixar de revolucions i es va endurir. Aznar va
ser expulsat per evitar una
jugada de gol amb les mans,
Ricardo va transformar el
penal. Amb el Caldes avocat
a l’atac, Criado i Ricardo de
nou van sentenciar.

Gerard Beltrán dona
la victòria al Cardedeu
amb dos gols increïbles

La Molletense és vuitena a cinc punts del segon classificat
Mollet del Vallès

0

ÀRBITRE: Òscar Olivellaassistit a les bandes per Miquel Adrover i Víctor
Ramírez. Amonestacions per Morales i Atanasio de les Franqueses i Puigdesens,
Puig i Farrés del Vic Riuprimer.

només començar el segon
temps, aprofitant una passada filtrada entre la defensa.

ÀRBITRE: Marc Perelló assistit a les
bandes per Llorenç Garcia i Hugo
Ramos. Amonestacions per Martín
i Ricardo del Joanenc i Albert Camí,
David, Parra, Roca i targeta vermella
per Aznar del Caldes.
GOLS: 0-1, Jordi Camí, min 16; 1-1,
Payeras, min 19; 1-2, Ricardo, min
77; 1-3, Criado, min 86; 1-4, Ricardo,
min 92.

EL 9 NOU

La Torreta no va fer un bon
partit i va caure amb el Sant
Julià de Vilatorta. El joc local
va estar condicionat i minvat
per la forta pressió i actitud
defensiva dels visitants.
Sergi Godayol va avançar els
visitants rematant un córner
al segon pal. Del Pozo no va
tardar a ampliar distàncies
aprofitant una centrada de
banda. La Torreta va fallar
un penal just abans del descans. Erra va sentenciar en
un contraatac. Guillem va
establir el definitiu 1-3.

1

pletant un treball molt seriós
i intens en defensa.
Silvestre va sentenciar el
partit aprofitant una passada
a l’esquena de la defensa i
definint amb qualitat amb
l’exterior del peu al pal llarg
del porter. El final del partit va ser molt calmat, amb
l’equip visitant molt enfonsat moralment.

2

Armengol, Coletas (Urs), Èric,
Marsiñach, Alfred, Pallarès (Torres),
Fernández (Mercadal), Darío,
Puigpelat (Diagne), Garcia i Pujol.

FC Cardedeu

3

Avellaneda, Albelda, Márquez (Noel),
Ruiz, Castellvell, Brugués, Vallès,
Puigbó, Carrillo (David), Beltrán i
Maurici (Ferrer).

ÀRBITRE: Adam Chohabi assistit a les bandes per Jordi Martínez i Adrià Pulido.
Amonestacions per Darío, Hontangas, Pallarès i Èric per part del Calaf i Carrillo,
Brugués i David del Cardedeu.
GOLS: 0-1, Beltrán, min 16; 1-1, Darío, min 44; 2-1, Alfred, min 68; 2-2, Puigbó,
min 73; 2-3, Beltrán, min 87.

Les Borges Blanques
EL 9 NOU

El Cardedeu va sumar una
nova victòria a domicili, la
quarta de les últimes sis sortides. Beltrán va avançar el
Cardedeu amb una fantàstica
xilena que va entrar per l’escaire. Just abans del descans,

Darío va empatar aprofitant
un error en la sortida de pilota visitant. Alfred va completar la remuntada amb un
gol de falta al segon temps.
Puigbó amb un xut creuat
va fer la igualada i Beltrán
va completar el seu partidàs
amb un gol de falta directa
molt potent.

ESPORTS
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EL 9 NOU

Futbol
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SEGONA CATALANA

Nova victòria del Camprodon
Els camprodonins van ser molt superiors i van golejar l’Empuriabrava Castelló
Empuriabrava Castelló 1
Manel, Moñi, Ivu, Velez (Nassim,
min 65), Roble, Paco (Pitu, min 45),
Carreras, Badua (Fransuà, min 45),
Robert, Albert (Güell, min 60) i Pol.

Camprodon

4

Àlex, Aitor, Pla, Èric, Codina, Sama
(Lorente, min 60), Uri, Maiki (Abde,
min 70), Dani, Polete i Amargant
(Edu, min 80).
ÀRBITRE: López Corona. Bé. T.G. al
local Paco i als visitants Pla i Èric.
GOLS: 0-1, Amargant, min 15 (remata
una passada enrere de Polete); 0-2,
Amargant, min 21 (de penal); 0-3,
Èric, min 30 (bon cop de cap en un
servei de córner); 0-4, Maiki, min 44
(finalitza una bona jugada personal
amb un bon xut creuat); 1-4, Pol, min
88 (finalitza una bona triangulació
amb un xut creuat).

Castelló d’Empúries
Robert Vila

Dani intenta evitar la progressió del jugador local amb Llorente al darrere

QUARTA CATALANA

SEGONA CATALANA

Els duels dels equips
capdavanters acaben
amb màxima igualtat

El Sant Julià suma tres punts
importants davant La Torreta

La jornada 18 de Quarta
Catalana ens va deixar els
duels entre els dos primers
classificats dels grups 3 i 4.
En el 3, el Sant Vicenç de
Torelló i el Montesquiu van
empatar a 4 i en el 4, el Moià
i el Sant Miquel de Balenyà
ho van fer a 0. Així que els
resultats no fan variar el
més alt de la classificació
i el Sant Vicenç suma 37
punts, dos més que el seu
rival. El Cantonigròs iguala
el Montesquiu en la classificació al vèncer el Vinyoles
per 1 a 0, i el Sant Quirze de
Besora cau a la quarta posició
amb un punt menys després
de la jornada de descans. En
el grup 4, els moianesos són
líders amb 40 punts, cinc
més que el Sant Miquel de
Balenyà. L’Aiguafreda és
tercer amb 34 punts després
d’imposar-se al Figaró per 1
a 3, i l’Olímpic la Garriga B
és quart amb 32 al golejar el
Viladrau (4-0). En el grup 27,
el Ripoll va guanyar 4 a 2 el
Joventut Sant Pere Màrtir.

La Torreta

Vic

C-801

El Camprodon va sumar una
nova victòria davant l’Empuriabrava Castelló per quedarse a només dos punts de la
salvació. El resultat del partit
ho diu tot, ja que els camprodonins van fer un partit molt
complet davant un rival a qui
ha guanyat el goal average, a
l’anada van quedar 2 a 3.

1

Nadal, Mateo, Sánchez (Miñarro, min
65), Flores (Verano, min 74), Marín,
Arenas, Ivan (Bertran, min 58),
Daniel, Amores, Carrasco i Salinas
(González, min 58).

Sant Julià

Portet, Criado, Erra, Kiko (Salord,
min 62), Altimiras (Abeyà, min 71),
Nil (Oller, min 58), B. Godayol, Javi
(Banderas, min 80), Pla, S. Godayol
i Flavio.

GOLS: 0-1, S. Godayol, min 27 (remata al segon pal un córner i la pilota toca la
creueta abans d’entrar); 0-2, Javi, min 36 (aprofita un refús); 0-3, Erra, min 74
(desvia un xut des de la frontal); 1-3, González, min 84 (remata un centrada).

EL 9 NOU

El Sant Julià va dominar
i guanyar La Torreta. Els
vilatortins van avançar
metres a mida que passaven els minuts per disposar
de diverses ocasions, amb
protagonisme d’Altimiras i
Kiko, abans de marcar. Amb
el 0-2 i en l’afegit, Portet va
evitar el gol local a l’aturar
un penal. A la represa, el
Sant Julià va abaixar el ritme
i els vallesans ho van aprofitar per arribar a la porteria

La FCF comença a repartir
el 50% dels ajuts de la
campanya “Tots som un equip”

3

ÀRBITRE: Adrià Valls. Bé. T.G. als locals Mateo, Bertran, González i Carrasco i
als visitants Pla (2, min 80), Flavio, S. Godayol i Banderas.

La Roca del Vallès

El partit va començar amb
uns locals que van sortir a
menjar-s’ho tot, però el Camprodon va aguantar bé els
primers deu minuts i a partir
de llavors es va fer amb el
domini del joc. Al quart d’hora, gran jugada de Polete,
que va arribar fins a la cuina
i va deixar la passada enrere
perquè Amargant inaugurés
el marcador. Cinc minuts
després, nova jugada de
Polete, que es va desfer d’un
defensa però el segon el va
abatre dins l’àrea. El penal el
va transformar Amargant. Al
minut 25 va arribar l’única
ocasió local amb un xut que
es va topar amb la base del
pal. L’Empuriabrava només
buscava pilotes llargues per
intentar trobar una defensa
descol·locada, que no va ser
el cas. A la mitja hora, Èric,
amb un gran cop de cap, va
rematar un córner per marcar el tercer i just abans del
descans, Maiki va agafar la
pilota per banda, es va desfer
d’un defensa, després d’un
altre i en la sortida del porter
li va creuar la pilota per marcar el quart.
A la segona part, els locals
van sortir més forts, però no
van acabar de creure en la
remuntada. En el minut 62,
Àlex, amb una gran estirada, va evitar el gol local. Els
gironins van penjar diverses
pilotes a l’àrea buscant el gol
fins que al minut 88, després
d’una triangulació, Pol creuava la pilota pel gol de l’honor.

visitant però sense perill. Els
osonencs es van tornar a fer
amb el domini però sense
profunditat fins que Altimiras centrava, la defensa local
rebutjava la pilota i Erra desviava un xut des de la frontal
per marcar el tercer. Biel va
poder marcar el quart, però
va estavellar la pilota al travesser. Poc després, Pla veia
la segona groga injustament
i els locals marcaven l’1-3.
Amb els canvis ja fets, Biel es
va lesionar i el Sant Julià es
va quedar amb nou homes,
però va saber aguantar b,é.

Vic
EL 9 NOU

La Federació Catalana de
Futbol (FCF) ha començat a
repartir els ajuts econòmics
de la campanya “Tots som
un equip”, d’impuls i promoció del futbol i el futbol
sala amateur català. Al llarg
d’aquesta setmana, tots els
clubs amb dret a percebre
la subvenció coneixeran la
quantitat assignada i alhora rebran un formulari per
poder tramitar el 50% del
cobrament total de l’aportació econòmica, que s’ingressarà al compte federatiu de
l’entitat. El 50% restant de
les bonificacions es farà al
final de la temporada.
La inversió prevista per
part de la FCF és de més
d’1,15 milions d’euros en
aquesta temporada i va dirigit a un total de 1.196 equips
i més de 25.000 jugadors de
les categories de Primera,
Segona, Tercera i Quarta

Catalana en futbol, i de la
Divisió d’Honor Catalana,
i Primera, Segona i Tercera
Catalana de l’LCFS en futbol sala. La iniciativa porta
associats una sèrie d’ajuts
econòmics, que es concreten en una bonificació de la
quota d’inscripció de l’equip,
la rebaixa del cost del rebut
arbitral, el descompte de 25
euros en la quota de la Mutualitat per a tots els futbolistes amb llicència federativa
en aquestes categories, a més
del lliurament de material
esportiu als clubs. Alhora,
en el cas del futbol, la subvenció es completa amb una
aportació per compensar una
part de la despesa en desplaçaments i el Premi Joc Net,
amb una dotació econòmica
de 1.000 euros per a l’equip
amb menys sancions de cada
grup, i de 500 euros per al
segon. Diversos equips de la
comarca d’Osona, el Ripollès
i el Moianès se’n beneficiaran.

https://www.somvalles.cat/noticia/51398/la-roca-celebra-els-tres-tombs-amb-tradicio-i-gastronomia

Secció: Actualidad / Última Hora
10/02/2020

La Roca celebra Els Tres Tombs amb tradició i
gastronomia
Europa Espanya Català
La jornada de diumenge començarà amb un esmorzar (9 h) a la plaça Sant Jordi
La festa de Sant Antoni Abat patró dels animals se celebrarà diumenge a la Roca del Vallès amb
els tradicionals Tres Tombs, que al municipi es van començar a organitzar als anys 70. Aquest
acte festiu esdevenia un homenatge als animals i a la gent dedicada a les feines del camp. En
honor al sant, es realitzava una processó que anava acompanyada d'una desfilada de carros
guarnits amb branques del bosc i flors i en la qual es donava 3 voltes a l'església. La festa, que
conserva gran part de la tradició, té ara per objectiu recordar les èpoques en què els animals eren
el principal mitjà de transport i una eina de treball imprescindible.
La jornada començarà amb un esmorzar (9 h) a la plaça Sant Jordi, i a les 11 h els participants es
concentraran a la Riera. Mitja hora més tard, començarà la cercavila dels Tres Tombs, que
iniciaran els Tabalers de la Colla de Diables i que acabarà amb la benedicció de mascotes,
animals, carros i tractors a la plaça de l'Església, i amb un pica-pica popular a la plaça Sant Jordi.
En paral·lel, durant tot el matí s'instal·larà a la plaça de l'Era la Fira Gastronòmica.

https://www.somvalles.cat/noticia/51420/el-consell-comarcal-vol-impulsar-un-servei-comarcal-de-salut-publica

Secció: Actualidad / Última Hora
10/02/2020

El Consell Comarcal vol impulsar un Servei
Comarcal de Salut Pública
Europa Espanya Català
La complexitat tecnicocientífica i jurídica de les competències municipals en matèria de salut fa
que molts ajuntaments es trobin desbordats
El Consell Comarcal vol donar un nou impuls al Servei Comarcal de Salut Pública, amb noves
propostes en gestió i intervenció. El nou servei es va presentar divendres als cinc ajuntaments als
quals es va prestar el servei durant quatre anys Caldes de Montbui, Canovelles, les Franqueses
del Vallès, Parets del Vallès i la Roca del Vallès però que es va haver d'interrompre temporalment
per circumstàncies alienes al servei comarcal.
La salut pública ha esdevingut un àmbit cada cop més regulat i amb més responsabilitats per als
ens locals, sovint amb normatives d'origen europeu que són complexes i canviants. A més, la
ciutadania també és més exigent amb les administracions i, paral·lelament, han emergit cada cop
amb més força noves demandes socials que van més enllà de de la seguretat alimentària i la
concepció assistencial clàssica de la salut.
La Llei de salut pública de Catalunya atribueix als ajuntaments un ampli ventall de competències
mínimes en control dels establiments alimentaris minoristes, de restauració i de mercats; de les
aigües de consum humà; dels riscos ambientals; dels animals domèstics, urbans i plagues, dels
equipaments públics i habitatges; dels establiments de tatuatges i pírcings; i de l'educació en salut.
A més, les competències municipals en matèria de salut pública tenen una complexitat
tecnicocientífica i jurídica elevada, impliquen l'exercici d'autoritat, comporten responsabilitats
polítiques i requereixen dur a terme procediments administratius d'inspecció, control i
sancionadors.
Davant d'això, el Consell Comarcal vol impulsar novament un Servei Comarcal de Salut Pública
amb la creació d'una xarxa de professionals especialitzats al servei dels ajuntaments, que aporti
valor públic afegit i conformi una xarxa de coneixement i experiència al Vallès Oriental.
Segons els impulsors, el nou servei tindrà una vocació de servei públic, cooperació i excel·lència,
així com una visió integral de la salut (protecció, prevenció, promoció i vigilància). S'establirà un
equip especialitzat multidisciplinari i plurifuncional (amb perfils tecnicocientífics, jurídics i
administratius) que estudiarà les necessitats i planificarà i executarà, cas a cas amb cada
ajuntament, l'estandardització de criteris, la coordinació, el seguiment, l'avaluació i la millora
continuada del servei.

http://revistadelvalles.es/2020/02/12/se-cae-parte-del-tejado-del-casal-davis-de-can-tapias-en-la-torreta/

Secció: Local
12/02/2020

Se cae parte del tejado del Casal d'Avis de Can
Tapias en La Torreta
Europa Espanya Espanyol
Los vecinos de La Torreta, barrio de La Roca del Valles, vuelven a estar en pie de guerra contra el
ayuntamiento. Esta vez es por la dejadez del Casal d'Avis de Can Tapias. Como se puede ver en
la fotografía, parte del tejado de este edificio se ha desprendido. El tema es que a parte de ser el
Casal d'Avis, es un lugar muy concurrido al haber el colegio al lado. Sobre todo por las tardes hay
una gran actividad de niños y gente mayor.
Una de las quejas es que, si bien en las inversiones del presupuesto municipal hay una partida
dedicada al eje cívico, este proyecto se olvida del edificio. Esté está justo al lado de eje cívico.
"Can Tapias necesita desde hace años una reforma y ningún equipo de gobierno ha tenido interés
en restaurarlo. Parece como si estuvieran esperando que cayera", ha declarado uno de los
vecinos del barrio".
De momento han colocado una pancarta, como las instaladas antes de las elecciones municipales,
a la espera que el actual equipo de gobierno se de cuenta del peligro y decida reparar y restaurar
el edificio. Algunos vecinos se sienten abandonados y desmoralizados, porque consideran que no
les preocupan los elementos históricos del municipio. "viendo cómo están las calles, alguien cree
que les preocupan los edificios", exclaman los vecinos de La Torreta. Sólo les queda protestar y
colgar pancartas, a la espera que el gobierno municipal reaccione.

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/lies-la-roca-treballa-aquest-curs-amb-la-vista-posada-a-gambia

Secció: Local
12/02/2020

L'IES la Roca treballa aquest curs amb la vista
posada a Gàmbia
Europa Espanya Català

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200213/473537233972/fiscalia-generalitat-inaccion-violador-centro-discapacitados.html

Secció: Local
13/02/2020

La Fiscalía acusa a la Generalitat por su inacción
ante un violador en un centro de discapacitados
Europa Espanya Espanyol
La Fiscalía pide 27.000 euros a la Generalitat como responsable civil de cuatro agresiones
sexuales que presuntamente cometió un interno en un centro de discapacitados , pese a que los
psicólogos habían advertido de su agresividad y de que la residencia no era apta para él.
La Audiencia de Barcelona juzgará el próximo mes de junio al presunto autor de las agresiones
sexuales, un hombre incapacitado totalmente y que estaba tutelado por una fundación, para quien
la Fiscalía pide una pena de 26 años y tres meses de cárcel e internamiento en un centro
psiquiátrico.
Además, el ministerio público solicita que las cuatro víctimas sean indemnizadas con 27.000 euros
en total, de los que pide que respondan el acusado, la compañía aseguradora suscrita por el
Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y la Generalitat.
El Ministerio Público pide para el acusado 26 años y tres meses de cárcel e internamiento en un
centro psiquiátrico
Según mantiene la Fiscalía en su escrito de calificación, la Generalitat debe asumir en primer lugar
el pago de la responsabilidad civil que se acuerde en sentencia, por la "decisión manifiestamente
errónea de atribuir plaza al acusado" en la residencia donde ocurrieron los hechos, pese a que no
era adecuada para el trastorno de personalidad que padecía.
También exige la Fiscalía responsabilidades a la Generalitat por no haber adoptado medidas para
que el procesado abandonara la residencia, con lo que, a su parecer, "generó el riesgo para los
discapacitados" en el centro durante tres años, lo que provocó "una situación de angustia para
todos los discapacitados que tenían que soportar el miedo que les infundía día tras día el
comportamiento agresivo" del acusado.
El acusado ingresó en julio de 2010 en una residencia de La Roca del Vallès (Barcelona)
perteneciente a la Fundación Privada Vallès Oriental, con la autorización de los Servicios
Territoriales del Departamento de Acción Social de la Generalitat, que entendía que el centro era
adecuado para las características del acusado.
Ya desde los primeros meses desde su ingreso, sostiene el fiscal, "se evidenció que el referido
centro no era el indicado para el perfil de discapacidad" del procesado, quien "protagonizaba
situaciones de constante enfrentamiento, con agresiones a los profesionales y el resto de sus
compañeros del centro con discapacidad intelectual".
La Fundación avisó del "grave riesgo" que corrían los internos con la "conducta descontrolada" del
acusado
Concretamente, añade la Fiscalía, el acusado, consciente de que su capacidad física e intelectual
era "muy superior" a la de sus compañeros, "constantemente les provocaba, les agredía y
manipulaba, creando en los mismos una situación de miedo y sumisión".
Ante esa situación, la Fundación, a través de su psicólogo, avisó "en multitud de ocasiones a los
diversos organismos competentes de la Generalitat" del "grave riesgo" que corrían los internos con
la "conducta descontrolada" del acusado y de que el centro no era el adecuado para su perfil
psiquiátrico de conducta.

La Fiscalía cita en su escrito tres informes dirigidos a organismos distintos de la Generalitat, entre
septiembre de 2010 y agosto de 2011, sin que se adoptara "medida alguna para evitar el riesgo
grave que generaba la conducta agresiva del acusado".
Ante la "inactividad" de la Generalitat, agrega el escrito de acusación, la Fundación no puso en
conocimiento de los internos la "situación de riesgo grave" generada por el acusado, ni lo
comunicó a la Fiscalía ni a la autoridad judicial.
En ese "contexto de convivencia agresiva", el acusado agredió sexualmente a cuatro de los
internos, con grados severos de discapacidad o trastornos de esquizofrenia.
A finales de agosto de 2013, el acusado fue ingresado en la unidad de subagudos del Hospital de
Granollers (Barcelona) y posteriormente derivado a una residencia especializada en trastornos de
conducta y medios aptos de contención para un perfil como el suyo.

https://www.somvalles.cat/noticia/51471/el-temporal-gloria-va-deixar-al-valles-oriental-danys-per-valor-de-mes-de-13-milions-deuro

Secció: Sociedad
13/02/2020

El temporal Gloria va deixar al Vallès Oriental
danys per valor de més de 13 milions d'euros
Europa Espanya Català
El Consell Comarcal ha fet l'estimació a partir de les dades facilitades per una vintena
d'ajuntaments
Els danys provocats pel temporal Glòria al Vallès Oriental ascendeixen a 13,18 milions d'euros.
Així es desprèn d'una primera estimació feta pel Consell Comarcal d'acord amb la informació
facilitada pels ajuntaments. Dels 39 municipis del Vallès Oriental, s'han comptabilitzat els danys de
25. Es tracta d'una informació provisional, a l'espera que la resta de municipis facin arribar els
seus càlculs.
D'aquesta primera valoració es desprèn que els municipis més afectats són Cànoves i Samalús
(2.969.550 euros), i Sant Pere de Vilamajor (2.387.091), amb quantitats que s'apropen als 3
milions d'euros cadascú. Els segueixen Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni amb unes
afectacions que superen el milió.
Els municipis de Llinars del Vallès, Vallgorguina, Sant Fost de Campsentelles, Granollers, Fogars
de Montclús i Montseny han comptabilitzat danys entre els 250.000 i el milió d'euros. Entre
100.000 i 200.000 euros es trobarien Vilanova del Vallès, Gualba, Campins, la Garriga, Montornès
del Vallès i la Llagosta.
Els municipis amb menys danys, per sota dels 100.000 euros, són les Franqueses del Vallès,
Caldes de Montbui, Montmeló, Vallromanes, Sant Feliu de Codines, la Roca del Vallès, Santa
Eulàlia de Ronçana i Figaró-Montmany.
Les afectacions s'han concentrat bàsicament en elements de titularitat pública (9,67 milions
d'euros). L'àmbit més afectat ha estat l'urbà (9,74 M) i en segon terme, l'agrícola (2,14 M).
Aquesta informació ha estat remesa a Presidència de la Generalitat de Catalunya, per si s'obrís
alguna línia d'ajut.
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Enxampen dos ‘okupes’ que
van entrar en un pis a Granollers
fent ràpel pel pati de llums
Era la segona vegada que intentaven entrar a l’immoble situat al carrer Fontanella
Granollers

La Policia Local de
Granollers va enxampar dissabte passat a la tarda dos
homes que havien ocupat
un pis situat al carrer Fontanella, al centre de la ciutat,
i que van accedir-hi despenjant-se amb cordes a través
del pati de llums de l’edifici.
Com que l’ocupació s’acabava de produir, la policia
va desallotjar els dos homes
de l’interior de l’immoble.
Aquesta era la segona vegada
en poc més de 48 hores que
la Policia Local de Granollers
desallotjava els dos individus, que no tenen domicili
conegut, d’aquest mateix pis.
Dijous al migdia, ja hi van
intervenir després de rebre
la trucada de la presidenta
de la comunitat de veïns que
va sospitar d’ells perquè li
reclamaven que els donés la
clau de la porta del carrer de
l’edifici per poder entrar i
sortir amb llibertat.
En la segona intervenció,
dissabte cap a 2/4 de 6 de la
tarda, els agents de la Policia
Local van confiscar als dos
homes les cordes, mosquetons i la resta de material
que van fer servir per fer
el ràpel i arribar fins a una
finestra del pis. Els agents les
van trobar encara penjades al
celobert. Als dos homes, van

POLICIA LOCAL DE GRANOLLERS

EL 9 NOU

Amb les cordes encara penjades
Quan la Policia Local de Granollers va intervenir a l’immoble per segona vegada dissabte a la tarda, encara van trobar penjant del pati de llums les cordes i altres
materials d’escala. Són els que havien fet servir per despenjar-se fent ràpel els dos homes que havien accedit al pis. Els
policies van confiscar tot aquest material. La Policia Local
de Granollers no s’havia trobat amb cap altra ocupació a la
ciutat amb aquest mètode.

imputar-los un delicte d’ocupació d’immobles buits.
La segona intervenció
policial es va produir després que la persona a qui
l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya ha assignat aquest
immoble hi anés i es trobés
que no hi podia accedir perquè havien canviat el pany.
Llavors, va requerir la presència de la Policia Local. Els
agents actuants van parlar
amb els dos homes que eren
al pis i els van dir que havien
de marxar i ho van fer.
La primera intervenció va
ser dijous passat cap a 1/4 de
4 de la tarda. La Policia Local
ja va fer el desallotjament
perquè l’entrada s’acabava
de produir i es va entendre
que encara no havien fet
morada al pis. A més, no hi
havia instal·lada cap persona
de col·lectius vulnerables
com infants o gent gran. Des
de dissabte passat, la Policia
Local no ha tingut constància
de cap altra incidència en
aquest habitatge.
AMB ANTECEDENTS

Granollers

Segons han explicat fonts de
la Policia Local a EL 9 NOU,
un dels dos homes tenia quatre antecedents policials per
fets delictius anteriors. Un
d’aquests fets estava relacionat amb una altra ocupació
d’un habitatge.

Intenten
ocupar
quatre vegades
la mateixa casa
de Vilamajor
Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

En només tres dies hi va
haver fins a quatre intents
d’ocupació d’una casa
del carrer Magnòlia de
Sant Julià d’Alfou, a Sant
Antoni de Vilamajor. L’habitatge és propietat d’una
entitat bancària i fa anys
que està buit tot i que ja
havia estat ocupat prèviament per altres persones.
El primer intent d’ocupació es va produir cap a
les 8 del vespre de dijous
de la setmana passada
quan un jove va entrar a
l’habitatge. Els veïns van
alertar la policia i va ser
desallotjat. El mateix jove
va tornar a ocupar la casa
només dues hores més
tard. Els veïns van tornar a
alertar dels fets i, després
d’una bona estona, els
agents van tornar a aconseguir que marxés. L’endemà hi va haver un nou
intent d’ocupació, aquest
cop després de trencar el
precinte policial. Llavors,
la Policia Local va detenir
el jove i el va traslladar a
la comissaria de Mossos
a Granollers. Va quedar
en llibertat i diumenge va
tornar a entrar a la casa.
Per quart cop, la policia va
aconseguir desallotjar-lo.
L’Ajuntament va alertar
el banc dels fets i dilluns
es va instal·lar una porta
antiocupacions.

Crema maquinària
agrícola en un
cobert d’una casa
de la Roca

El fum del foc
en un carretó elèctric
afecta quatre naus
a Montornès

Montornès del Vallès

La Roca del Vallès

Montornès del Vallès

La Policia Local de
Montornès va detenir un
home de 34 anys i veí del
mateix municipi quan estava robant en una botiga del
centre. L’avís dels veïns va
mobilitzar la policia. Els fets
van passar la nit de dijous de
la setmana passada. L’arrestat hauria accedit a l’interior
del local forçant la persiana.
Una dotació de la Policia
Local va bloquejar la sortida
de l’establiment i va detenirlo. L’arrestat va ser posat a
disposició dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de
Granollers. Està acusat d’un
delicte de robatori amb força
en establiment comercial en
grau de temptativa.

Quatre dotacions dels Bombers van treballar aquest
diumenge al vespre per apagar un incendi que va afectar
un cobert amb maquinària
agrícola i eines en una masia
de la Roca, situada prop de
la carretera de Valldoriolf.
Els fets van passar a Can
Prat Vell, a l’altura del quilòmetre 1,8 de la BV-5159
que connecta la Torreta amb
la carretera de Granollers
a Vilanova. Els Bombers
van rebre l’avís poc després
de les 8 del vespre. Van
necessitar una hora i mitja
per apagar el foc, que no va
afectar la casa annexa. No hi
va haver cap persona ferida,
segons fonts dels Bombers.

Un incendi va cremar un carretó elèctric en una nau situada als número 1-3 del carrer
Granollers, a Montornès,
aquest dimecres al migdia.
Els fets es van produir en
una illa de naus on hi ha
una desena d’instal·lacions
industrials. Segons fonts
dels Bombers, el carretó va
cremar a la nau número 2.
El fum, però, va afectar les
instal·lacions de quatre naus.
Quatre dotacions dels Bombers van treballar durant un
parell d’hores per apagar el
foc i ventilar el fum d’una
nau i de les oficines situades
en els altells de tres més. No
hi va haver cap persona que
resultés ferida.

Detingut un veí
de Montornès per
un robatori en una
botiga del poble

Denunciat un home que va
atribuir a un mort una multa
del radar de la C-17 a Parets
Granollers
EL 9 NOU

El Grup de Recerca i Documentació de la Divisió de
Trànsit dels Mossos ha
denunciat penalment un
home de 59 anys i veí de
l’Hospitalet de Llobregat que
va atribuir una multa per
excés de velocitat que li van
imposar al radar de la C-17
a Parets a una persona que
havia mort l’any 2016. Està
acusat d’un delicte continuat
de falsificació documental
perquè va atribuir fins a deu
sancions per excés de velocitat de radars del Servei Català de Trànsit a aquesta altra

persona. En vuit casos, ja era
mort però ell no ho sabia. El
Codi Penal ho castiga amb
penes de fins a tres anys de
presó, segons els Mossos.
El veí de l’Hospitalet
denunciat atribuïa les sancions a l’altre home com a venjança per l’impagament d’uns
treballs que la seva empresa
li va fer l’any 2015 i que no
va pagar. Van acabar amb
una denúncia al jutjat però
el deutor mai ho va liquidar
perquè es trobava en lloc
desconegut. La investigació
es va iniciar quan Trànsit va
observar que el conductor a
qui el veí de l’Hospitalet atribuïa la sanció havia mort.

ESPORTS
El JuRo Unirek, rival del KH-7
EL 9 NOU
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als quarts de la Challenge Cup

L’anada es jugarà als Països Baixos el 29 de febrer o 1 de març i la tornada, al Palau el 7 o 8 de març
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El KH-7 juga
la tornada dels
vuitens de la
Copa amb 17
gols de renda
Granollers

Granollers
Toni Canyameras

T.C.

Després de viatjar a Bielorússia i a la República Txeca, el
KH-7 BM Granollers haurà
de desplaçar-se fins als Països Baixos, on li espera el
JuRo Unirek VZV, adversari
que li ha tocat a l’equip vallesà als quarts de final de la
Challenge Cup després del
sorteig de dimarts. L’anada
tindrà lloc a la pista del conjunt neerlandès, ubicada al
poble de Nieuwe Niedorp –al
nord del país–, el cap de setmana del 29 de febrer i 1 de
març, mentre que la tornada
serà al Palau d’Esports el 7 o
8 de març.
El JuRo Unirek és tercer
a la Lliga dels Països Baixos empatat a punts amb el
líder. L’entrenador del KH-7,
Robert Cuesta, valora el fet
de jugar la tornada a casa:
“A aquestes alçades de la
competició ja no hi ha cap
rival senzill, així que l’únic
aspecte positiu del sorteig és
que juguem el segon partit
a casa. Fins ara hem superat
les dues eliminatòries anteriors amb una renda còmoda
però això no significa res. Pel
que he pogut veure, el JuRo
Unirek té jugadores amb un
bon tir exterior i una defensa
sòlida, així que ens espera
una eliminatòria complicada”, analitza Cuesta.

El KH-7 BM Granollers
afronta dissabte contra el
BM Bolaños al Palau la tornada dels vuitens de final de
la Copa de la Reina a 2/4 de
5 de la tarda. L’equip vallesà
defensa una àmplia renda
de 17 gols contra el conjunt
de Bolaños de Calatrava
(Ciudad Real), de Divisió
d’Honor Plata, pel que té a
tocar la presència a la fase
final de la competició, que
es disputarà a Alhaurín de la
Torre (Màlaga) del 24 al 26
d’abril. El KH-7 es va imposar
a l’anada per un aclaparador
18-35. El tècnic, Robert Cuesta, reconeix que “seria una
decepció no classificar-nos
amb l’avantatge que portem”,
al mateix temps que assegura
que “hem de guanyar el partit per regalar una victòria a
l’afició. Serà clau controlar la
connexió amb la seva pivot”.
El KH-7 viu a tres competicions, afronta aquests dies el
hàndicap de la sobrecàrrega
de partits. “Hi ha jugadores
amb molts minuts acumulats però estem fent treball
preventiu al gimnàs i no
posem molta càrrega física a
les sessions. Ens adaptem bé
a aquest ritme tan intens”,
apunta Cuesta, amb l’única
baixa de Martina Capdevila
per lesió muscular.

Una placa en honor als 75 anys
Figures històriques del BM Granollers apadrinen l’acte d’homenatge
Granollers

El BM Granollers va descobrir diumenge a l’entrada
principal del Palau una placa
commemorativa en honor
al 75è aniversari del club.
L’acte va reunir més de 100
persones, d’entre les quals hi
havia diverses figures històriques de l’entitat. Entre ells,
hi van ser presents els expresidents Jaume Rodríguez,

Joan Mundet, Juan María
Pérez Ortiz, Pere Lleonart,
Jordi Solé i familiars dels
expresidents ja difunts:
Ramon Sobrevia, Lluís Sitges, Josep Serra, Emili Botey,
José Antonio Cabrera i
Joaquim Raga. També es van
citar entrenadors històrics
com Miquel Roca, Ferran
Raga i José Luis Villanueva.
Alejandro Viaña, Miquel

Prat, Josep Maria Junqueras,
Jordi Fernández, Julio López
Laorden i Jaume Fort –ara
president de la Federació
Catalana–, van ser alguns
dels exjugadors presents i
també hi van assistir algunes
de les jugadores del primer
sènior femení dirigit per
Prat: Maria Vergés, Emilia
Estapé, Rosa Ventura i Carolina Vidal.

Caldes dona ajudes
econòmiques
a 10 esportistes
menors d’edat

El Fraikin, obligat a guanyar
a la pista del Nava per
continuar en línia ascendent
Nava (Segòvia)
T.C.

Quatre victòries als últims
cinc partits han impulsat un
Fraikin BM Granollers ja del
tot recuperat del mal inici
de temporada. L’equip que
entrena Antonio Rama, sisè a
la classificació, vol continuar
escalant a la taula –té el cinquè, el Cuenca a dos punts,
i per això ha de guanyar
aquest diumenge a la pista
del Nava en un matx que
començarà a 2/4 d’una del
migdia–. El resultat contra
l’actual desè classificat a la
primera volta va ser de 25-25.
L’entrenador del Fraikin,
Antonio Rama, destaca la
força com a col·lectiu del
conjunt castellà. “Volem guanyar per continuar millorant

a la segona volta el que vam
fer a la primera. No sabria
destacar cap jugador per
sobre de l’altre al Nava perquè és un rival molt fort com
a equip. En atac madura molt
bé les jugades i la seva defensa és molt plana, així que tindrem difícil connectar amb
el pivot i haurem d’encertar
amb el tir exterior per obrirla. Però com millor defensem, més opcions tindrem de
marcar més fàcil a la contra”,
analitza Rama. “La millora
que estem mostrant és producte de la nostra evolució.
També és cert que a principi
de temporada la marxa d’Antonio García ens va afectar”,
reconeix el tècnic, amb l’únic
dubte de Borja Lancina, amb
una fissura a l’escafoides de
la mà esquerra.

Caldes de Montbui

Una representació del BM Granollers
visita la Fundació Vallès Oriental
Una representació del BM Granollers
formada per jugadors del Fraikin, jugadores del KH-7, components de l’equip Special, alguns directius i entrenadors
–com David Ginesta i Robert Cuesta– van fer una visita
dilluns a la Fundació Privada Vallès Oriental, on viuen i
treballen persones amb diversitat funcional. Després de fer
una visita pel centre on van poder veure les activitats que
s’hi fan, els jugadors i jugadores van respondre preguntes
que els van fer al gimnàs algunes persones de la Fundació.
La Roca del Vallès

L’Ajuntament de Caldes ha
repartit un total de 4.000
euros en ajudes entre 10
esportistes individuals
menors d’edat en la primera
vegada que ofereix aquest
tipus d’ajut a competidors
amb menys de 18 anys. Els
beneficiats més joves són el
motorista Aran Ruiz-Castellanos i la patinadora Elna
Francès, mentre que la resta
són Vanessa Olmos (atletisme), Marc Alonso (múixing),
Anna Puig (rugby) i Roger
Hermosilla (tir amb arc) i els
triatletes Meritxell Velasco,
Noel Forné, Jordi Torrejón
i Mercè Tussell. Cadascun
d’ells ha rebut entre 330 i
490 euros segons els criteris
establerts a les bases, i han
estat reconeguts com ambaixadors i ambaixadores de
l’esport calderí.

ESPORTS
Caldes recobrirà la pista de l’IES
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El CH Caldes
afronta l’anada
dels quarts
de la Europe
Cup a Voltregà
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Manolo Hugué per a l’hoquei

L’Ajuntament hi destinarà una de les partides previstes per la reforma del pavelló Torre Roja

Sant Hipòlit de Voltregà

l’institut: “Hi ha joves que
estan entrenant a la Garriga
perquè el pavelló de la Torre Roja no és suficient”, va
assenyalar Isidre Pineda.

T.C.

El Bigues vol
guanyar per fi un
equip de la part
alta de la taula
Bigues i Riells

Un únic però se li pot posar
a l’excel·lent temporada d’un
CHP Bigues i Riells que és
cinquè i està lluitant per ser
entre els quatre millors de
l’Estat: no haver guanyat
encara un equip del cim de
la classificació. L’esquadra
que entrena Ramón Peralta
tindrà una nova oportunitat aquest dissabte a casa
amb la visita del segon, el
Cerdanyola, a les 9 del vespre. “Sabem que si volem
acabar la temporada entre
els quatre primers i jugar el
play-off per la Lliga hem de
guanyar partits als equips
capdavanters. Hem d’anar
molt amb compte amb els
conraatacs del Cerdanyola. Si
els controlem tenim moltes
possibilitats perquè en l’atac
estàtic no em preocupen
tant”, assegura Peralta, que
recupera Núria Canals.

Comencen les
obres dels nous
vestidors del
Pavelló Bugarai
Caldes de Montbui

GRISELDA ESCRIGAS

El Recam Làser CH Caldes
afronta la següents a la
Europe Cup –segona màxima competició continental
d’hoquei– en el trajecte cap
a la Final Four. L’equip arlequinat es desplaça dissabte
a Sant Hipòlit de Voltregà
per disputar l’anada dels
quarts de final a 1/4 de 9 del
vespre. Pel tècnic de l’equip
arlequinat, Eduard Candami, el fet de jugar contra un
equip de la mateixa Lliga fa
l’eliminatòria més difícil.
“Ens coneixem tant i ens
tenim tan estudiats l’un a
l’altre que l’enfrontament es
fa més complicat. El Voltregà
és un equip molt sòlid i espero que es tanqui i busqui les
contres, tot i que no sé quin
tipus de defensa ens plantejaran. Nosaltres haurem
d’intentar evitar les pèrdues, imposar el nostre ritme
i ser efectius”, assenyala
Candami. Caldes i Voltregà
s’han vist les cares tres cops
aquesta temporada: els calderins va guanyar 3-0 a la Lliga
Catalana i 5-3 al partit de la
primera volta a la Torre Roja,
mentre que el resultat a Sant
Hipòlit de Voltregà va ser de
2-2. Els vallesans són vuitens
a l’OK Lliga, i, els osonencs,
cinquens. Candami tindrà
tota la plantilla disponible.
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El CH Caldes guanyarà espai d’entrenament per als seus equips amb el recobriment de la pista del Manolo Hugué

Caldes de Montbui
Queralt Campàs

El pavelló de la Torre Roja,
on es juguen tots els partits
del primer equip del Club
Hoquei Caldes, estava previst ser ampliat per donar
més capacitat al club en un
projecte fet públic fa uns
quatre anys. Tot i això, ara
s’ha decidit canviar l’estratègia per passar a reformar
i desviar una de les partides
previstes a fer una coberta
per la nova pista esportiva
de l’institut Manolo Hugué,
que l’Ajuntament va inaugurar el setembre passat. En

aquest sentit, el president
del CH Caldes, Jordi Aragay,
ha assegurat en declaracions
a EL 9 NOU que en aquests
moments per ells és més
important poder tenir la
pista de l’institut coberta
“per poder gestionar hores
d’entrenament i formació
i així potenciar un club de
base”. Segons Aragay, és
“prioritari i necessari” tenir
aquest segon espai per poder
derivar-hi alguns entrenaments. A l’últim ple de
l’Ajuntament de Caldes es
va aprovar per unanimitat
la modificació de partides
per poder fer la coberta de

la pista del Manolo Hugué:
dels 840 mil euros inicials
destinats a la Torre Roja,
200 passaran a ser per cobrir
la pista de l’institut i 300 es
destinaran a renovar la gespa
del camp de futbol. D’aquesta manera, la reforma de la
Torre Roja quedarà en uns
340 mil euros que es destinaran a millorar la ventilació,
l’aïllament, el terratzo de la
pista i els vestidors. Durant
el ple en què es va fer pública la modificació de crèdits,
l’alcalde, Isidre Pineda,
coincidia amb Aragay pel
que fa a la necessitat urgent
de cobrir la nova pista de

Les obres per construir
els nous vestidors del
Pavelló Bugarai han
començat. L’Ajuntament
preveu que els treballs
durin uns vuit mesos
i ha xifrat el cost en
457.363,66 euros amb
IVA inclòs. Es preveu
que, a pesar de les obres,
l’activitat esportiva de
la pista no es vegi afectada. L’Escola el Calderí,
l’Institut Pic del Vent i
el Club Natació Caldes
–usuari de la instal·lació
en un 85%–, són les
entitats que utilitzen el
Pavelló Bugarai, construït l’any 2003.

La intenció ara del Consistori de Caldes és tirar endavant la reforma del pavelló
de la Torre Roja a l’estiu o
per Nadal, períodes en què
no hi ha competicions. Per
ara, s’ha encarregat un avantprojecte i es podran aprofitar
els plànols que ja tenien del
projecte d’ampliació.

Iona Lobato, bronze a l’Europeu
de kàrate en categoria cadet

En marxa
la renovació dels
llums dels camps
de futbol de la Roca

L’esportista del Nokachi Les Franqueses ja va ser tercera al Mundial

La Roca del Vallès

Les Franqueses del Vallès
EL 9 NOU

Iona Lobato, del Club Kàrate
Nokachi de les Franqueses,
es va penjar el bronze amb
l’equip estatal a l’Europeu
de Budapest disputat el cap
de setmana passat. Lobato
va pujar al podi en categoria
Kumite cadet femení -54 kg.
Es tracta de la segona medalla internacional consecutiva
de vallesana, que també va
ser tercera al Mundial de
Xile de l’octubre.
Per la seva part, Alfredo
Domínguez, també del Club
Nokachi, va ser cinquè en
categoria kumite sub-21 masculí -75 kg després de perdre

Iona Lobato, la segona per la dreta, amb la resta de medallistes

el combat pel bronze. L’altre
karateka de la comarca present a l’Europeu va ser Marc
Camacho. El competidor de

Santa Maria de Palautordera
i del club barceloní Centre
Esportiu Mediterrani va caure a segona ronda.

La Roca ja ha endegat el
projecte de renovació de
l’enllumenat dels seus tres
camps de futbol. Els operaris
de l’empresa Rubatec estan
enllestint la substitució dels
llums del camp de Santa
Agnès i la setmana que ve
ho faran a la Torreta després
de finalitzar els treballs al
terreny de joc de la Roca. El
nou enllumenat ha de permetre millorar les condicions
de joc i d’entrenament i un
important estalvi energètic.
Segons l’Ajuntament, el cost
de mantenir els llums actuals
és molt alt i les avaries són
constants. Els llums de LED
faran que els camps de la
Roca i de Santa Agnès estalviïn 6.700 euros i, el de la
Torreta, 7.300.

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/bon-ritme-dinscripcions-a-la-8a-cursa-cami-dels-ibers

Secció: Local
14/02/2020

Bon ritme d'inscripcions a la 8a Cursa Camí dels
ibers
Europa Espanya Català

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/31040/deo/veu/joker/viu/roca/vall

Secció: Cultura
14/02/2020

VDEO La veu de Joker viu a la Roca del Valls
Europa Espanya Català
Autor: Jaume Ventura
Sergi Zamora és el doblador de l'actor Joaquin Phoenix, però també de Matthew McConaughey,
Keanu Reeves, Colin Farrell, Bradley Cooper i Jeremy Renner
Un dels gran protagonistes de la gala dels Oscar d'aquest any va ser Joker i el seu protagonista,
Joaquin Phoenix , que es va endur l'estatueta a millor actor. A més, va protagonitzar un dels
discursos més reivindicatius de la nit .
Un fet no massa conegut és que el mític enemic de Batman té relació amb el Vallès Oriental.
Concretament amb la Roca del Vallès. Tal i com avança VOTV , la veu de Joker és doblada per
Sergi Zamora, que reconeix que posar aquesta veu i les dels personatges a qui dona vida Joaquin
Phoenix és un dels seus moments preferits: "Com actor, els supera a tots", explica en declaracions
a NacióGranollers .
La seva tasca de doblatge en aquest film, a més, ha rebut la consideració dels seus responsables
d'una forma destacada: el so del riure de Zamora és l'únic que s'ha mantingut a la versió final del
conjunt de dobladors europeus. La resta s'han canviat per la de la veu original de Phoenix.
No és l'únic gran actor de Hollywood a qui posa la veu en català i castellà. Matthew McConaughey,
Colin Farrell, Bradley Cooper i Jeremy Renner són les altres cares conegudes a qui el roquerol ha
interpretat en moltes ocasions. Precisament aquest fet, la interpretació, és un dels que més posa
en valor de la seva feina: "Els dobladors som actors i ens hem de preparar a nivell de dicció,
dramàtic, lectura... però a diferència dels actors d'imatge nosaltres podem fer moltes pel·lícules al
llarg de l'any", explica. En aquest sentit, precisa que al llarg de l'any pot acabar fent entre 300 i 400
hores de doblatge de pel·lícules, uns 4 o 5 films d'estrena cada mes, doblatges que faci per Netflix
i Amazon i gravacions d'audiollibres.
En Sergi va començar al món del doblatge l'any 1983. Va fer-ho en un estudi on feia tasques de
producció i de traducció de l'anglès i el francès al castellà, fins que un director li va proposar fer
una prova.
Sergi Zamora, a l'estudi de doblatge. Foto: Cedida
Pel que fa a la forma de preparar-se els personatges, explica que ell prefereix veure abans la
pel·lícula per entendre el personatge i posar-se més en el paper. Tot i això, explica que hi ha grans
empreses que no deixen sortir els films de l'estudi de gravació i d'altres que ho mantenen en
secret per als dobladors fins a l'últim moment: "En aquests casos arribes, el director del doblatge
t'explica el caràcter i has d'anar treballant per fragments de la pel·lícula a mesura que la vas
veient", detalla.
En Sergi també explica que no pot triar si vol o no vol doblar un personatge: "Normalment, el
director o el client ja pensen en mi per interpretar la majoria de vegades les mateixes cares, a no
ser que vulguin un canvi. Només puc escollir si coincideixen dos actors a qui poso veu a la mateixa
pel·lícula". Per doblar els personatges es desplaça a estudis professionals de gravació, tot i que
vaticina que, sobretot per locutors de publicitat i audiollibres, en un futur podrien treballar més des
de casa.
Pel que fa als doblatges en català, explica que la gran majoria de vegades ell dobla en castellà,
sobretot a les grans estrenes, i que només posa la veu en català en el cas d'algun film d'animació
o si TV3 compra els drets d'alguna de les novetats, mesos després d'havsr-se estrenat.

El futur del sector
Pel que fa a la situació del col·lectiu de dobladors, en Sergi parla sense embuts: "Estem fatal. No
tenim conveni, funcionem amb un de l'any 1992. No hi ha manera que els empresaris del sector
vulguin asseure's a parlar-ne. Tampoc ajuda que hi hagi gent intenta agafar els preus més tirats
del mercat, i això provoca que se sentin les coses que se senten", etziba. En aquest sentit, creu
que els dobladors haurien d'estar més ben considerats i sortir de la "zona de ningú" en què
lamenta que es troben actualment.

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/denuncien-el-govern-per-presumptes-agressions-sexuals-a-la-fpvo

Secció: Local
15/02/2020

Denuncien el Govern per presumptes agressions
sexuals a la FPVO
Europa Espanya Català

http://revistadelvalles.es/2020/02/16/la-roca-se-queda-sin-servicio-policial-durante-9-horas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campai gn=la-roca-se-queda-sin-s

Secció: Local
16/02/2020

La Roca se queda sin servicio policial durante 9
horas
Europa Espanya Espanyol
Como consecuencia de las bajas y causas externas a la policía municipal de La Roca del Valles, a
partir de las 21 horas del sábado 15 de febrero hasta las 6 horas del domingo 16 de febrero, el
municipio se ha quedado sin policía local.
El motivo está relacionado con las bajas que hay actualmente y las horas extraordinarias que se
deberán hacer este 16 de febrero con motivo de los Tres Tombs. El municipio se ha quedado sin
protección policial por una mala organización municipal.
En el momento de publicar esta información no hay una respuesta política por parte del gobierno
municipal y bastantes vecinos empiezan a quejarse por la problemática que esto supone. Esto es,
dejar a todo un municipio desamparado de policía municipal durante 9 horas.

DIJOUS GRAS
EL 9 NOU
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El Ball del Barraló, aquest diumenge a Mollet, va desplegar tot l’esplendor de colors i fantasia del Carnestoltes

El Vallès Oriental es
prepara per al Carnestoltes

Cansaladeria
“Can Riereta”

La celebració del Dijous Gras serà el pròleg de la festa
Granollers

que faran la seva celebració
particular.

EL 9 NOU

Associacions i entitats de
tota mena, escoles i persones a títol individual o en
grups ultimen, aquests dies
de cap a cap de la comarca,
els preparatius per a les
celebracions de Carnestoltes. El gruix de les activitats
tindrà lloc entre divendres i
diumenge i, com cada any, el
Dijous Gras servirà de pròleg
a la festa de la disbauxa per
antonomàsia.
La tradició marca que el
Dijous Gras o Dijous Llarder
–l’últim abans del Dimecres
de Cendra, inici de la Quaresma– marca l’inici del carnaval. Aquest dia és tradició
menjar botifarra d’ou, truita
de botifarra i, en alguns
indrets, coca de llardons. A
Granollers hi haurà activitats
pel Dijous Gras: a les 6 de la
tarda arribarà el Carnestoltes a la plaça de la Corona,
des d’on iniciarà la cercavila
amb l’Abat dels Bojos i els
Diables fins al Palau de Can
Solda (una de les novetats
d’enguany, instal·lat a la Casa
de Cultura Sant Francesc).
Allà es proclamarà l’edicte
reial i s’obrirà solemnement
el palau, on es farà el Tastatruita, en el qual els assistents podran tastar la truita
de l’Abat. D’altra banda, el
Dijous Gras també és una
celebració tradicional en
l’àmbit escolar: nombrosos
centres de la comarca organitzen sortides per esmorzar
entrepà de truita o de botifarra, o presentacions del
personatge del Carnestoltes,
entre altres activitats temàtiques. També ho fan entitats
i institucions, com els grups
d’activitat física de la Fundació Santa Susanna de Caldes,

EL CARNESTOLTES,
REI DEL CAP DE SETMANA
El Carnestoltes serà el protagonista absolut d’aquest proper cap de setmana al Vallès
Oriental, amb activitats i
rues a la majoria de poblacions. És el cas de Parets, on el
dia gros serà diumenge. La
cercavila tindrà lloc el diumenge a partir de les 10 del
matí, amb sortida al carrer
Monistrol i arribada al Poliesportiu Municipal Joaquim
Rodríguez. Com en les edicions anteriors, el Carnestoltes

repartirà premis a les millors
disfresses i a la creativitat de
grans i petits.
D’altra banda, el Casal de
Joves Cal Jardiner organitza
un Carnaval molt participatiu. Serà el dissabte a les 5
de la tarda al mateix equipament. Durant la festa hi
haurà xocolatada i música
d’ambient per a les persones
disfressades que es facin una
foto al photocall i l’etiquetin
a les xarxes socials amb @
caljardiner. D’altra banda,
els organitzadors també es
proveiran disfresses per a les
persones que no en portin i
s’animin a l’últim moment a
participar.

Carnes 2020
toltes
Diumenge 23 de febrer
PARETS DEL VALLÈS
La rua anirà des de l’Eixample fins al pavelló. L’exhibició i la deliberació
del jurat es farà durant la rua i les comparses es podran exhibir
a l’aparcament del pavelló, on tindrà lloc el lliurament de premis.

CERCAVILA

CONCURS

10.00 h al carrer Monistrol,
inscripcions al concurs individual

INDIVIDUAL: Inscripcions al

10.50 h arribada del Rei Carnestoltes i sortida de la rua a les 11 h.
itinerari: carrer Monistrol avinguda Catalunya - aparcament
pavelló.

COMPARSES: Les comparses han
d'inscriure's prèviament a Can
Rajoler (carrer Travessera, 1,
telèfon 93 573 98 00) en horari
d'oficina, on se'ls donarà les
normes de participació.
El jurat valorarà la participacíó
durant la rua i l’exhibició al
pavelló.

12.35 h arrribada al pavelló i
exhibició de comparses.
13.45 h lliurament de premis del
concurs amb animació a càrrec de
Jordi Rius i comiat del Rei
L'avinguda Catalunya, entre l'avinguda
Francesc Macià i el carrer Monistrol,
estarà tancada al trànsit durant tot el
recorregut de la cercavila.
De 9 a 11 h no es podrà aparcar al carrer
Monistrol i de 10 a 14 h, no es podrà
aparcar davant del pavelló.
Organització:

Elaboració
pròpia

Mercat St. Martí - Sant Celoni, parada núm. 20 - Tel. 93 867 59 74
Mercat St. Carles - Granollers, parada núm. 20 - Tel. 93 879 57 65

ELABORACIÓ
ARTESANAL
DIJOUS GRAS



Diversitat
d’hamburgueses



Llonganissa, fuet,
sobrassada
d’elaboració pròpia



Servei a bars i a
domicili

INFANTIL individual: 200, 100 i 50 €
(en efectiu)
INFANTIL comparsa (a partir de
5 components): 300 i 150 € (en efectiu)
ADULT individual:
300, 200 i 100 € (en efectiu)
ADULT comparsa (a partir de
5 components): 600 i 300 € (en efectiu)
Premi local: 300 i 150 € (en efectiu)
Col·laboració:

 Botifarra
d’ou amb
greixons
 Botifarra
de calçots
 Botifarra
de carxofes

C. Navarra, 75 - Tel. 93 870 26 65 - GRANOLLERS

CARNISSERIA
CANSALADERIA
ELABORACIÓ PRÒPIA

carrer Monistrol.

PREMIS

Productes casolans

categoria
de farcit de
carnaval

• Més de 30 tipus d’hamburgueses
• 25 tipus de botifarres crues farcides
• Hamburgueses veganes
• Fuets de vedella, pollastre, gall d’indi
i rocafort • Targeta de descompte
• Carn de Nebraska • Bou Wagyu
un cop al mes • Serveis a bars i
restaurants • Producte de proximitat

Calàbria, 82 - Tel. 93 871 69 54 - LA GARRIGA
Pompeu Fabra, 5 - Tel. 93 845 74 14 - L’AMETLLA DEL VALLÈS

www.laperlaselecta.cat

ESPORTS
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La PBB
La Roca venç
el Manlleu i se
situa cinquena
PBB La Roca

4

Forns, Judit, Cortés, Ignacia Patricia,
Cristina, Yanira, Coral, Liz Nathalia,
Paula, Barbie i Carla. També: Anna,
Zoraida i Kai.

AEC Manlleu

1

Miró, Bargalló, Coll, Planella, Niubò,
Vilaró, Garolera, Arcalís, Domènech,
Moya i Expósito. També: Güell.
ÀRBITRE: Pau Martín, assistit a les
bandes per Marcel Llorens i Pau
Delgado. No hi van haver targetes.

JULIÁN VÁZQUEZ

GOLS: 1-0, Barbie, min 9; 2-0, Coral,
min 11; 2-1, Garolera, min 22; 3-1,
Ignacia Patricia, min 29; 4-1, Cristina,
min 79.
La Roca del Vallès
La jugadora del Llerona Lorena Díaz protegeix la pilota davant la pressió de la jugadora del Palautordera Alba Román
EL 9 NOU

La Penya Blanc-i-Blava de la
Roca va ser completament
superior a un Manlleu a qui
va derrotar per un clar 4 a 1.
Aquesta victòria, la segona
consecutiva de l’equip que
entrena Rubén Álvarez, permet a l’equip roquerol pujar
dues posicions i accedir a la
cinquena posició, just per
darrere del Palautordera,
tot i que els distancien nou
punts.
L’equip roquerol va encarrilar el partit ben aviat; un
gol de Barbie al minut 9 i
un altre de Coral al minut
11 posaven el partit molt
de cara amb el 2-0. Malgrat
que el Manlleu va marcar el
2-1 poc després, la reacció
roquerola va ser immediata,
aconseguint el 3-1 tot seguit.
A les acaballes del partit
Cristina va fer el quart.

El Llerona sorprèn el Palautordera
La major intensitat i la màxima efectivitat donen tres punts vitals per a la permanència
Santa M. de Palautordera
EL 9 NOU

Resultat sorpresa, malgrat
que molt merescut, al derbi
vallesà entre el Palautordera
i el Llerona. Després d’algunes derrotes immerescudes,
el Llerona, al partit més inesperat, va ser capaç de traduir
les ocasions en gol i endur-se
una important victòria (1-4)
del camp del Palautordera
–un camp talismà del qual
han extret dues victòries i un
empat en les seves últimes
tres visites– de cara a la seva

FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA ESTATAL

CF Palautordera

1

Aura, Adaia, Román, Navarro, Pino,
Atienza, Subirana, Meritxell, Sònia,
Otero i Ágata. També: Marta, Sainza,
Marina, Esther i Verde.

CE Llerona

4

Mar, Yavila, Tamara, Laia, Lorena,
Núria, Tania, Mónica, Hilaria, ViannyMartina i Ainoa. També: Sola, Claudia,
Judit, Jana, Valero, Xènia i Masó.

ÀRBITRE: Gerard Justo, assistit a les bandes per Miguel Moreno i Joan Manel
Ronquillo. Targetes: Tania del Llerona.
GOLS: 0-1, Tamara, min 10; 0-2, Hilaria, min 14; 0-3, Hilaria, min 33; 1-3,
Meritxell, min 46; 1-4, Jana, min 66.

lluita per la salvació. Una
permanència que passarà per
donar-li continuïtat a aquesta victòria. El Palautordera,
en canvi, amb la derrota es
manté al quart lloc però ja a

cinc punts de distància del
tercer classificat, el Porqueres.
El Llerona va sortir amb
molta intensitat, pressionant la sortida de pilota

FUTBOL SALA - DIV. HONOR CATALANA

CN Caldes, 3
Futsal Mataró, 3

Penya Esplugues, 4
CD La Concordia, 1

Lloret Costa Br., 5
Sp. Montmeló, 2

Caldes de Montbui

Esplugues de Llobregat

Lloret de Mar

El CN Caldes guanyava 3-1
però als últims minuts el
Futsal Mataró li va remuntar el partit per treure un
punt. L’equip de Javi Reyes
va començar amb nervis i el
Mataró es va avançar al marcador. Un gol de Gemma i un
d’Iris en un córner assajat
van servir perquè el Caldes
es posés per davant. Gemma
va repetir diana per marcar
el 3-1.
CN Caldes: Clàudia, Gemma, Natàlia, Iris i Núria –cinc
inicial–; Adriana, Marina,
Alba i Andrea.
Gols: 0-1, min 8; 1-1, Gemma, min 12; 2-1, Iris, min 17;
3-1, Gemma, min 25; 3-2, min
34; 3-3, min 39.

El CD La Concòrdia es va
veure superat en tot moment
per un Penya Esplugues que
va ser millor tàcticament i
tècnica. Les baixes que arrossegava Javi Ruiz tampoc van
ajudar, amb una rotació de
banqueta molt curta. Paula
Pérez a l’inici de la represa va donar esperança de
remuntada però un parell de
pèrdues de pilota, l’última
jugant de cinc, van suposar la
sentència.
CD La Concordia: Júlia,
Sònia, Paula Pérez, Mercè i
Naiara –cinc inicial–; Leyre i
Élida.
Gols: 1-0, min 10; 2-0, min
19; 2-1, Paula Pérez, min 22;
3-1, min 29; 4-1, min 37.

L’Sporting Montmeló va
aconseguir capgirar el gol
inicial del Lloret però va
encaixar l’empat al límit del
descans i va veure com els
de la Selva s’imposaven clarament a la segona meitat,
enduent-se una victòria que
manté el Montmeló com a
cuer.

CEFS Rubí, 3
Barri Can Calet, 1
Rubí

El Barri Can Calet es va avançar molt aviat i va mantenir
el mínim avantatge durant
bona part del partit, però als
últims cinc minuts el Rubí,
segon classificat, va remun-

tar-li el partit amb tres gols
gairebé consecutius.

FS Castellbisbal, 3
FS Parets, 3
Castellbisbal

El Parets, que s’havia avançat per 0 a 3 al primer quart
d’hora de joc, va veure com
el Castellbisbal, que lluita
per la salvació, li empatava el
partit als últims minuts.

S. Julià de Ramis, 1
FS Cardedeu, 4
Sant Julià de Ramis

El Cardedeu va capgirar un
1-0 advers per acabar guanyant 1-4 un rival directe per
la permanència, el Sant Julià
de Ramis, en un resultat que
momentàniament treu els
vallesans del descens.

d’un Palautordera molt
estàtic. Aquesta pressió va
provocar pèrdues de pilota
i transicions ràpides amb
bones execucions per arribar al descans amb un 0-3 a
favor. Tot just començar la
segona part, Meritxell va fer
l’1-3 pel Palautordera. Però
les de Carlos Segura no van
estar fines en les rematades
i en una pilotada llarga el
Llerona va aprofitar el mal
replegament defensiu del
Palautordera per fer l’1 a 4
definitiu que després van
saber aguantar.
F. SALA - 3a EST.

Premià de Mar, 1
CN Caldes, 7
Premià de Mar

El CN Caldes va golejar a la
pista del cuer, Cover CFS
Premià de Mar, per 1 gol a 7,
i se situa de nou en la segona
posició, ara a tan sols un punt
del líder –Pou Escorial–, que
va perdre a Canet (6-4). Els
calderins van sentenciar el
partit tot just començar amb
la gran inspiració de Sergio
Armijo.
CN Caldes: Jonathan, Aleix,
Armijo, Arnau i Dani –cinc
inicial–; Xavi, Álex, Carles,
Escarabajal, Íker i Ferran.
Gols: 0-1, Dani, min 1; 1-1,
min 3; 1-2, Armijo, min 4; 13, Armijo, min 5; 1-4, Armijo,
min 8; 1-5, Dani, min 19; 1-6,
Carles, min 20; 1-7, Ferran,
min 27.
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La Generalitat estudiará una solución a los atascos
que provoca La Roca Village en la C-60 y la
carretera de Santa Agnès
Europa Espanya Espanyol
El Ayuntamiento de la Roca del Vallés se ha reunido con la Dirección General de Carreteras de la
Generalidad de Cataluña para abordar diversos temas.
Uno de los puntos importantes han sido los accesos al pueblo de Santa Agnès de Malanyanes,
donde el tráfico es muy complicado con numerosos atascos y problemas de seguridad. La
siniestralidad de este tramo es muy preocupante, y así lo han trasladado desde el ente local a la
Generalitat para que actúe con la máxima diligencia. El enlace con la C-60 y la proximidad del
centro comercial La Roca Village provocan mucho tráfico de vehículos, lo que preocupa a los
vecinos y también al gobierno municipal, que ha trasladado a Carreteras que actúe para encontrar
una solución efectiva.
De momento la Generalitat se ha comprometido a arreglar la señalización horizontal y vertical y
aplicará medidas reductoras de la velocidad para mejorar la seguridad, a la vez que estudiará un
proyecto viable para conseguir mejorar la movilidad de esta zona que sea efectiva y permanente.
A la reunión ha asistido el alcalde del municipio, Albert Gil; el concejal de Urbanismo, Xavier del
Villar y la concejala delegada de Santa Agnès de Malanyanes, Raquel Vilardebó. El alcalde ha
explicado que «tenemos muy claros los problemas en materia de movilidad y seguridad y
queremos que aporten soluciones para los vecinos y vecinas que los padecen. La reunión de hoy
ha sido muy provechosa y esperamos que la Generalitat nos ayude a sacar adelante proyectos
para mejorar estas aspectos y satisfacer las demandas de la ciudadanía «.
Por otra parte, también se ha hablado sobre la demanda ciudadana de poder llegar al cementerio
municipal con más seguridad, dadas las condiciones de los accesos. Durante la reunión se ha
convenido que una posible solución sería hacer llegar el transporte público a cementerio,
instalando una parada de autobús justo delante que funcionaría para ambos sentidos de trayecto.
La Generalitat se ha comprometido a estudiar la viabilidad de la propuesta.
Además, se han hablado otros temas de movilidad y seguridad como el estado de la rotonda entre
Can Colet y Granollers, donde hay muchos problemas de tráfico derivados del enlace con la C-60
y también de la mala urbanización de la misma, lo que hace que a menudo haya accidentes, sobre
todo con vehículos de transporte de mercancías que vuelcan su carga debido a la inclinación de la
rotonda. También se ha tratado el tema de cómo mejorar la seguridad de la carretera de Cardedeu
a Granollers en su tramo que pasa por el municipio de La Roca del Vallès.
Por último, también se ha valorado muy positivamente la actuación que se ha hecho
recientemente en la entrada de Can Borrell y Can Colet, con la nueva posición de la parada de bus
y el rediseño de la rotonda de entrada, evitando que los usuarios del transporte público tengan que
cruzar la carretera, con el alto riesgo de seguridad que ello comportaba.
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Ciutadans de La Roca responsabiliza al gobierno
local de la grave falta de efectivos policiales que
sufre el municipio
Europa Espanya Espanyol
Anna Raymí, portavoz de Ciutadans Ciutadans (Cs) de la Roca del Vallés ha lamentado que el
actual gobierno de la Roca permitiese que el municipio se quedase sin servicio policial durante 9
horas el pasado 15 de febrero de 2020. "La situación es grave, y no es nueva. La primera moción
que presentamos en pleno fue justamente la situación deplorable que tiene la policía de la Roca y
propusimos varios puntos para su mejora", recuerda la portavoz de Cs en la Roca, Anna Raymí.
En este sentido, Raymí ha explicado que la moción que presentaron el pasado 10 de octubre en el
pleno fue para expresar la preocupación de la falta de efectivos, ya que están presupuestadas 20
plazas y tan solo hay 12.
La portavoz de la formación naranja ha lamentado que el equipo de gobierno no tomase medidas
para evitar la situación actual. "En el pleno presentamos propuestas como hacer competitivo el
sueldo de los policías de la Roca, ya que está por debajo de la media de los municipios del Vallés
y eso provoca mucha rotación de agentes". La portavoz del partido ha criticado que "El equipo de
gobierno votara en contra de la moción y PSC y La Roca en Comú se abstuvieran".
"La seguridad es un servicio básico que todo gobierno debe garantizar y en la Roca nos están
demostrando que no es una prioridad", ha manifestado Raymí. "En el pleno de aprobación de
presupuestos, no se habló en ningún momento de mejorar las condiciones del equipo policial, no
dieron ninguna solución para este problema tan grave que tenemos" ha lamentado la portavoz.
El equipo Naranja de la Roca espera que el gobierno de la Roca ponga solución inmediata a esta
situación y que no vuelva a dejar sin servicio policial al pueblo. "No podemos seguir con esta
situación. Lo que pasó el 15 de febrero es debido a un problema que lleva muchos años y que el
gobierno no le pone solución. Desde Cs la Roca pedimos que tomen medidas cuanto antes para
solucionar el problema", ha finalizado Raymí.
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Polmica a la Roca per les hores de servei de la
policia local
Europa Espanya Català
Autor: Jaume Ventura
Ciutadans denuncia que el municipi va estar 9 hores sense agents | L'alcalde diu que es tracta
d'un "cas puntual" degut a la manca d'efectius
La Roca del Vallès va estar 9 hores sense policia local aquest dissabte. Segons l'equip de govern
es tracta d'un "cas puntual" que es va donar per les baixes de tres agents que, unides als pocs
efectius dels que disposa la policia municipal, van provocar aquest contratemps. Des de l'oposició,
però, s'ha criticat durament aquesta situació. Ciutadans ha alertat que la situació del cos és
"deplorable" i han acusat l'equip de govern de no fer res per resoldre-ho.
L'alcalde del municipi, Albert Gil, ha explicat a NacióGranollers que la situació es va donar per la
manca d'efectius del cos: "Ens vem trobar que els tres agents d'un torn estaven de baixa, però el
número d'agents és el que és i no hi va poder haver mobilitat". En tot cas, Gil treu ferro a la
situació perquè, en cas de qualsevol imprevist, disposaven de la col·laboració dels Mossos
d'Esquadra.
Pel que fa a possibles solucions, Gil ha avançat que estan a punt de sortir tres places per cobrir
les baixes, i que si no s'ha fet fins ara ha estat perquè diverses al·legacions han allargat el procés.
A més, Gil ha explicat que treballen amb diverses mesures perquè els agents tinguin millors
condicions de treball. Per exemple, una nova relació de llocs de treball pels treballadors
municipals: "La que tenim ara és molt antiga i fa que tinguin sous més baixos que als municipis de
l'entorn. Això ha de canviar. Però ha de canviar per tots els treballadors municipals, no només pels
agents de la policia local. Mentrestant, buscarem una solució temporal per la gent que fa dies,
hores o feines concretes", ha declarat.
Gil també ha criticat la reacció de Ciutadans en tot aquest cas. Per una banda, ha defensat que
l'equip de govern "busca solucions per tots els treballadors, no només per alguns". Per una altra,
ha criticat que el partit taronja s'afanyés a publicar a les xarxes la manca d'efectius de la policia:
"Ens sap greu que generin alarma a les xarxes socials, perquè això pot comportar problemes de
seguretat. Just quan estàvem acabant de parlar del tema ja hi havia un altaveu explicant que
durant unes hores no hi hauria policia", ha defensat.
Les crítiques de Ciutadans
Des del Ciutadans s'alerta que el fet que la Roca es quedés sense policia "és una situació greu, i
no és nova". En un comunicat, la formació recorda que la primera moció que van presentar al ple
va ser, precisament, una referent a la situació de la policia local i proposant diverses millores, i que
l'equip de govern (ERC i Junts) hi van votar en contra. La portaveu al consistori, Anna Raymí, ha
afegit que a la moció van expressar la seva preocupació per la manca d'efectius del cos: "Estan
pressupostades 20 places i només n'hi ha 12", destaca.
Raymí també critica que els sous dels agents a la Roca són poc competitius, una circumstància
que es tradueix en molta rotació dels agents. "La seguretat és un servei que tot govern ha de
garantitzar, i el de la Roca està demostrant que, per ells, no és una prioritat", ha afegit.
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Carros i cavalls omplen la Roca per celebrar els
Tres Tombs
Europa Espanya Català
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Polèmica a la Roca per la manca d'efectius de la
policia local
Europa Espanya Català
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Ruta Prehistórica y Bosque Màgic en La Roca del
Vallès
Europa Espanya Espanyol
En realidad la ruta de hoy será en parte la ruta prehistórica de la Roca del Vallès y en parte
conocer la zona de alrededor de este municipio, es una ruta que nos enseñaran Joana y Mari Paz
dos amigas que son de la zona, con lo que no seguiremos un track ni unas marcas sino que el
grupo iremos siguiendo a las dos guías autóctonas de la zona. Pero sí que he grabado con GPS el
track de la ruta original de mis amigas para dejarlo por si alguien quiere repetir, al final del post
está enlace para descargarlo o en wikiloc de nonstop.es .
El "Elefant del Bosc Màgic" de la Roca del Vallès
Índice Contenido
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La Generalitat millorarà la seguretat de les
carreteres de la Roca
Europa Espanya Català
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La Roca incorpora nous contenidors de recollida
selectiva
Europa Espanya Català

NOTICIES
La Garriga i Sant Feliu, els pobles
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EL 9 NOU

Divendres, 21 de febrer de 2020

Caldes
vol modificar
el reglament
de l’aparcament

que més creixeran en població

Caldes de Montbui

L’Ajuntament de Caldes ha
designat una comissió per
estudiar la modificació del
reglament del servei municipal d’aparcament. La mesura,
aprovada al ple de gener,
preveu que en tres mesos hi
haurà una proposta per actualitzar la zona blava i revisar
la periodicitat i horaris de les
zones d’aparcament.

Un estudi de l’Idescat apunta que la comarca tindrà 44.267 habitants més el 2035
Projecció de creixement de la població al Vallès Oriental (2018-2033)
Municipis de més de 5.000 habitants

R.S.

La Garriga tindrà 19.421
habitants el 2033, 3.194 més
que el 2018. Amb el 19,7%
d’augment, serà el poble del
Vallès Oriental que més creixerà en població en aquest
tram de 15 anys. Són dades
d’una projecció de població
publicada recentment per
l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat) i que
apunta Sant Feliu (18,2%),
Canovelles (16,7%), les Franqueses i Vilamajor (tots dos
amb 16,5%) com els altres
municipis que augmentaran més en habitants. En el
conjunt de la comarca, la
població creixeria en més de
44.200 persones (se situaria
en 455.600), 42.000 de les
quals procedents de la migració.
Aquest component
migratori serà, d’acord amb
l’Idescat, el principal factor
que farà créixer la població
perquè el creixement natural
(diferència entre naixements
i defuncions) serà negatiu
en molts casos: només el
22% dels municipis catalans
tindran més naixements que
defuncions en el conjunt del
període 2018-2033, a causa
principalment de la baixa
natalitat i l’envelliment de la
població. En conseqüència,
els municipis augmentaran
en habitants bàsicament
perquè hi anirà a viure molta
gent d’altres llocs. A la Garriga, per exemple, pràcticament el total del creixement
serà pel factor migratori (es
preveu un descens mínim
del creixement natural). A
Sant Feliu, que es preveu que
creixerà en 1.127 persones,
un miler seran migrants;

Més de 900 persones
voten els pressupostos
participatius
de la Llagosta

Població a 1 de gener
2018

2033

Absolut

Relatiu (%)

L’Ametlla del Vallès

8.496

9.304

808

9,5

Bigues i Riells

9.004

9.880

876

9,7

Caldes de Montbui

17.451

19.394

1.943

11,1

Canovelles

16.317

19.041

2.724

16,7

Cardedeu

18.166

20.588

2.422

13,3

Les Franqueses del Vallès

19.768

23.022

3.254

16,5

La Garriga

16.227

19.421

3.194

19,7

Granollers

61.017

67.540

6.523

10,7

La Llagosta

13.372

14.286

914

6,8

Lliçà d’Amunt

15.112

16.656

1.544

10,2

Lliçà de Vall

6.482

7.055

573

8,8

Llinars del Vallès

9.839

11.273

1.434

14,6

Mollet del Vallès

51.143

54.715

3.572

7,0

Montmeló

8.786

8.974

188

2,1

Montornès del Vallès

16.265

17.675

1.410

8,7

Parets del Vallès

19.043

20.157

1.114

5,8

La Roca del Vallès

10.666

11.269

603

5,7

6.096

7.104

1.008

16,5

17.754

20.587

2.833

16,0

Sant Feliu de Codines

6.185

7.312

1.127

18,2

Sant Fost de Campsentelles

8.727

9.862

1.135

13,0

Santa Eulàlia de Ronçana

7.194

8.068

874

12,1

Santa Maria de Palautordera

9.326

10.412

1.086

11,6

Vilanova del Vallès

5.339

5.770

431

8,1

Sant Antoni de Vilamajor
Sant Celoni

aquesta gran majoria de gent
vinguda de fora es reprodueix en proporcions diferents
a Canovelles (1.900 persones
d’un total de creixement de
2.724), les Franqueses (2.300
de 3.254) o Sant Celoni
(2.500 de 2.833).
sant fost, el poble més
vell de catalunya
D’altra banda, l’estudi observa que el 2033 Sant Fost serà

el municipi de Catalunya que
tindrà més percentatge de
població major de 65 anys,
amb un 32%, xifra que el
convertirà en el poble més
vell del país. L’envelliment
general de la població provocarà un augment dels habitants d’aquesta franja d’edat.
En canvi, la població de 0 a
15 anys disminuirà al 75%
dels municipis.
En darrer terme, la grandària del municipi és també

un factor important en el
creixement demogràfic: pràcticament tots els municipis
que el 2018 tenien més de
5.000 habitants guanyaran
població, mentre que quasi la meitat dels de menys
d’aquesta xifra en perdran.
La disminució afectaria
especialment els pobles més
petits i el 2033 només haurien guanyat població 4 de
cada 10 municipis de menys
de 500 habitants.

Jaume Anfruns, nou president
de la Fundació Vallès Oriental

La Llagosta

Un total de 923 persones, el
8,08% del cens d’11.499 ciutadans de la Llagosta de més
de 16 anys, han participat en
les votacions dels pressupostos participatius. D’aquestes,
905 ho han fet per internet
i la resta presencialment, a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. Cada persona podia
votar, com a molt, tres propostes. El resultat es donarà
a conèixer dimarts vinent en
un acte a l’Ajuntament.

Creixement 2018-2033

La Roca del Vallès
EL 9 NOU

El patronat de la Fundació
Privada Vallès Oriental, que
atén persones amb discapacitat intel·lectual, ha renovat els càrrecs de la junta
que, a partir d’ara, encapçala
Jaume Anfruns. El nou vicepredident és Ramon Daví; el
secretari, José Luis Criado, i
el tresorer, Josep Marquès.
Han estat escollits per un

mandat de quatre anys.
En la darrera reunió de la
Junta del Patronat de l’any
passat, el fins ara president,
Esteve Marquès i el secretari, Esteve Clopés, van decidir
donar pas a una nova junta
tot i que continuen formant
part del Consell Consultiu
del Patronat. En la mateixa
reunió també es va aprovar
l’entrada de quatre nous
membres del Patronat de
la Fundació que són Àngels

ERC fa campanya
per la Caixa
de Solidaritat en
diversos municipis
Granollers
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Granollers

Seccions d’ERC de la comarca
s’afegiran a la iniciativa que
la formació impulsa a escala
nacional per recollir diners
per a la Caixa de Solidaritat.
Es tracta de recollir diners
per pagar les fiances dels
qui van organitzar el referèndum de l’1 d’octubre. Hi
haurà parades a Granollers
(divendres a la tarda al carrer
Anselm Clavé, 29), la Garriga
(dissabte al matí al mercat),
Mollet (dissabte i diumenge
al matí a la Rambla Fiveller),
Parets (dissabte al matí al
carrer Monistrol) i Cardedeu
(dissabte al matí a la plaça de
Sant Corneli).

La Diputació instal·la
plaques solars a set
municipis vallesans
Granollers

La Diputació de Barcelona
ha començat a instal·lar plaques fotovoltaiques en terrats d’equipaments públics
de set municipis vallesans:
Bigues i Riells, Canovelles,
Martorelles, Montornès,
Sant Celoni, Sant Pere de
Vilamajor i Vallromanes.
L’objectiu és reduir el consum energètic, l’emissió de
gasos amb efecte hivernacle i
la despesa econòmica.

Ausió, Gemma Almirall,
Francesc Lorente i Ignacio
Manjón. Àngels Ausió treballa a la divisió territorial
de Barcelona de Caixabank,
dins de la branca de Finançament i Serveis per Empreses;
Gemma Almirall és directora financera de l’empresa
Benseny, que dirigeix juntament amb el seu marit;
Francesc Lorente viu a Lliçà
de Vall i és director executiu d’Ascable-Recael, SA, i
Ignacio Manjón dirigeix la
seu catalana de Desguaces la
Cabaña, amb seu a Vilanova.
La resta de membres són
Carmen Oña, Pepita Soler,
Josep M. Lloreda i Pepita
Maymó.

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/espana-es-segundo-mejor-destino-europa-compras-turisticas/202002201303170
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España ya es el segundo mejor destino de Europa
para las compras turísticas
Europa Espanya Espanyol
España fue el segundo país europeo con mayor auge del turismo de compras durante 2019. Las
ventas a extranjeros se dispararon un 9%. Gran parte de la responsabilidad la tienen los pequeños
comercios, que han sabido adaptarse a las nuevas demandas del mercado.
España se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los turistas internacionales. No
sólo por el buen clima del país o por su característica cultura y gastronomía, sino también por sus
tiendas y calles comerciales. De hecho, España se está convirtiendo en uno de los destinos
comerciales más atractivos del mundo .
E l turismo de compras en nuestro país aumentó un 9% durante 2019. Es ya el segundo país con
mayor peso en este segmento de Europa, sólo superado por Italia, cuyas ventas a extranjeros
aumentaron un 11%, y por delante de Francia, que sólo alcanzó el 6%. Estos datos están
extraídos del informe anual sobre el turismo de compras de Planet, empresa proveedora de
servicios y tecnología de pagos internacionales,
Este incremento de visitantes que vienen a disfrutar de la España más comercial se debe, en gran
medida, a la eliminación del importe mínimo de compra como condición para la devolución del IVA
a turistas extracomunitarios, que hasta hace un año estaba fijado en 90,15 euros . En su
momento, la Confederación Española de Comercio (CEC) ya explicó que esta medida aumentaría
la rentabilidad del turismo, reforzando el binomio comercio-turismo e incentivando un mayor gasto
por parte de los viajeros extracomunitarios, "que tienen un alto poder adquisitivo y más propensión
a las compras que los europeos".
Unas previsiones que se han visto respaldadas por el balance positivo de los primeros meses
desde la eliminación del importe mínimo, cuando los pequeños comercios pudieron empezar a
vender artículos de cualquier precio a los turistas de fuera de la Unión Europea, aumentando sus
ventas de menos de 90 euros.
Por otro lado, según explicaron desde la Confederación, el impacto fiscal neto de la eliminación del
límite mínimo para la devolución del IVA de compras es neutro, o incluso hasta positivo , ya que la
pérdida de recaudación se compensa con el aumento recaudatorio resultante del incremento de la
demanda y de la actividad económica generada.
España sale beneficiada de la guerra comercial entre EEUU y China
Desde la CEC, señalaron que esta subida se debe, sobre todo, al aumento del 11% de turistas
extracomunitarios en España durante 2019. Pedro Campo, presidente de la Confederación, aludió,
entre otras razones, a la guerra comercial entre China y EEUU; que ha hecho que muchos turistas
asiáticos elijan como destino países europeos como España . "Nuestro país tiene un gran atractivo
para el turista por su cultura, gastronomía y clima. Cuando los comercios saben aprovecharlo y
ofrecen una experiencia de compra que responde a las expectativas de los turistas que nos
visitan, obtenemos datos tan buenos como éstos".
Campo consideró que los comercios de proximidad tienen un peso importante en este auge ,
mayor que en otros destinos asociados a compras de lujo como pueden ser Francia o Reino

Unido. Sin embargo, también es cierto que la demanda no está todo lo distribuida que debería. Un
porcentaje muy alto de las compras se centra en Barcelona, junto a la Roca del Vallés (58%), y
Madrid, junto a Las Rozas Village (27%). "Sería interesante diversificar la oferta turística para
impulsar también el comercio, sobre todo al pequeño, en otras ciudades secundarias", señaló el
presidente de la CEC.
Los comercios que no han sabido aprovechar este aumento del turismo de compras deben
adaptarse a los cambios y abordar la asignatura que aún tienen buena parte de los pequeños
negocios de este sector que es la digitalización, incorporando innovaciones en la tienda física y
contando con herramientas sencillas y asequibles para conocer mejor a sus clientes y poder
ofrecerles un mejor servicio, tal y como explicó Pedro Campo. "En resumen, prepararse lo mejor
posible para ofrecer una experiencia de compra agradable que sirva para fidelizar a aquellos
turistas que ya nos han visitado y, de esta manera, que atraigan a otros nuevos visitantes".
Los turistas chinos son los que más gastan en España
Por nacionalidades, los turistas que más gastaron en España durante 2019 fueron los viajeros
chinos, que acumularon el 26% de las compras de visitantes extranjeros. Además, registraron un
ticket medio de 560 euros , un 7% más que el año anterior; aunque sigue lejos del desembolso
medio que hacen estos ciudadanos en el resto de países de Europa, donde alcanza los 733 euros.
El comprador ruso, que representa el 10% del total , ha frenado su caída con respecto a años
anteriores, aunque con un crecimiento plano (0%) e, incluso, Planet prevé una ligera recuperación
a lo largo del próximo año. El tercer turista más relevante es el estadounidense, con un 8% de
cuota y el segundo ticket medio más alto, alcanzando los 593 euros.
Precisamente este país fue el segundo mercado con mayor crecimiento en ventas libres de
impuestos, con un 25%; por detrás de Corea del Sur, que registró un incremento del 33%,
"acreditando su condición de mercado disruptivo y siendo una de las grandes oportunidades para
el turismo en 2020", según señalaron desde Planet. Dicho país se ha consolidado como el cuarto
que más compra en España, por encima de Argentina , que queda quinta en esta clasificación.
La principal conclusión que se puede extraer del informe "son los buenos resultados cosechados
en este ejercicio y la tendencia que se prevé al alza para este año. 2019 fue un ejercicio de
repunte, tras un 2018 de recuperación para el turismo de compras en nuestro país", concluyó
Jorge Esteban, director general de Planet en España.

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/lempresa-sorea-collabora-amb-2-mil-euros-amb-el-bm-la-roca
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L'empresa Sorea col·labora amb 2 mil euros amb el
BM la Roca
Europa Espanya Català
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Salvador Illa: Hay una corriente muy potente en
Catalunya y España por el diálogo
Europa Espanya Espanyol
Cuando Pedro Sánchez le ofreció ser ministro de Sanidad, Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966)
fue el primer sorprendido: "No me lo esperaba, pero me ilusioné enseguida y me empieza a
apasionar". Aunque el presidente ya advirtió que el también secretario de organización del PSC
tendrá un peso político en el Gobierno que irá mucho más allá de su cartera. El próximo miércoles,
se sentará en la mesa de diálogo con la Generalitat que intentará encauzar el conflicto político en
Catalunya .
Alerta sanitaria
"Me preocupaban las 'fake news' en política, pero en temas de salud es muchísimo peor"
La delegación del Gobierno en la mesa incluye sus distintas sensibilidades políticas: PSOE, PSC,
Podemos y los Comunes. ¿Pero tienen una misma posición política ya acordada?
Sí, la posición del Gobierno es una apuesta firme y sincera por el diálogo. La entrevista del
presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat fijó el marco de una agenda de
reencuentro que, a nuestro juicio, debe presidir el clima de la reunión y marcar toda la acción
política en Catalunya. Queremos devolver al terreno de la política lo que nunca tuvo que salir del
terreno de la política.
Pero Unidas Podemos y los Comunes, y el PSC en su día, defendían el referéndum pactado.
Si miramos atrás, todo el mundo ha defendido cosas diversas y distintas. Pero estamos donde
estamos, en el año 2020. Se ha constituido el primer gobierno de coalición en España y han
pasado muchos acontecimientos en Catalunya de los que todos hemos aprendido. Desde el
Gobierno queremos poner en marcha un diálogo firme. Hay una corriente de fondo muy importante
en la sociedad catalana y española a favor de este diálogo. Haríamos todos bien en hacer un
esfuerzo de mirar hacia el futuro y no defraudar las enormes expectativas que hay en la sociedad
catalana y española a favor del diálogo y de hacer política en mayúsculas.
Sánchez quiere empezar por abordar los temas más fáciles de acordar, pero Torra quiere plantear
autodeterminación y amnistía. ¿Habrá acuerdo, para empezar, sobre qué hablar?
Lo importante es que se celebre la reunión. Lo sensato en todo proceso de diálogo, como el que
se va a abrir, es empezar por los puntos donde es más posible alcanzar acuerdos. Hay una
corriente de fondo en la sociedad catalana y española a favor del diálogo. Quien pretendiera, si es
que alguien lo pretende, boicotear este diálogo o hacerlo fracasar, va a tener que hacer frente a
una corriente de opinión contraria. La ciudadanía quiere diálogo y reencuentro.
¿Con JxCat y ERC en plena pugna preelectoral son posibles acuerdos de fondo o habrá que
esperar hasta los comicios?
Les corresponde decirlo a ellos. Torra fijó un horizonte electoral sin concretar la fecha. Eso no
obsta para que podamos dialogar y resolver asuntos. El horizonte electoral no tiene que impedir
que abordemos los temas que están encima de la mesa y, sobre todo, que no demoremos
respuestas que la ciudadanía demanda. Percibo una corriente de fondo muy potente en la
sociedad catalana y española por el diálogo, siempre dentro del marco de las normas de
convivencia que nos hemos fijado. Pero muy sincero, donde todo el mundo pueda exponer sus
puntos de vista.

¿La idea es que la mesa esté abierta toda la legislatura o incluso varias?
Todo el tiempo que sea necesario. Cuanto más corto sea, mejor. Pero no nos vamos a engañar:
esto no se va a resolver de forma inmediata. Para desplegar la agenda del reencuentro hace falta
tiempo, tenacidad y probablemente muchas reuniones.
¿Para hablar de todo?
Lo importante es que todos pongamos un empeño sincero y hagamos un ejercicio de diálogo
donde todo el mundo pueda expresar sus ideas. La Constitución protege que todo ciudadano y
formación política puede defender el proyecto político que estime más conveniente. Nadie tiene
que renunciar a su proyecto político. Tenemos que acordar el respeto al marco de convivencia y
buscar un punto de reencuentro.
Sánchez asume que el pacto que se pueda alcanzar sea ratificado por la ciudadanía catalana en
referéndum. ¿Plantean otro Estatut, una modificación del vigente o una nueva fórmula de
entendimiento?
Fruto de este esfuerzo de diálogo y reencuentro no se descarta que los acuerdos a los que
queremos llegar puedan ser sometidos a la consideración de la ciudadanía de Catalunya. Parece
muy razonable en un sistema democrático.
El Gobierno rechaza la figura del mediador.
El mediador será el conjunto de ciudadanos españoles. Estamos hablando de gobiernos que han
sido elegidos democráticamente y tienen una legitimidad muy clara. Por lo tanto, no hace falta
ningún mediador.
Pero el año pasado el Gobierno sí aceptó un relator.
Si queremos mirar hacia atrás y hacer política mirando el retrovisor, no iremos a ningún lado.
¿La mesa puede facilitar o entorpecer los presupuestos del Estado? Esquerra vinculó ambas
cuestiones.
Hay que desligarlas. Nuestra obligación es preparar unos buenos presupuestos y someterlos a la
consideración de la Cámara. No se van a llevar hasta que no tengan garantizada una mayoría.
Pero son dos debates que haríamos todos bien en desligar.
¿Hablar de política es más fácil que hablar de Sanidad?
No, la verdad es que no. Tengo que decir que cuando el presidente Sánchez me ofreció ser
ministro de Sanidad no me lo esperaba. Pero la verdad es que me ilusionó enseguida y estas
cuatro semanas he tenido que hacer una inmersión muy rápida en las distintas materias objeto de
competencia de este ministerio. Y casi diría que me empieza a apasionar.
Una inmersión en forma de alerta internacional con el coronavirus Covid-19. ¿Podemos respirar
ya?
Seguimos muy de cerca, con unas reuniones diarias de seguimiento, la alerta sanitaria del
Covid-19. Hay que mantener la guardia alta, pero tener confianza en el Sistema Nacional de
Salud, que es muy robusto y que está formado por profesionales de altísima competencia en sus
distintas materias. Y creo que hemos dado prueba de ello. Pero hay que estar siempre atentos.
¿Cómo político se imaginaba las repercusiones que tienen las alertas de salud pública?
La importancia de la salud pública y de la sanidad como una de las políticas públicas más exitosas
que hemos hecho en democracia me era conocida. Pero la crisis de salud pública y las
repercusiones que tiene a todos los niveles, la inquietud en la ciudadanía, las repercusiones
económicas... la verdad es que visto desde primera línea sobrepasan las ideas iniciales que tenía.
¿Qué le ha sorprendido especialmente?
A mí me preocupaba mucho, y sufría de alguna forma, las fake news en campañas electorales y
en política, pero aplicado a temas como la sanidad, puedo decir que es muchísimo peor.

Todos reconocen el alto nivel del sistema sanitario, pero también que tiene graves problemas,
entre ellos el de financiación. Las comunidades dicen que no pueden sostenerlo.
Hay muchos frentes abiertos y uno de ellos es el de la financiación. Y si el sistema está
transferido, lógicamente el gasto recae en las comunidades.
Pero muchas decisiones, por ejemplo de financiación de fármacos, se toman en el ministerio y
pagan las comunidades. ¿Se plantean una financiación finalista?
A principios del 2000 se acordó que no hubiera una financiación finalista. Todo lo que vayamos a
hacer lo intentaremos hacer con consenso. Estoy de acuerdo en que hay que mejorar la
financiación aunque creo que no necesariamente hay que ir a modelos finalistas. Es justo que
cada comunidad autónoma tenga su margen de actuación. Nosotros hemos firmado un acuerdo de
gobierno con Unidas Podemos y nos hemos comprometido en un horizonte de cuatro años a
aumentar la financiación hasta llegar a un 7% del PIB.
El acuerdo PSOE-UP también incluye el fin del copago farmacéutico. ¿Cuándo?
Vamos a eliminar progresivamente el copago porque nos parece que es muy importante garantizar
la equidad de acceso. Lo vamos a ir desplegando en la legislatura.
Y la financiación de la atención bucodental, ¿cómo y para quién?
Vamos a hablar con las comunidades también para ponerlo en práctica y se empezará con los
menores y las personas con discapacidad. No puedo dar más detalles porque estamos trabajando
en un plan.
Parece que tienen más claro qué hacer con el tabaco. ¿Subirán los impuestos y, por lo tanto, el
precio?
Más de 50.000 personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el tabaco. Es uno de
los problemas más graves de salud pública que tenemos, pero evitable. Vamos a desplegar un
conjunto de medidas para abordar este asunto, entre ellas, regularemos las nuevas formas de
fumar y nuevos espacios libres de humo y vamos a tocar también el tema de la fiscalidad. De
hecho estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda. Subir el precio del tabaco es una medida
muy efectiva para disminuir el consumo. Nos preocupa mucho que la edad de inicio a fumar que
se sitúa en torno a los 14 años. Hay mucha evidencia de que el precio es un elemento relevante
para este colectivo.
Tendrá presiones...
Me gustaría trasladar a la ciudadanía que ante un problema de salud pública, con 50.000 personas
que pierden al año la vida por el tabaco, otras consideraciones tienen que quedar en un plano
secundario. Sé que hay sectores económicos, que hay gente que entiende que prima su libertad,
pero ante la evidencia clara de que hay 50.000 muertes al año hay que actuar. ¿Cómo pretender
que un ministro de Sanidad no aborde el principal problema de salud pública? Hay que intentar
que quien fuma deje de fumar, pero sobre todo hay que evitar que la gente empiece a fumar.
¿Y sobre el ilegal acceso de los menores al alcohol?
La idea es legislar al respecto y lo vamos a hacer. Tiene sus dificultades, lo sé, pero insisto que
cuando se trata de la salud de los ciudadanos y más si son menores el resto de consideraciones
pasan a un segundo plano.
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El Carnaval al Vallès Oriental, en imatges
Europa Espanya Català
Els carrers de Mollet, Caldes de Montbui, la Garriga, la Roca del Vallès, les Franqueses, l'Ametlla
del Vallès, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, Montmeló i Canovelles s'omplen de llum, color i originalitat
#Carnaval2020 #Mollet pic.twitter.com/YV8gA1amA3
- Ajuntament de Mollet (@ajmollet) February 23, 2020
Magnífica rua de #Carnestoltes a #Mollet @ajmollet pic.twitter.com/1yTcMxl3wi
- Mario Ferrete (@marioferrete18) February 23, 2020
Preparats, llestos i ja!!! A punt per a sortir!!!! Visca @AMPAMONTSENY @escolamontseny
@ajmollet Gràcies també als col.laboradors!! pic.twitter.com/hjHNiBWALN
- AMPA Escola Montseny (@AMPAMONTSENY) February 23, 2020
#Carnaval2020 #Mollet pic.twitter.com/ijWk1xjbKF
- Ajuntament de Mollet (@ajmollet) February 23, 2020
Ara toca disfrutar al máxim. #Carnaval2020 #escolasantjordimollet #molletdelvalles @ajmollet
pic.twitter.com/4fbu15R58K
- AMPA SANT JORDI MOLLET (@AmpaJordi) February 23, 2020
El premi a la millor comparsa ha estat per "Els guardians de la terra" de Step by Step, a la millor
carrosa pels"Pirates de la Perla de Caldes" i l'individual per Rick & Mini Morty
pic.twitter.com/9V6Sh0woFj
- Aj Caldes de Montbui (@AjCaldesMontbui) February 22, 2020
L'entrega de premis del #carnavalcaldes i la crema drl Ninot a la plaça del Lleó marquen el final de
la rua del #carnavalcaldes i el principi fel ball de #Carnestoltes2020 pic.twitter.com/wBSeUqNwO4
- Aj Caldes de Montbui (@AjCaldesMontbui) February 22, 2020
Algunes imatges de la rua de #carnavalcaldes pic.twitter.com/4ryMwwA1YL
- Aj Caldes de Montbui (@AjCaldesMontbui) February 22, 2020
Ja ha arribat la Rua de Carnaval d'aquest 2020 a #laGarriga amb una gran diversitat de
comparses. pic.twitter.com/Wr56n3i1DE
- Ajunt. la Garriga (@ajlagarriga) February 22, 2020
Les 11 comparses de Carnestoltes desfilant pels carrers de #laGarriga
pic.twitter.com/n7W47tGKOb
- Ajunt. la Garriga (@ajlagarriga) February 22, 2020
L'originalitat, el vestuari, l'animació, la coreografia, l'ambientació i la sostenibilitat són els criteris
d'enguany que ha valorat el jurat.
Aquests són els guanyadors de la categoria A.
Més informació dilluns al web de l'Ajuntament de #laGarriga . pic.twitter.com/pvWI9Z6Qqn
- Ajunt. la Garriga (@ajlagarriga) February 22, 2020

Pel que fa a la categoria B, comparses de menys de 50 persones, aquí tenim els premiats.
Més informació dilluns al web de l'Ajuntament de #laGarriga pic.twitter.com/LPCqD02i96
- Ajunt. la Garriga (@ajlagarriga) February 22, 2020
I per últim, entrega del premi a la categoria per la disfressa individual o bé en parella, al Jardiner
regant el seu jardí i als dracs.
Més informació dilluns al web de l'Ajuntament de #laGarriga . pic.twitter.com/3dGkVl2Bqw
- Ajunt. la Garriga (@ajlagarriga) February 22, 2020
Crema el Carnestoltes i carrosses i comparses ja desfilen pels carrers del centre de la Roca! Qui
guanyarà els concursos de disfresses? pic.twitter.com/71eZkZomrQ
- Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) February 22, 2020
En marxa la rua de Carnestoltes a Torreta!
Arribarà al Centre Cultural on hi haurà el berenar popular, el concurs de disfresses i més
sorpreses! Que ho gaudiu!! pic.twitter.com/Ln51ta4fJG
- Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) February 22, 2020
View this post on Instagram
Ens ho hem passat tant bé a la rua infantil de carnaval!!!! Ben aviat penjarem més imatges, les
trobareu al Flickr de l'ajuntament! @escolaels4vents @escolajoanmiro @escjverdaguer Escola
Congost @ebm_martamata El Racó #canovelles #carnaval #cultura #infancia
A post shared by Ajuntament De Canovelles (@ajcanovelles) on Feb 21, 2020 at 3:15am PST
View this post on Instagram
Rua de Carnaval! Un any més, el jurat ho tindrà molt difícil per decidir les comparses i carrosses
guanyadores! . . #carnaval2020 #Canovelles
A post shared by Ajuntament De Canovelles (@ajcanovelles) on Feb 22, 2020 at 10:36am PST
View this post on Instagram
Més comparses i carrosses! Gaudiu de la rua i de la festa al pavelló Tagamanent . . #carnaval2020
#Canovelles
A post shared by Ajuntament De Canovelles (@ajcanovelles) on Feb 22, 2020 at 10:46am PST
View this post on Instagram
Molt bon ambient als carrers de #Bellavista i a la seva Pl.Major amb comparses molt participatives
i amb ganes de festa de #carnaval!! Felicitats a totes!! Amb @joseantonioaguileragalera i
@jacorchado #LesFranqueses #carnaval2020 #Cultura #FemPoble #Psclesfranqueses
A post shared by Marta Reche Lavado (@martarechelavado) on Feb 22, 2020 at 4:19pm PST
View this post on Instagram
Felicitats a totes les comparses participants en la rua del #carnaval de #corrodavall Feia goig
veure els carrers plens de colors, música i bon rotllo!! Amb @jacorchado
@joseantonioaguileragalera @martasj88 i @joanantonimarin #LesFranqueses #carnaval2020
#Cultura #FemPoble #Paclesfranqueses
A post shared by Marta Reche Lavado (@martarechelavado) on Feb 22, 2020 at 4:09pm PST
Una ballada conjunta de totes les comparses posa el punt i final a la cercavila del
#CarnavalAmetlla2020 . Tot seguit, ballaruca amb els Versión Impossible i entrega de premis!
pic.twitter.com/jCqD23YyGz
- Ametlla del Vallès (@AjAmetllaValles) February 23, 2020
View this post on Instagram

La #rua del#carnavalmo2020 ha estat d'allò més concorreguda. Més de 600 persones
disfressades - en grup, comparsa o a nivell individual- han fet que el Carrer fos una festa.
Imaginació, treball i ganes de festa han omplert els carrers de #montmeló de color i alegria
A post shared by Ajuntament de Montmeló (@ajmontmelo) on Feb 22, 2020 at 2:47pm PST
View this post on Instagram
La #rua del#carnavalmo2020 ha estat d'allò més concorreguda. Més de 600 persones
disfressades - en grup, comparsa o a nivell individual- han fet que el Carrer fos una festa.
Imaginació, treball i ganes de festa han omplert els carrers de #montmeló de color i alegria
A post shared by Ajuntament de Montmeló (@ajmontmelo) on Feb 22, 2020 at 2:51pm PST
View this post on Instagram
#LaLlagosta celebra el Carnaval infantil i juvenil.
A post shared by Ajuntament de la Llagosta (@ajuntamentdelallagosta) on Feb 21, 2020 at
11:09am PST
View this post on Instagram
El Carnaval ja se celebra pels carrers de #laLlagosta.
A post shared by Ajuntament de la Llagosta (@ajuntamentdelallagosta) on Feb 22, 2020 at 9:00am
PST
View this post on Instagram
"Narnia", en comparses grans; "Verne", en comparses petites; i "Con altura", en individual, han
guanyat el Concurs de disfresses del Carnaval de #laLlagosta.
A post shared by Ajuntament de la Llagosta (@ajuntamentdelallagosta) on Feb 22, 2020 at
12:37pm PST
L'Alcalde, Ignasi Simón, i el regidor de Cultura, Albert Iglesias, lliuren els premis del Concurs de
disfresses #carnavaalliçà pic.twitter.com/9vWgmL8M4V
- Aj Lliçà d'Amunt (@llicamunt) February 22, 2020
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El Sant Esteve
millora però
torna a caure
per la mínima

El KH-7
infligeix la
primera derrota
al Sant Martí
KH-7 BM Granollers
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J. Handbol Mataró

St. Martí Adrianenc

Vela (9), Nuñez (3), Pujol (3),
Jan Bonamusa (3), Aguilera (2),
Calderón, Vaqué (1), Muñoz (3),
Chiva, Tandian, Anson (2), Martínez
(6), Bernat Bonamusa i Gascón (1).
CLUB BALONMANO ZUAZO

Guiteras, Miró (1), Flores (9),
Hernández (8), De Sande (2), Prat (1)
i Castilla (5)–set inicial–; Gavañach,
Montolio (2), Navarro (2), Rius,
Vega, Estirado (1), Pol Blanchart (2) i
Josep Blanchart.

31

Guzmán, López (1), Camats (6),
Miguel Torres, Víctor Torres (2),
Alejandro (5), Martínez (1), Pujol
(5), Romero (4), Gutiérrez (2),
Cumplido (2), Félez (1), Esparza (1),
Zorita (1) i Laliga.
ÀRBITRES: Jorge Batanero i Marcos
Domínguez. Exclusions per Vega i
Pol Blanchart del KH-7 Granollers
i Martínez i expulsió de Rosa (min
13:48) del Sant Martí Adrianenc.
PARCIALS: 2-4, 7-7, 11-9, 14-12, 1616, 19-19–descans–; 21-20, 24-22, 2623, 27-26, 30-28 i 33-31–final.

La central del KH-7 Gabriela Romero arriba als sis metres passant entremig de June Loidi i Ainhoa Hernández

El KH-7 perd la bona
dinàmica contra el Zuazo
26

El KH-7 BM Granollers va
trencar la seva bona ratxa de
resultats en perdre a la pista
del Zubileta Evolution BM
Zuazo per 26 a 19. Va ser un
partit en què les granollerines les van veure quadrades
en atac, sobretot a la segona
meitat, amb dificultats per
atacar la intensa defensa
basca i amb molts tirs aturats
per Maddi Alla Rotaetxe –14
aturades– i molts estavellats
al pal –un total de vuit, quatre dels quals als últims cinc
minuts, jugant set contra sis.

Rotaetxe, Sánchez (2), Hernández
(3), Gil, Erauskin, Bengoetxea (7,
2p) i González de Garibay (2) –set
inicial–; Velasco (2), Manrique (2),
Barros (5), Loidi (1), Encina (1) i De
Andrés.

KH-7 BM Granollers

19

Wiggins, Gassama (6), Sarandeva,
Guarieiro (2), Vegué (8, 2p),
González (2) i Capdevila –set inicial–;
Mera (ps), Torras, Lepère, Prelchi,
Romero (1) i Monteiro.

ÀRBITRES: Aitor Izquierdo i José María Roy. Exclusions: Gil, De Andrés i
Encina del Zubileta Evolution BM Zuazo.
PARCIALS: 3-1, 3-2, 4-4, 5-6, 6-6 i 9-8 –descans–; 14-11, 16-13, 18-16, 20-17, 2317 i 26-19 –final.

El KH-7 va anotar gols amb
facilitat després de recuperació i contraatac, però en
atac estàtic no –que només
anotessin cinc jugadores ho
fa palès–. Les de Cuesta van

desaprofitar quatre atacs
seguits per escapar-se de dos
gols a la primera part, i el
bon inici de la segona part
del Zuazo les va fer anar a
remolc fins al final.

La Roca empata contra el
Palautordera sobre la botzina
El Palautordera no va tancar el partit en el tram final

Setmana rere setmana el
Sant Esteve mostra símptomes de millora –especialment defensiva–, però
segueix sense sumar. Una
vegada més va caure per la
mínima, aquest cop davant
el Mataró. Els locals van
portar la iniciativa del partit
en tot moment, però mai es
van desempallegar del Sant
Esteve. Els de Miquel Galván
van estar sempre molt a prop
de capgirar el marcador, però
l’atac mataroní sempre va
aconseguir trobar la millor
opció de llançament.

La Roca es queda a
mig camí de fer saltar
la sorpresa
La Roca del Vallès

L’Avannubo La Roca i el
Palautordera Salicru van
mantenir un duel molt disputat i ple d’alternances. El
partit va deixar sensacions
molt oposades en els dos
equips, ja que la Roca va
aconseguir empatar en el
darrer segon del partit.
Els primers minuts van ser
de tempteig, amb defenses
molt toves i amb moltes facilitats per marcar. Un parcial
de 0-3 passat l’equador del
primer temps va obrir una
petita escletxa (9-12, min
21). Els gols d’Òscar Castillo
van donar aire a La Roca al

EL 9 NOU

PLATA FEMENINA

PRIMERA ESTATAL

Eudald Clascà

Armadans, Estival (2), Jordi Planas
(8), Fons, Àngel (2), Ponsatí (7) i
Castañé–set inicial–; Volart, Mateu,
Hernández, Morales (9), Gutiérrez,
Colomé (3), Joan Àngel, Vila i Sergi
Planas (1).

Mataró (el Maresme)
BM Zuazo

EL 9 NOU

La Roca del Vallès

32

PARCIALS: 2-1, 6-7, 10-9, 13-11, 1614, 19-16–descans–; 23-19, 25-22, 2724, 29-27, 30-29 i 33-32–final.

Granollers

El KH-7 Granollers es va
convertir en el primer equip
a derrotar al Sant Martí
Adrianenc. Els homes de
Sergio Pozo van fer un partit molt seriós i intens, amb
una defensa molt incòmoda
que va posar en problemes
el millor atac de la competició. El partit va marxar amb
empat a 19 al descans, després d’una primera part de
domini altern. El KH-7 va ser
superior al segon temps i es
va endur els punts.

CH Sant Esteve

ÀRBITRES: Jordi Altés i Francisco
José Martínez. Exclusions per Vela
i Vaqué del Mataró i Jordi Planas i
Morales del Sant Esteve.

Els pals i l’actuació de Rotaetxe sota els pals, protagonistes
Barakaldo (País Basc)

EL 9 NOU
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Avannubo La Roca

26

Gesa, Mesas, Blanes (7), Guillem
Castillo (1), Catafal, Manzano (6) i
Mainar–set inicial–; Miquel, Sanoun
(2), Blanco (3), Casas (3), Piqueras
(1), Villamuera i Òscar Castillo (3).

Palautordera-Salicru

26

Barbecho, Deumal (1), Sola (7),
Sabadell (2), Aritz, Romero (6) i Biel
(3)–set inicial–; Casado, Pérez (1),
Rius, Ayats (2), Clausells, Perxachs,
Agustí (2) i Aniol (2).

ÀRBITRES: Daniel Álvarez i Luis Miedo. Exclusions: Casas, Villamuera i
Mainar de l’Avannubo BM La Roca i Agustí, Aniol, Deumal (2) i Sabadell del
Palautordera-Salicru.
PARCIALS: 3-2, 5-5, 8-8, 9-10, 11-13, 14-15 –descans–; 15-15, 17-18, 21-19, 24-22,
25-24 i 26-26 –final.

tram final, que només va
marxar un gol per sota al
descans (14-15). La Roca va
capgirar el partit a la represa
amb una defensa molt més
sòlida. De fet, va tenir la possibilitat de marxar per quatre
gols en diverses ocasions. El

Salicru es va refer i, amb un
parcial de 0-4, va encarar els
darrers minuts al davant. La
Roca va tenir la darrera possessió i Roger Manzano va
fer l’empat definitiu amb un
llançament inversemblant
des de l’extrem.

Eudald Clascà

L’Avannubo La Roca no
va poder fer bona la dita
“D’entrenador nou, victòria
segura”. Tot i això, va estar
a punt de donar-li un ensurt
al totpoderós Castellón.
L’equip que entrena Ramon
Plans –que tornava a la banqueta roquerola– va fer una
molt bona feina a la primera
meitat i va dominar alguns
minuts al marcador. L’equip
local, que va marxar un gol
per sota al descans, va sortir
del partit al segon temps
per les decisions arbitrals.
El Castellón va marxar fins
a set gols i va assegurar la
victòria.

Avannubo La Roca

22

Serres, Ribas (1), Alba Martín (2),
Nogueira (7), Júlia Ortega (2), Paula
i Rodríguez (1)–set inicial–; Fortí,
Monllor (1), Vallejo (1), Fernández
(2), Clàudia, Ureña, Zafra (5) i Felip.

BM Castellón

27

Alonso, Claramonte (5), López
(8), Adrián (5), Alina (2), Sales
(1) i Dumitrescu (3)–set inicial–;
Sánchez, Salvado, Ramil, Jaques (2),
Sepúlveda, Jillian i Fernández (1).
ÀRBITRES: Adrián Rodríguez i
Francisco Fernández. Exclusions
per Paula (2), Zafra i Júlia Ortega
de la Roca i Alina, Jaques i Sales del
Castellón.
PARCIALS: 1-4, 5-4, 7-8, 9-9, 10-10,
12-13–descans–; 15-15, 16-17, 16-19,
17-22, 18-23 i 22-27–final.

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/el-carnaval-trona-a-omplir-de-festa-i-colors-els-carrers-de-la-roca

Secció: Local
25/02/2020

El Carnaval trona a omplir de festa i colors els
carrers de la Roca
Europa Espanya Català

http://revistadelvalles.es/2020/02/25/rescatado-en-la-roca-con-un-helicoptero-un-ciclista-accidentado/?utm_source=rss&utm_medium=rss&ut m_campaign=rescatado-e

Secció: Actualidad / Última Hora
25/02/2020

Rescatado en La Roca con un helicóptero un
ciclista accidentado
Europa Espanya Espanyol
La Policía Local de la Roca del Vallés ha efectuado este mediodía una actuación que ha permitido
a los Bomberos rescatar a un ciclista que ha sufrido un accidente, y que ha sido trasladado en
helicóptero hasta el hospital donde se está recuperando de diversas lesiones en el hombro
derecho.
Los hechos han sucedido cerca del punto del mediodía, cuando el 112 recibió una llamada de
socorro de un grupo de ciclistas, alertando de que un compañero había sufrido una caída y se
había lesionado. Al conocer el aviso la Policía Local ha hecho una búsqueda intensiva de la
persona accidentada siguiendo las indicaciones de los acompañantes, hasta localizarlo en una
pista forestal que va desde Can Planes en Can Pahisa.
Una vez localizado se ha informado de la ubicación exacta al Servicio de Emergencias Médicas y
al Cuerpo de Bomberos, que llegó al lugar con dos dotaciones pero al observar que el acceso por
tierra sería complicado, solicitaron la evacuación del ciclista herido en helicóptero. Finalmente el
herido ha sido evacuado al hospital.
Desde el Ayuntamiento de La Roca se felicita a los agentes de la Policía Local por su intervención.

http://www.panxing.net/maresme/activitats/la-do-alella-una-joia-per-gaudir-dels-vins-maresmencs

Secció: Ocio / Tiempo libre
26/02/2020

La DO Alella, una joia per gaudir dels vins
maresmencs
Europa Espanya Català
La DO Alella, amb unes vinyes plantades molt a prop del litoral, amb alts graus d'humitat, un sòl de
fàcil drenatge, constituït per sauló i per tant molt permeable, que obliga als ceps a fer créixer unes
arrels profundes i una doble climatologia, la de la banda de mar, molt regular, amb brises marines
constants i molta irregularitat pluviomètrica; i la de la banda obaga, amb un clima més continental,
on poden produir-se glaçades, canvis importants de temperatura i que proporciona menys hores
de sol, trets que tenen com a resultat uns vins molt característics. El valor de totes aquestes
hectàrees de vinyes és incalculable pel sol fet d'haver aconseguit sobreviure en producció tot i
l'enorme pressió urbanística que ha patit el litoral mediterrani des de fa més de 30 anys. Precioses
vinyes, ubicades entre pinedes amb vistes al mar, conformen un paisatge característic que marca
la personalitat dels seus vins.
Territori de vins blancs, tradicionalment, amb la utilització de moltes varietats autòctones com la
pansa blanca, indiscutiblement la varietat reina de la zona, però també de la garnatxa blanca, de la
chardonnay i de sauvignon blanc..., en els darrers temps han irromput amb força els vins rosats
aromàtics produïts amb garnatxa, merlot i pansa rosada i finalment la recuperació de varietats
negres tradicionals com la mataró o la sumoll, o la introducció d'altres com el syrah, el merlot o el
cabernet sauvignon, ha portat als cellers de la DO Alella a una producció de vins negres de
qualitat i de gran elegància i complexitat.
La DO Alella és la més petita de totes les DO catalanes, amb una superfície de vinya de 315
hectàrees, 8 cellers: Alta Alella, Alella Vinícola, Bouquet d'Alella i Roura, a Alella; Joaquim Batlle, a
Tiana. Marqués de Alella i Can Roda, a Santa Maria de Martorelles i Altrabanda, a Martorelles i
dos productors que, tot i no disposar d'un celler propi ala DO, elaboren els vins In Vita (vinyes de
la Roca del Vallès) i Testuan (fet amb pansa blanca que creix a Cabrils) i un total de 96 viticultors
inscrits. La producció màxima admesa per hectàrea és de 120 quintars mètrics per a les varietats
blanques. Per a les varietats negres, la producció màxima admesa és de 100 quintars mètrics,
amb una producció d'1.100.000kg de producció mitjana anual en varietats blanques i 325.000Kgs
de producció mitjana anual varietats negres. Xifres totes elles controlades per les inspeccions
exercides des del Consell Regulador de la DO, organisme encarregat de les inspeccions tècniques
i del compliment de totes les normatives vigents.
La força i personalitat del territori d'aquesta DO unides a l'interès turístic i històric de la zona va
comportar la creació, l'any 2010, del Consorci DO Alella, integrat per set municipis del Vallès
Oriental, Martorelles, Montornès del Vallès, Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa
Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès, i i vuit municipis del Maresme, Alella,
Cabrils, El Masnou, Òrrius, Teià, Tiana, Premià de Mar i Vilassar de Dalt més el Consell Regulador
de la DO Alella, amb l'objectiu de promocionar el territori DO Alella com a destinació enoturística
de qualitat. Entre d'altres iniciatives llançades des del Consorci destaca la promoció, entre els
productors, de l'obertura dels 8 cellers, per a la seva visita, de forma regular, així com la promoció
de la zona i d'esdeveniments enològics, viti-vinícoles i turístics, cada cop més reconeguts arreu del
territori, com la Setmana del Vi DO Alella, de la que enguany es celebra la cinquena edició (de la
que disposeu del programa complet annex); les Jornades Gastronò-miques del Vi DO Alella
(durant tot el mes de març), durant les quals més de cinquanta restaurants del territori proposen un

menú DO Alella a preu tancat, maridant el suggeriment de cuina amb els vins de la Denominació
d'Origen Alella o les diverses Mostres Gastronòmiques, entre les que destaquen especialment el
Tast Tiana (al juny), la Mostra Gastronòmica de Cabrils (a l'agost) i la Festa de la Verema d'Alella
(el segon cap de setmana de setembre) on una representació dels restaurants del territori cuinen
"in situ" els seus plats i els cellers de la DO Alella ofereixen els seus vins i caves, mostres en les
que col·labora estretament amb els respectius ajuntaments.
Coincidint amb la celebració de la 40a Festa de la Verema d'Alella (de la que disposeu del
programa en l'agenda d'aquesta edició) i de la V Setmana del Vi DO Alella, alguns dels cellers de
la zona o botigues especialitzades han volgut oferir als nostres lectors les seves recomanacions
específiques, només us queda gaudir d'aquets vins i a nosaltres desitjar-vos:
Gaudiu del vi i Salut!
Informació addicional

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/els-nens-i-nenes-de-la-roca-preparen-el-caminet-dels-ibers

Secció: Local
26/02/2020

Els nens i nenes de la Roca preparen el Caminet
dels íbers
Europa Espanya Català

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-roca-enllesteix-un-nou-reglament-de-participacio-ciutadana

Secció: Local
26/02/2020

La Roca enllesteix un nou reglament de
participació ciutadana
Europa Espanya Català

http://revistadelvalles.es/2020/02/28/se-incendia-un-camion-que-transportaba-troncos-en-la-roca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_c ampaign=se-incendia-un-

Secció: Actualidad / Última Hora
28/02/2020

Se incendia un camión que transportaba troncos
en La Roca
Europa Espanya Espanyol
Los bomberos de la Generalitat han extinguido esta mañana un incendio que ha quemado la
cabina de un camión que transportaba troncos en la BV-5105 en la Roca del Vallès.
Según indican los bomberos han recibido el aviso a las 10.45 h y han enviado al lugar 3
dotaciones. No hay que lamentar daños personales.

http://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/lajuntament-repara-la-teulada-de-can-tapies-malmesa-pel-gloria

Secció: Local
28/02/2020

L'Ajuntament repara la teulada de Can Tàpies
malmesa pel Glòria
Europa Espanya Català

