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Salvador Illa, un filósofo del PSC al frente de la
Sanidad española

Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristian Reino

Es mano derecha de Iceta y estuvo en el equipo negociador con ERC CRISTIAN REINO
Barcelona

Viernes, 10 enero 2020, 21:22

Este mismo jueves, en la última entrevista que concedió antes de su nombramiento, Salvador Illa
(La Roca del Vallés, Barcelona, 1966), aseguró, para salir al paso de los rumores que le situaban
en el nuevo Consejo de Ministros, que no lo creía posible. Es lo que se dice para no negarlo y para
no pillarse los dedos, pero sí estaba seguro de que habría un ministro del PSC.

Sonaba él y también Maurici Lucena, presidente de AENA. Illa es secretario de organización del
PSC y es un dirigente de la máxima confianza del primer secretario del PSC, Miquel Iceta . Ha
sido su mano derecha desde hace cuatro años, los más complicados de la política catalana desde
los años ochenta y los más complicados para el PSC.

Illa será la voz del PSC en el Consejo de Ministros y suya era la cuota de los socialistas catalanes
durante las negociaciones entre el PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Pedro
Sánchez. El equipo negociador de los socialistas lo integraron Adriana Lastra, José Luis Ábalos y
Salvador Illa. Sánchez se asegura así la complicidad y el hilo directo con los socialistas catalanes.

este jueves, en la entrevista que concedió a Rac-1, abordó algunos de los puntos controvertidos
que deberá afrontar el nuevo Gobierno socialista. «En la mesa no hemos hablado de indulto y yo
no lo veo en el horizonte», dijo. «ERC defiende la amnistía pero esto no formaba parte de los
acuerdos. Y también defiende el referéndum. No sé si en reuniones hablamos, pero nosotros no
compartimos la propuesta y no forma parte de los acuerdos», remató.

Casi el primero en felicitarle ha sido Miquel Iceta, que le ha recordado que los socialistas catalanes
siguen siendo fieles al «legado de Ernest Lluch», ministro socialista de Sanidad, asesinado por
ETA y que hizo posible la sanidad universal en toda España. Se da la circunstancia de que la hija
de Lluch, Rosa, estaba también en las quinielas como futura ministra aunque por parte de los
comunes. Pero finalmente no ha sido elegida.

Illa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y Master en Dirección y Gestión de
Empresas por el IESE (Universidad de Navarra). Ha desarrollado la mayor parte de su carrera
profesional en el sector público y en la actividad política. Fue alcalde de la Roca del Vallés desde
el 1995 hasta 2005 y director general de Infraestructuras del Departamento de Justicia de la
Generalitat entre 2005 y 2009, durante el tripartito. Entre los años 2010 y 2016 desarrolló diversas
funciones en el Ayuntamiento de Barcelona. En noviembre de 2016 asumió la secretaría de
organización del PSC y en principio mantendrá el carga. Es profesor asociado de la Facultad de
Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, donde ha impartido la asignatura de
Introducción a la Economía.

https://www.hoy.es/nacional/salvador-illa-negociacion-20200110144607-ntrc.html
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El señor Lobo del PSC que dirigirá la Sanidad

Europa Espanya Espanyol
Autor: Marta Vergoñós Pascual

"Soy el señor Lobo, soluciono problemas", decía Harvey Keitel en Pulp Fiction. Algo similar podría
aparecer en la carta de presentación del futuro ministro de Sanidad, Salvador Illa , artífice de los
pactos poselectorales del PSC y uno de los negociadores que logró la abstención de ERC en el
Congreso.

Nacido en La Roca del Vallès (Barcelona) en 1966, suma prácticamente 25 años de militancia
socialista y desde 2016 es secretario de organización del PSC que lidera Miquel Iceta, de quien es
hombre de máxima confianza.

Ahora, afronta el reto de encabezar el Ministerio de Sanidad y, tal y como le ha recordado Iceta a
través de las redes sociales, hay que seguir siendo fieles al legado de otro socialista catalán que
ocupó esta cartera en los años 80: Ernest Lluch , uno de los ideólogos del sistema sanitario
español, asesinado por ETA en el año 2000.

Todos destacan su talante y su capacidad para escuchar y hacer equipo

Discreto y ordenado, Illa carece del carisma de su jefe, pero sus colaboradores más cercanos
aseguran que lo compensa con una gran capacidad para escuchar y trabajar en equipo. Quizás
son estas características las que le han permitido maximizar, mediante alianzas con fuerzas de
todos los colores, los resultados obtenidos por el PSC en el último ciclo electoral.

Uno de los pactos más sonados que lleva su impronta es el de los socialistas con JxCat en la
Diputación de Barcelona, pero también está detrás de acuerdos con ERC, los comunes,
Ciudadanos e incluso con la CUP.

Su logro más reciente fue el de conseguir, junto a los negociadores del PSOE Adriana Lastra y
José Luis Ábalos, la abstención de ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

"Si hay voluntad sincera de llegar a acuerdos, se llega" , suele decir Illa, que asegura que el
secreto para alcanzar todos estos pactos es dar autonomía a los negociadores locales y no
intentar monitorizarles desde la dirección del partido.

En el último congreso del PSC fue uno de los más ovacionados, sobre todo cuando se hizo
referencia a cómo, bajo su batuta, el partido había logrado unificarse y recoser las heridas que les
infligió el "procés" en sus primeros compases.

Del municipalismo y con experiencia en la gestión

Licenciado en Filosofía por la UB y MBA por la escuela de negocios IESE, no siempre ha sido
fontanero de partido, sino que también tiene una larga experiencia de gestión.

Sus primeros pasos políticos los dio en el ámbito municipal, primero en La Roca del Vallès y
después en el Ayuntamiento de Barcelona, donde dirigió la gestión económica del último tramo del
mandato de Jordi Hereu, para coordinar posteriormente el grupo socialista en la oposición.

También fue director general de gestión de infraestructuras del Departamento de Justicia de la
Generalitat durante el tripartito que presidió José Montilla , entre 2005 y 2009.

El cargo que ha ocupado durante más tiempo, entre 1995 y 2005, fue la alcaldía de su ciudad
natal, a la que accedió de forma accidental cuando el número uno de la lista del PSC, Romà
Planas, falleció de un aneurisma cuatro meses después de tomar la vara.

http://www.diariodealmeria.es/espana/Salvador-Illa-Ministro-Sanidad_0_1426957824.html
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Pedro Sánchez se guarda-
ba una sorpresa para el
nuevoMinisterio de Seguri-
dad Social, Inclusión y Mi-
graciones desgajadodeTra-
bajo. Su responsable será
José Luis Escrivá (Albace-
te, 59 años), hasta ahora
presidente de la Autoridad
Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (Airef), un
cargo al que ascendió elegi-
do por el popular Cristóbal
Montoro, con quien tuvo
una relación complicada.
El nuevo ministro llega al
Ejecutivo con el mandato
casi vencido en la Autori-
dad Fiscal.

Escrivá, un fande los en-
tresijos de la política esta-
dounidense, es un econo-
mista prestigioso que asu-
me su nueva responsabili-
dad con las cuentasmuyhe-
chas. En el último año, la
Airef ha elaborado infor-
mes sobre la Seguridad So-
cial, sobre las previsiones
demográficas e, incluso, ha
preparado una propuesta
de renta contra la pobreza.

En su informe sobre la
sostenibilidadde las pensio-
nes hay un plan claro para
la tarea pendienteque le de-
jan sus antecesoras (Mag-
dalena Valerio y Fátima
Báñez): una reforma de
pensiones que asegure las
finanzas de la SeguridadSo-
cial y la prepare para afron-
tar el gran reto de la jubila-
ción de la generación del
baby boom. En ella, combi-
na un aumento de recursos

a corto plazo (más dinero
de impuestos y cotizacio-
nes) y ajustes a largo (jubi-
lación anticipada más difí-
cil ymás años cotizados pa-
ra calcular la pensión).

Su trayectoria profesio-
nal no ha estado vinculada
hasta ahora a la Seguridad
Social. Este economista por
la Universidad Compluten-
se de Madrid empezó en el
servicio de estudios del
Banco de España; dirigió el
mismo departamento en el

BBVA entre 2004 y 2012; y
fuedirector para las Améri-
cas del Banco Internacio-
nal de Pagos de Basilea.

Desde que llegó a la Au-
toridad Fiscal, Escrivá ha
intentado no transmitir se-
ñales de alarma sobre las
pensiones, sin restar impor-
tancia a su precaria situa-
ción financiera. Le preocu-
pa que cunda la alarma so-
cial: “Afectamos a una par-
te de la población que ya
por su edad está inquieta”.

En un momento en el que
la política española se ca-
racteriza por su creciente
radicalidad y polarización,
el hecho de que el nombra-
miento de una ministra en
el primer Gobierno de coa-
lición de la política españo-
la reciba respaldos a dere-
cha e izquierda es en sí una
noticia. Una gran noticia.

Sus antecesores Josep
Piqué y José Manuel Gar-
cíaMargallo, ambosminis-
tros con Gobiernos del Par-
tido Popular, han saludado
su nombramiento. Marga-
llo incluso se ha puesto a
su servicio “para defender
los intereses de España”.

Arancha González Laya
(San Sebastián, 50 años) in-
corpora un perfil técnico
de gran nivel al nuevo Go-
bierno y puede dar a la di-
plomacia española un per-
fil económico al estilo de
su homóloga francesa.
Cuenta con mimbres para
poder lograrlo. Es licencia-
da en Derecho por la Uni-
versidad de Navarra y tie-
ne un posgrado en Dere-
choEuropeo de laUniversi-
dad Carlos III. En sus ini-
cios en el sector privado,
trabajó como asesora de
empresas en temas relacio-
nados con el comercio, la
competencia y las ayudas
de Estado.

González Laya conoce
bien los entresijos deBruse-
las. Durante muchos años
trabajó en la Comisión Eu-
ropea, primero comoporta-

voz de Comercio con el co-
misario Pascal Lamy y lue-
go como su jefa de gabine-
te, puesto que también ocu-
pó en los ocho años que el
francés estuvo al frente de
la Organización Mundial
del Comercio (OMC).

Con su nombramiento
al frente de Exteriores,
González Laya deja un im-
portante puesto en Gine-
bra como directora de la
agencia de Naciones Uni-
das y la OMC para promo-

ver el desarrollo empresa-
rial en países emergentes.
Ese perfil, y su inquietud
personal, le han permitido
acudir a todo tipo de cum-
bres internacionales, des-
de el Foro de Davos a las
reuniones del FondoMone-
tario Internacional, el G20
y la OCDE. Eso, y los cinco
idiomas que habla, le per-
miten tener, sin duda, una
visión muy poliédrica de la
agenda global que le ayuda-
rá en su nuevo cargo.

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ Seguridad Social

El economista que llega
con las cuentas hechas

El nuevo ministro de Sanidad
fue uno de los principales urdi-
dores del acuerdo entre el PSOE
y ERC que permitió desencallar
la investidura de Pedro Sán-
chez. Salvador Illa asumirá la
cartera tras una dilatada expe-
riencia en el sector público, aun-
que nunca ha estado directa-
mente vinculado a la sanidad.
Quienes han trabajado con él le
describen como discreto, infati-
gable, eficaz, que huye del perso-
nalismo, de buen talante, pero
también firme cuando le toca.
“Es hipermadrugador, cada día
lleva una lista de tareas en el
bolsillo y no para hasta que las
ha acabado”, explica alguien
que le conoce bien.

Nacido en La Roca del Vallès
(Barcelona) hace 53 años y casa-

do, Illa es licenciado en Filoso-
fía por la Universidad de Barce-
lona y Máster en Dirección y
Gestión de Empresas por el
IESE (Universidad de Navarra).
Fue alcalde de La Roca del Va-
llès (19.600 habitantes) desde
1995 hasta 2005.

“Es un gran negociador y nun-
ca pierde los nervios”, explica
un compañero de partido que ha
participado con él en diferentes
negociaciones. Además de bus-
car un pacto en los últimos me-
ses con ERC, el pasado julio estu-
vo en la cocina del acuerdo para
trabar la alianza de gobierno
con la alcaldesa Ada Colau. An-
tes, en el mandato anterior, fue
el jefe de gabinete de Jaume Coll-
boni durante el año que los so-
cialistas formaron parte del Go-
bierno con los comunes.

Entró en política de la mano
de Romà Planas, quien fuera se-
cretario personal del expresiden-
te catalán Josep Tarradellas. Pla-
nas fichó a Illa como número
dos de su candidatura a la alcal-
día de La Roca. Meses después
de ganar las elecciones, la muer-
te súbita de Planas llevó a Illa a
la alcaldía de su población, car-

go que posteriormente revalidó
con mayoría absoluta. Illa lleva
25 años de militancia en el PSC.

Los presidents Pasqual Mara-
gall y José Montilla, ambos del
PSC, contaron con él como direc-
tor general de Infraestructuras
del Departamento de Justicia de
la Generalitat entre los años
2005 y 2009. Después, desde

2010 a 2016, desarrolló diversas
funciones en el Ayuntamiento
de Barcelona (director de ges-
tión económica durante los
años 2010-2011, coordinador del
grupomunicipal socialista entre
los años 2011-2015 y gerente de
Empresa, Cultura e Innovación
en 2016).

En noviembre del 2016 asu-
mió ya la secretaría de organiza-
ción del PSC, en la que fue ratifi-
cado durante el decimocuarto
congreso de este partido del pa-
sado mes de diciembre. Un car-
go en el que no ha dudado en
mostrar mano dura para afron-
tar conflictos internos. “Aunque
también es muy de templar gai-
tas”, agrega otro excolaborador.

Es profesor asociado de la Fa-
cultad de Comunicación y Rela-
ciones Internacionales Blan-
querna, donde ha impartido la
asignatura de Introducción a la
Economía. Los fines de semana
le gusta hacer vida en familia.
Tiene un jardín, dos perros y,
apuntan otras fuentes socialis-
tas, “el mismo coche desde hace
años”. De fuertes convicciones
cristianas, Illa tendrá que en-
frentarse a dos iniciativas reivin-
dicadas por socialistas y comu-
nes: la regulación de la eutana-
sia y de la ley del aborto.

ARANCHA GONZÁLEZ LAYA Exteriores

Un perfil con beneplácito
de derecha e izquierda

SALVADOR ILLA Sanidad

Un negociador de
fuertes convicciones
cristianas

M. V. GÓMEZ, Madrid

La ministra de Exteriores, Arancha González. / RODRIGO CARRIZO

Salvador Illa, ayer, en Barcelona. / MASSIMILIANO MINOCRI

José Luis Escrivá, en una imagen de 2015. / G. LEJARCEGI

ALICIA GONZÁLEZ, Madrid

EL PRIMER GOBIERNO DE COALICIÓN

C. B. / C. S. B., Barcelona
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L'1x1 del nou govern espanyol de Pedro Sánchez

Europa Espanya Català

L'executiu de coalició del PSOE i Unides Podem té 22 ministres i paritat total

Pedro Sánchez ha presentat aquest diumenge la composició del nou govern espanyol, amb 22
ministres i paritat total (11 homes i 11 dones). Per primera vegada, l'executiu tindrà quatre
vicepresidències , una per Unides Podem , en un govern de coalició inèdit des de la recuperació
de la democràcia.

En el seu discurs a la Moncloa, Pedro Sánchez ha insistit en els conceptes d'unitat, moderació i,
sobretot, diàleg . Un diàleg que, diu, ha de ser "social, territorial i generacional".

És un govern plural, de coalició, però amb un ferm propòsit d'unitat. Es nodridrà d'idees plurals
però caminarà en una sola direcció. Parlarà amb veus diverses però sempre amb una mateixa
paraula

Pedro Sánchez

president del govern espanyol

A més, en una conversa informal amb els periodistes, Sánchez ha explicat que ell i Carmen Calvo
(la vicepresidenta primera) s'encarregaran del diàleg amb Catalunya , del qual també participarà la
nova ministra de Política Territorial, Carolina Darias .

Les quatre vicepresidències

Carmen Calvo, Nadia Calviño, Teresa Ribera i Pablo Iglesias ocuparan les quatre vicepresidències
// EFE

CARMEN CALVO (PSOE)

Vicepresidenta primera i ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
.

Repeteix en el càrrec després d'haver estat una peça clau de l'anterior govern. Mà dreta de
Sánchez, ja a l'oposició, va pactar amb el PP els detalls del 155 a Catalunya i, un cop a la
Moncloa, va negociar la taula de partits amb els independentistes que va fracassar per la falta de
relator i va tenir un paper important en l'exhumació de Franco.

PABLO IGLESIAS (UNIDES PODEM)

Vicepresident segon de Drets Socials i Agenda 2030 .

Ha passat per la universitat, pels platós de televisió, per l'activisme i per la política, on diu que està
de pas . Ha fet d'assessor i des de fa uns quants anys lidera Podem . Eurodiputat, diputat al
Congrés i ministre : els esglaons que hauran permès a Iglesias acabar portant el 15-M , el
moviment dels indignats, fins a la vicepresidència del govern.

NADIA CALVIÑO (PSOE)

Vicepresidenta tercera d'Economia i Transformació Digital . Llicenciada en Dret i Economia, va fer
carrera al ministeri que ara dirigeix. Va ser economista de l'Estat i després de la Comissió Europea
. Sánchez la va fitxar el 2018 per enviar un missatge de disciplina pressupostària a Europa.
Calviño repeteix en el càrrec amb nous reptes: l'alentiment de l'economia i gestionar-lo en un

https://www.rac1.cat/politica/20200112/472850968992/govern-pedro-sanchez-1x1-ministres-psoe-podem.html


govern de coalició on poden sorgir discrepàncies pel que fa, per exemple, a la despesa pública.

TERESA RIBERA (PSOE)

Vicepresidenta quarta per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic . La gestió de la crisi
climàtica s'eleva de ministeri a vicepresidència i Sánchez manté la confiança en Ribera. Sobre la
taula: el repte d'acabar d'implementar la Llei contra el canvi climàtic i complir amb els acords de
París . Ribera té experiència a França i a Suïssa, i es penja la medalla de l'organització de la
cimera sobre el canvi climàtic de fa un mes a Madrid.

Canvi de portaveu

MARIA JESÚS MONTERO (PSOE)

Portaveu del govern i ministra d'Hisenda. Sánchez promociona Montero, que relleva Isabel Celaá
al faristol de la Moncloa. És llicenciada en Medicina i Cirurgia i va començar carrera política a la
Junta d'Andalusia passant per diverses conselleries. Després d'haver negociat diversos
pressupostos amb Ciutadans a la comunitat, el 2018 va fer el salt al govern espanyol. Milita al
PSOE però no forma part de la direcció. Ha tingut un paper destacat a les negociacions amb
Podem .

María Jesús Montero és la nova portaveu del govern espanyol. // EFE - Víctor Lerena

Set ministres socialistes repeteixen cartera

MARGARITA ROBLES - Defensa

Robles ja havia format part del govern espanyol durant l'etapa de Felipe Gonzalez . És
exmagistrada del Tribunal Suprem i exvocal del Consell General del Poder Judicial.

FERNANDO GRANDE-MARLASKA - Interior

El 2004 va substituir Baltasar Garzón a la presidència de la sala penal de l'Audiència Nacional i el
2013 va començar com a vocal al Consell General del Poder Judicial a proposta del PP . El 2018
va aparèixer per sorpresa al govern de Pedro Sánchez i ara manté el càrrec.

ISABEL CELAÁ - Educació

Llicenciada en Filosofia anglesa i Dret i catedràtica d'universitat, també ha estat diputada i
consellera al País Basc . Deixa de ser la portaveu del govern però es manté al capdavant
d'Educació.

JOSÉ LUIS ÁBALOS - Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

El Ministeri de Foment canvia de nom per igualar-lo al d'altres països europeus. Ábalos ha estat
regidor a l'Ajuntament de València i mà dreta de Pedro Sánchez en les seves grans batalles per
recuperar la secretaria general del PSOE , en la moció de censura a Mariano Rajoy. També ha
estat un dels negociadors amb ERC per la investidura.

Reyes Maroto, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas i José Luis Ábalos. // EFE

PEDRO DUQUE - Ciència

Va ser una incorporació sonada al primer govern de Pedro Sánchez, després de la moció de
censura a Rajoy. És enginyer aeronàutic i el primer astronauta espanyol .

REYES MAROTO - Indústria, comerç i turisme

És llicenciada en Economia i ha donat classes a la Universitat Carlos III de Madrid. El 2018
Sánchez li va demanar que deixés l'Assemblea de Madrid per formar part del seu govern.

LUIS PLANAS - Agricultura

Ja va ser responsable d'Agricultura a la Junta d'Andalusia. També ha cultivat la seva faceta
diplomàtica com a ambaixador d'Espanya al Marroc i a la Unió Europea.

Les noves apostes del PSOE

Pedro Sánchez confia en sis cares noves del seu partit per completar l'ampliació de carteres.



SALVADOR ILLA - Sanitat

El número dos del PSC va ser l'encarregat de refer ponts amb el PSOE després de la trencadissa
pel vot en contra a la investidura de Rajoy el 2016. El català, que va començar la seva trajectòria
com a alcalde a la Roca del Vallès i ha tingut càrrecs a l'Ajuntament de Barcelona i a la
Generalitat, ha estat un altre dels negociadors amb Esquerra .

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, serà el nou ministre de Sanitat. // EFE - Toni
Albir

CAROLINA DARIAS - Política Territorial i Funció Pública

Una de les últimes confirmacions ha estat l'encarregada de liderar les relacions amb les
Comunitats Autònomes . Darias és llicenciada en Dret i té una llarga trajectòria política a les
Canàries , on ha estat presidenta del Parlament i consellera d'Economia.

JUAN CARLOS CAMPO - Justícia

Magistrat andalús i amic personal de Manuel Marchena . Té a les espatlles una llarga trajectòria
jurídica, però tampoc és nou a la política. Va ser Secretari d'Estat de Zapatero i des del 2016 és un
dels diputats clau en temes judicials.

JOSE MANUEL RODRÍGUEZ URIBES - Cultura i Esport

Filòsof i professor universitari nascut a València , però fins fa poc delegat del govern espanyol a
Madrid. Tindrà un perfil més polític que José Guirao.

ARANCHA GONZÁLEZ LAYA - Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació

S'estrena després de passar per l'ONU, el Centre de Comerç Internacional , l'Organització Mundial
del Comerç i la Comissió Europea. És llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra i va
començar la seva trajectòria al sector privat . Caldrà veure si es distancia del to dur amb Catalunya
de Josep Borrell .

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ - Seguretat Social, Inclusió i Migracions

Llicenciat en Economia, va iniciar la seva carrera al Banc d'Espanya. També ha passat pel Banc
Central Europeu, el BBVA i al Banc Internacional de Pagaments de Basilea. Ha estat president de
l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal per vigilar els comptes d'administracions
públiques . Ara, haurà de tenir-los ell en regla, i té el repte d'assegurar el futur de les pensions .

Els Ministeris d'Unides Podem

La coalició amb Unides Podem fa que els de Pablo Iglesias incorporin quatre noms al govern de
Sánchez.

Irene Montero, Alberto Garzón, Yolanda Díaz i Manuel Castells seran els quatre ministres d'Unides
Podem. EFE

IRENE MONTERO - Igualtat

Psicòloga de formació, activista de la PAH i militant de les joventuts comunistes des de ben jove,
el 2014 va entrar al gabinet de Pablo Iglesias a Podem i es va convertir en la portaveu del partit.
Després ha anat guanyant galons fins a convertir-se en una peça clau de les negociacions amb el
PSOE . Amb 31 anys, la dona d'Iglesias serà la ministra més jove

MANUEL CASTELLS - Universitats

Sociòleg expert en tecnologies de la informació , catedràtic de la UOC i professor universitari en
diversos centres internacionals. El 2011 va donar suport a la candidatura de Xavier Trias a
Barcelona i el 2015 ho va fer amb els comuns. El seu nom com a ministre és proposta directa
d'Ada Colau . Proposat pels comuns, serà el segon ministre català juntament amb Salvador Illa.

ALBERTO GARZoeN - Consum

Va començar a la universitat investigant les condicions dels treballadors andalusos . Això el va
catapultar com a gúru del 15-M, i li va obrir les portes de la direcció d'Esquerra Unida , on militava



des dels 18 anys. Com a líder de la formació va promoure l'aliança amb Podem i ara defensarà
l'ideari comunista a la Moncloa.

YOLANDA DÍAZ - Treball

Llicenciada en Dret, va començar carrera política com a militant al Partit Comunista gallec . Del
2005 al 2009 va ser candidata a la Xunta de Galicia i també ha passat per l'Ajuntament de Ferrol .
És una de les negociadores habituals de Podem en matèria laboral i de pensions.

Els nous ministres prendran possessió dels seus càrrecs aquest dilluns, i dimarts es farà la
primera reunió del gabinet

Notícies relacionades

12-01-2020 14:12

"ESPAÑA EXISTE"

La ultradreta pren les places d'arreu d'Espanya per exigir a Sánchez que respecti la Constitució

10-01-2020 12:19

FORMACIoe DE GOVERN

Els noms i les línies mestres del nou govern de Pedro Sánchez

09-01-2020 10:53

CONVERSA TELEFÒNICA

Sánchez i Torra s'han instat a reunir-se quan s'hagi format el govern espanyol
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El nou govern Sánchez: el més gran en 40 anys,
paritari i amb rècord de vicepresidents

Europa Espanya Català

Pablo Iglesias i Pedro Sánchez al Congrés de Diputats (EFE)

Pedro Sánchez comunicarà aquest migdia oficialment al rei la composició del nou govern. El
primer govern espanyol de coalició des de la República bat records. És el més nombros des de
1979 i el que té més vicepresidències. L'executiu també arriba a la partitat amb 11 homes i 11
dones, una presència femenina que iguala la de fa dos anys, tot i que llavors hi havia menys
ministres. Del govern, també destaca la presència d'un sol membre del PSC.

La composició del nou govern espanyol s'ha donat a conèixer abans de la comunicació oficial. En
un llarg degoteig de noms que va començar amb les quatrre vicepresidències, poc a poc s'ha anat
completant un trencaclosques que deixa un executiu amb més cadires que mai. N'hi un total de 23,
comptant el president Sánchez, les quatre vicepresiències i les 17 altres carteres.

Per anar a buscar un govern amb més càrrecs cal recular fins al 1979, en els primers anys de la
transició. El tercer govern que va nomenar Adolfo Suárez tenia 24 membres, però quatre d'aquests
eren assessors del president sense cartera. Era el primer escollit a les urnes des del franquisme,
el primer de les legisltaures actuals.

Quatre vicepresidències, 312.000 euros l'any

On sí que Sánchez marca un rècord absolut és en les vicepresidències. En té quatre, més que mai
en la democràcia espanyola. Fins ara, tots els executius en tenien un o, en la majoria d'ocasions,
dos. De vicepresidents tercers només n'hi ha hagut dos en la història: Fernando Abril Martorell, el
1977 amb la UCD, i Manuel Chaves, el 2011 amb el PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero.

Ara, amb la inclusió de Podem al govern espanyol, Sánchez amplia les vicepresidències d'una en
el seu anterior executiu a quatre. Això també implica un augment de la despesa en aquest apartat.
Cada vicepresident cobrarà 78.000 euros bruts l'any , segons recull l'última actualització de sous
publicada al BOE al desembre de 2018 . Multiplicats per quatre són 312.000 euros.

Pel que fa a la resta del gabinet, el sou d'un ministre és de 73.000 euros. És a dir un total d'1,3
milions d'euros. En total, comptat el sou de Pedro Sánchez, l'executiu tindrà un cost d'1,7 milions
d'euros anuals.

Tots els noms del govern Sánchez

El PSOE i Unides Podem no han esperat a la presentació oficial per confirmar els noms dels
ministres. L'últim a saber-se va ser aquest dissabte un dels més esperats: el ministeri de Justícia,
que recau en Juan Carlos Campo, un jutge d'origen andalús que havia estat secretari d'estat de
Justícia amb José Luis Rodríguez Zapatero. També va ser vocal del Consell General del Poder
Judicial entre el 2001 i el 2008.

Campo ha tancat la llista de 22 ministres del nou govern de Pedro Sánchez. 11 repeteixen i n'hi ha
11 de nous.

El govern espanyol té quatre vicepresidències, tres del PSOE i una d'Unides Podem. La primera la
torna a ocupar Carmen Calvo, que alhora ostenta el ministeris de la Presidència, relacions amb les
Corts i Memòria Democràtica. La segona és per a Pablo Iglesias, amb responsabilitats en Drets
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Socials i Agenda 2030. La de Nadia Calviño, englobarà les carteres d'Economia i Transformació
Digital. Finalment, Teresa Ribera, amb les de Repte Demogràfic i Transició Ecològica, per portar
les regnes de la lluita contra el canvi climàtic.

La resta de govern queda format per María Jesús Montero ocuparà de nou Hisenda i serà, a més,
la nova portaveu del govern.

Isabel Celaá: Deixarà de ser portaveu, però mantindrà la cartera d'Educació.

L'astronauta Pedro Duque continua comandant el Ministeri de Ciència i Innovació.

A Interior repeteix Fernando Grande-Marlaska.

Reyes Maroto torna a ser ministra d'Indústria Comerç i Turisme.

Yolanda Diaz serà Ministre de Treball.

El sociòleg i economista Manuel Castella serà el nou ministre d'Universitats.

El líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, ocuparà la cartera de Consum.

Irene Montero serà Ministra de Igualtat.

Margarita Robles continua sent ministra de Defensa.

Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, és el nom que denomina l'antic Ministeri de Foment, que
continua sent per a José Luis Ábalos.

Les carteres d'Agricultura, pesca i alimentació seran encapçalades pel valencià Luis Planas.

La canària Carolina Darias ocuparà el nou Ministeri de relacions del govern central amb el territori.

José Luis Escrivá ocuparà el Ministeri Seguretat Social, Inclusió i Migracions.

De la Roca del Vallès i del PSC, Salvador Illa serà ministre de Sanitat.

Arancha González Laya ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació

José Manuel Rodríguez Uribes, portaveu del PSOE a l'assemblea de Madrid, serà el nou ministre
de Cultura i Esport.

Finalment Juan Carlos Campo, diputat per Cadis pel PSOE, serà el nou ministre de Justícia.

Un sol membre del PSC, i un proposat per En Comú Podem

Salvador Illa, amb la cartera de Sanitat, és l'únic representant del PSC al nou executiu de coalició
de PSOE i Unides Podem. Al programa "FAQs", de TV3, el diputat del PSC al Congrés José
Zaragoza ha tret importància al fet que els socialistes catalans només tinguin un ministre al nou
govern.

"El que importa és la política. És una política amb la que el PSC se sent plentament identificat. No
és només tenir la presència, que també. Sempre hi ha hagut socialistes catalans al govern
d'Espanya progressista. Hi ha hagut presència de ministres catalans, però el que importa és la
política que es fa i nosaltres tenim voluntat d'incidir en la solució dels problemes que tenin a
Espanya"

No hi ha cap ministeri per a membres d'En Comú Podem, tot i que havien sonat noms com els de
Rosa Lluch i Jaume Asens, elegits diputats al Congrés. Finalment, els comuns han triat per a la
cartera d'Universitats un independent de presitigi: el sociòleg Manel Castells.

ARXIVAT A:

PSOE

Pedro Sánchez

PSC
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El CH Sant Esteve cedeix per golejada a la Roca
del Vallès

Europa Espanya Català
Autor: Lluís Canals

La represa de la competició va reportar al CH Sant Esteve Sesrovires una contundent derrota per
golejada a la pista del sisè classificat, l'Avannubo BM la Roca.

Els sesrovirencs no van poder aturar l'allau de joc vallesà durant un primer període en què el partit
va quedar sentenciat. A l'equador, perdien per 5 gols (9 a 4), que es van convertir en els 13 gols
de desavantatge que reflectia l'electrònic al descans (21 a 8).

A la represa, les bones prestacions ofensives de Víctor Ridao, autor d'11 gols, van impedir un
increment excessiu del marge. Els d'Oliver Roy tanquen la primera volta de la lliga dotzens, amb
deu punts, fora de la zona de descens.
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Els terrenys de Can Fradera formaven part de les alternatives plantejades per acollir el centre educatiu

Doble judici  
per a un home 
acusat de vendre 
droga a Cardedeu

Cardedeu

EL 9 NOU

Dos tribunals diferents de 
l’Audiència de Barcelona jut-
jaran en dos dies de diferèn-
cia un home acusat de ven-
dre droga a Cardedeu l’any 
2017. En cada cas, l’home 
s’enfronta a una pena de cinc 
anys de presó per un delicte 
contra la salut pública per 
tràfic de droga.

El primer judici serà 
dilluns a la secció tercera. 
Fa referència a la detenció 
que es va produir el juliol de 
2017 a la plaça Ramon Macip, 
de Cardedeu. Segons relata 
la fiscalia, estava assegut en 
un banc i en veure’s sorprès 
per una dotació de la Policia 
Local va llançar al terra un 
cartera de color negre que 
contenia cinc peces d’haixix 
i tres embolcalls de plàstic 
amb cocaïna.

En el segon cas, la fiscalia 
demana una pena de cinc 
anys de presó sota l’acusació 
de vendre cocaïna, marihua-
na, haixix i altres substàncies 
en un pis de la carretera de 
Dosrius, entre setembre i 
novembre de 2017, quan 
va ser detingut. Serà jutjat 
dimecres a la secció vuitena 
de l’Audiència. La fiscalia 
li atribueix almenys cinc 
transaccions. En l’escorcoll 
policial, el 24 de novembre 
de 2017, la policia va trobar a 
casa seva marihuana, haixix, 
cocaïna i altres substàncies.

El nou institut de Parets no 
es podrà fer a Can Fradera
El PSC critica la manca de previsió del govern

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El nou institut de Parets 
no es podrà fer als terrenys 
de Can Fradera, una de les 
alternatives que hi havia 
sobre la taula. Segons fonts 
municipals, els propietaris 
dels terrenys han comuni-
cat que no han arribat a un 
acord pel que fa a l’herència 
i això impedirà fer la ces-
sió de l’espai. La regidora 
d’Educació, Casandra Garcia 
(Sumem Esquerres), ha 
explicat a EL 9 NOU que 
oficialment encara no es 
descarta cap opció i que hi 
ha pendents algunes reuni-
ons amb els responsables de 

la Generalitat. “El dia 15 de 
gener tenim una reunió amb 
el delegat del govern i el 
secretari general d’Hàbitat 
Urbà i el 28, amb el director 
de Serveis Territorials d’En-
senyament.” A principis de 
febrer es donaran a conèixer 
els resultats de les trobades.

Als terrenys de Can Frade-
ra, una de les alternatives per 
fer el nou institut que ha de 
substituir els barracons que 
ocupa actualment l’institut 
la Sínia, es va projectar, l’any 
2008, una de les àrees resi-
dencials estratègiques (ARE) 
que volia impulsar el segon 
tripartit de la Generalitat. Es 
preveien 470 habitatges, la 
meitat de protecció oficial i 

13.000 metres quadrats per 
a un nou IES. Finalment, la 
crisi va frenar, però, gairebé 
totes les ARE.

El portaveu de l’oposició 
del PSC i exalcalde, Francesc 
Juzgado, ha acusat el govern 
municipal que formen ERC, 
Sumem Esquerres i Parets 
per la República de “manca 
de previsió i transparència” i 
recorda: “Nosaltres ja vàrem 
avisar que calia buscar dife-
rents possibles ubicacions i 
no donar mai res per fet.” I 
recorda que la proposa del 
PSC “era obtenir la cessió 
anticipada de terrenys que 
es podia aconseguir a l’espai 
central, a la zona de l’antiga 
Bèndix”.

El periodista David 
Bassa parla del paper 
de TV3 en una 
conferència per l’Agevo

Granollers

El periodista de Granollers 
David Bassa, actual cap d’in-
formatius de TV3, intervin-
drà aquest dimarts en una 
de les sessions de les Aules 
d’Extensió Universitària per 
a la Gent Gran del Vallès 
Oriental. Bassa parlarà sobre 
periodisme i en concret 
sobre “El paper de TV3 al sis-
tema de mitjans de l’Estat”. 
L’acte es farà a 2/4 de 7 de 
la tarda a la sala d’actes del 
Museu de Granollers.

Un accident entre 
quatre vehicles  
fa tres ferits lleus 
a la Roca

La Roca del Vallès

Tres persones van patir feri-
des lleus en un accident que 
va afectar quatre vehicles, 
aquest diumenge a la mati-
nada a l’autopista C-60, en 
terme de la Roca. Les causes 
de la topada encara s’estan 
investigant. Els bombers van 
rebre l’avís a 3/4 de 6 de la 
matinada al quilòmetre 8 de 
la via en sentit Granollers.

Rescatada una 

ferida al Turó  

de l’Home

Fogars de Montclús

Els bombers van rescatar una 
dona de 53 anys al Turó de 
l’Home aquest diumenge al 
migdia. Segons han informat 
els bombers, la dona estava 
immobilitzada per proble-
mes a la cama.
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Cardedeu
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Aïda, l’òpera més popular de 
Verdi, torna al Gran Teatre 
del Liceu aquest dilluns amb 
la històrica escenografia dis-
senyada als anys 40 del segle 
passat pel pintor i escenògraf 
Josep Mestres Cabanes i res-
taurada posteriorment per 
Jordi Castells al Taller d’Es-
cenografia a Santa Agnès de 
Malanyanes. 

L’escenògraf de Cardedeu 
està encantat amb la repo-
sició de l’òpera i la tornada 

dels decorats a l’escenari 
del Liceu, després de la res-
tauració que va fer el 2001. 
Després d’aquelles represen-
tacions al Liceu també n’hi 
va haver a Santander i Ovie-
do, i alguna altra ciutat com 
Sevilla, però Castells ja no 
hi era. Al Liceu també es va 
tornar a representar alguna 
vegada, com el 2005.

Per tant, Jordi Castells 
afirma ara que “és tot un goig 
tornar-los a veure i tenir-los a 
prop”. “Tant jo com tot l’equip 
estàvem molt il·lusionats de 
treballar i tenir al taller tots 

els telons del Mestres Caba-
nes, que és l’últim gran pintor 
de l’escenografia catalana.” 
Castells assegura que el fet 

de pintar decorats s’està aca-
bant. “Davant les projeccions 

i altres tècniques, el teló 
pintat va quedant arraconat. 
Nosaltres de tant en tant en 
pintem algun, però no tants 
com ens agradaria”, assenyala 
el constructor d’escenogra-
fies.

Per això, li dona un gran 
valor que ara aquesta deco-
rats tornin a aparèixer a 
l’escenari del Liceu. “Crec 
que tindran el mateix impac-
te que van tenir en el seu 
moment”, afirma. Castells 
recorda que durant uns anys 
van estar emmagatzemats 
i que en un cert moment 
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Jordi Castells en una fotografia presa l’any 2001 al Liceu de Barcelona amb motiu de la restauració dels decorats

“Restaurar els decorats de Mestres 
Cabanes va ser com passar la lliçó”
Jordi Castells recorda la feina feta el 2001 amb motiu del retorn de l’òpera ‘Aïda’ al Liceu 

Restaurat un cadastre de 
propietats rústiques a Sant Feliu

Vetllada poètica  
i musical a Parets, 
aquest dissabte

Parets del Vallès

El Niu d’Art Poètic de Parets 
del Vallès ha organitzat per 
aquest dissabte una vetllada 
poètica i musical amb el títol 
“Paraula de dona en veu 
d’home”. L’acte, que es farà 
a les 6 de la tarda a la Sala 
Basart Cooperativa, inclourà 
la presentació de poemes 
de 16 poetesses catalanes 
a càrrec d’un rapsode. Els 
professors de l’Escola Muni-
cipal de Música de Parets 
Xavier Iglesias (piano) i Glò-
ria Valls (violoncel) acom-
panyaran les poesies amb 
música.

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

L’Arxiu Històric de Sant 
Feliu de Codines ha rebut 
recentment el llibre original 
del cadastre de propietats 
rústiques de 1957. El volum 
havia estat restaurat prè-
viament gràcies al conveni 
que l’Ajuntament té amb la 
Diputació de Barcelona per 
la cogestió de l’arxiu històric.

Fins al moment actual es 
considera que el treball és un 
dels millors referents pel que 
fa a les propietats rústiques 
del municipi i també a l’hora 

de comparar l’evolució i l’es-
tructura de les propietats. A 
partir d’aquells anys les fei-
nes del camp van ser abando-
nades progressivament i amb 
elles la memòria popular de 
tots els límits de propietat, 
camins...

El fet de tenir aquest llibre 
a l’Arxiu i en bones condi-
cions permet gaudir d’una 
bona informació a l’hora de 
realitzar qualsevol actuació 
al medi natural, ja que molts 
descendents no saben quines 
són les seves propietats, els 
límits o els drets històrics de 
pas entre propietaris.

van ser considerats molt 
antics. “Però al final hi van 
aplaudir tant els nostàlgics 
de les escenografies com 
els més moderns, perquè 
van descobrir un manera de 
presentar els decorats que 
ja no era freqüent, si no és 
en representacions com els 
Pastorets.” 

Els telons pintats de Mes-
tres Cabanes, que es van 
salvar del foc del Liceu el 
1994, són un clar exemple del 
seu gran domini de la pers-
pectiva, que dona una gran 
sensació d’espai. Segons l’es-
cenògraf de Cardedeu, era el 
mestre per excel·lència de la 
perspectiva. “Els seus trac-
tats sobre perspectiva són 
únics, havia trobat l’angle 
mestre que li va resoldre con-
sideracions difícils. Val molt 
la pena de tenir-lo en comp-
te.” Precisament, a l’Institut 
del Teatre encara continuen 
ensenyant i aplicant les seves 
teories. 

Per a aquesta nova repo-
sició, ha estat el mateix 
equip tècnic del Liceu que 
s’ha encarregat de retocar 
i apedaçar els estrips. “S’ha 
fe tenir en compte que són 
papers molt vells.” L’esceno-
grafia es va estrenar el 1945. 
“Ja té molts anys, i en època 
de postguerra els materials 
eren una mica pobres.”

La restauració que van 
fer fa 19 anys va ser molt 
exhaustiva, retocant un per 
un tots els telons. “Vam for-
mar un equip de pintors i 
pintores extraordinari, i vam 
acabar gaudint molt amb 
la feina, que es va allargar 
uns quants mesos.” A més 
de fer la restauració en si, 
també van haver de reposar 
moltes peces d’utillatge, 
es van haver de dissenyar 
peces de nou com carros, i 
també algunes parts d’alguns 
decorats que havien desapa-
regut, i fer-los de nou a l’estil 
de Mestres Cabanes, amb 
l’objectiu d’aconseguir la 
mateixa tonalitat dels colors 
originals. “Era com passar la 
lliçó”, comenta.

Jordi Castells: 
“El teló pintat 

va quedant 
cada cop més 

arraconat”

El 30è Jazz Granollers Festivasl ja té imatge
Granollers El 30è Jazz Granollers Festival ja ha fet pública 
la imatge, protagonitzada per Melba Liston, trombonista, 
compositora i arranjadora de Kansas City. Va formar part de 
la banda liderada per Dizzy Gillespie, amb músics com John 
Coltrane, Paul Gonsalves o John Lewis. El festival comença-
rà a finals de gener i s’allargarà tres mesos.
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DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

El Palautordera 
guanya 
fàcilment l’últim 
classificat
Palautordera-Salicru   29

Casado, Lucian (2), Deumal (1), 
Aniol (2), Romero (2), Sabadell (10) 
i Biel (2)–set inicial–; Barbecho, Joel 
(1), Paniagua (3), Perxachs (1), Sola 
(1), Aritz (2), Ayats i Agustí.

H. Sant Vicenç              22

Mercadal (1), Moya, Izquierdo 
(2), Fernández (2), Ferrés (7), 
Hoste (2), Costa, Ríos, Kejera (3), 
Sotillo, Echevarría (1), Subirana (3), 
Martínez i Joan Gabriel (1).

ÀRBITRES: Eric Deirós i Jordi Pinilla.
Exclusions per Deumal i Romero del 
Palautordera i Kejera, Echevarría, 
Moya, Fernández i Ferrés del Sant 
Vicenç.

PARCIALS: 2-1, 4-3, 6-6, 10-7, 15-9, 
16-11 –descans–; 18-12, 20-15, 23-17, 
25-18, 29-20 i 29-22–final.

S. Maria de Palautordera

EL 9 NOU

Victòria important del 
Palautordera per allunyar-se 
de la zona de descens.
Tot i la superioritat dels 
locals, les pèrdues de pilota 
van mantenir el Sant Vicenç 
dins del partit en els primers 
minuts. La defensa local 
va començar a funcionar i, 
combinada amb els gols de 
Nil Sabadell –en va fer 10–, 
van donar a un avantatge de 
cinc gols al descans (16-11). 
El Palautordera va dissipar 
qualsevol intent de remun-
tada del Sant Vicenç i no va 
patir per la victòria.

PRIMERA ESTATAL    

La igualtat màxima va ser la tònica dominant de tot el partit

El KH-7 aconsegueix empatar  
‘in extremis’ el duel d’aspirants

O. Gràcia Sabadell 35

Quero, Sancho (2), Pujadas, Escuert 
(3), Xerta (2), Galán (1), Vázquez(4), 
González, Guillem Correro (7), 
Suárez-Pumariega, Vaíllo (5), Torras 
(6), Bernat Correro (5) i Franco.

KH-7 BM Granollers   35

Hernández (4), Navarro (2), 
Montolio (1), Flores (4), Rius, Vega, 
Miró (1), Ferré (6), Gavañach, Rivas, 
De Sande (7), Estirado (7), Prat (2), 
Guiteras, Blanchart (1) i Castilla.

ÀRBITRES: Núria Giró i Ona Comino. Exclusions per Pujadas (3, min 56:07), 
Vaíllo, Bernat Correro i Guillem Correro de l’OAR Gràcia Sabadell i 

PARCIALS: 3-2, 8-7, 9-10, 12-14, 15-17, 18-20 –descans–;  22-22, 25-26, 27-28, 32-
30, 33-31, 35-35–final.

Sabadell (Vallès Occ.) 

EL 9 NOU 

El KH-7 BM Granollers i 
l’OAR Gràcia Sabadell van 
disputar un autèntic partidàs 
en la lluita pel tercer lloc de 
la classificació.

El partit va ser una boge-
ria i amb un alt gran nivell 
d’encert, que va acabar amb 
un marcador molt elevat. Els 
sabadellencs van dominar el 
primer tram de la primera 
part amb avantatges mínims, 
però un parcial favorable 
de 2-5 va donar els primers 
avantatges pels homes de 
Sergio Pozo. Els atacs van ser 
molt superiors a les defen-
ses i tampoc va haver-hi una 
gran ajuda de les porteries. 

Per això es va arribar al des-
cans amb 18 a 20 al marca-
dor, a favor del KH-7.

L’OAR va recuperar ràpi-
dament els dos gols de des-
avantatge del descans amb 
un parcial de 4-2. El partit 
es va igualar i va haver-hi 
alternances en el marcador 

per ambdós costats. Els locals 
van entrar als últims 10 
minuts amb dos gols d’avan-
tatge. Els gols d’Estirado 
i Ferré –13 gols entre tots 
dos– van propulsar el KH-7 
a empatar el partit i igualar 
l’intercanvi de gols amb els 
germans Correro.

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

El Sant Esteve no 
aguanta el ritme al 
segon temps (18-29)
St. Esteve de Palautordera 

El Sant Esteve va plantar cara 
durant el primer temps al tot-
poderós Sant Quirze, però va 
acabar sucumbint a la segona 
meitat davant el gran fons 
d’armari dels visitants. El par-
tit va començar amb un gran 
encert per part de les defenses, 
i al minut 15 només s’havien 
marcat sis gols. Un parell d’ex-
clusions consecutives van per-
metre als visitants marxar de 
cinc al descans. Els locals van 
aguantar els primers instants 
de la represa, però van acabar 
caient contundentment.
CH Sant Esteve: Volart, Colomé 
(1), Ponsatí (5), Mateu (2), 
Fons, Planas (5), Castañé (1)–
set inicial–; Armadans, Lleonart, 
Aranzana, Estival, Gutiérrez i 
Morales (4).
Parcials : 0-0, 1-1, 3-3, 4-7, 5-10, 
9-14–descans–; 18-14, 20-17, 21-
17, 22-20, 23-23 i 18-29 –final. 

La Roca torna a 
guanyar golejant el 
Sesrovires (41-23)
La Roca del Vallès

Després de quatre derrotes 
en els últims cinc partits, 
l’Avannubo La Roca va 
estrenar l’any apallissant 
un desconcertat Sant Esteve 
Sesrovires. El partit va tenir 
poca història amb els locals 
molt sòlids en defensa i por-
teria. El contraatac i la sego-
na onada van fer molt mal 
als visitants, que no van tenir 
reacció. El 21-8 al descans ja 
va deixar el partit resolt.
Avannubo BM La Roca: 
Miquel, Piqueras (4), Catafal 
(4), Villamuera (2), Sanoun (3), 
Casas (1) i Guillem Castillo(1)–
set inicial–; Gesa (1), Blanes 
(3), Mesas (3), Blanco (3), 
Sánchez (1), Mainar (4), Man-
zano (9), Pineda, Òscar Castillo 
(2). Parcials : 5-2, 7-3, 9-4, 11-6, 
15-7, 21-8 –descans–; 24-12, 
26-15, 29-17, 34-20, 39-21 i 41-
23–final.

L’Avannubo La Roca sap patir 
per superar el cuer 
Les noies de Damont se situen quartes per la cua i dos punts per sobre del descens
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La central Berta Fernández, autora de dos gols, en un dels llançaments de set metres que va marcar

Avannubo La Roca  19

Lorena, Felip (1), Alba Martín (2), 
Nogueira (3), Zafra (2), Monllor 
i Paula Martín (1)–set inicial–; 
Serrés, Vallejo (2), Clàudia Ortega, 
Fernández (2), Guerreiro, Ureña (1), 
Júlia Ortega (2) i Ribas (3).

Agustinos Alicante   17

Giner, Tercero (3), Ayllon (2), 
Javaloyes (5), Téllez, Meca (2), 
Alemany (1), Mateo (2), del Rey, 
Atta, Arcos (2) i Ivorra.

ÀRBITRE: Manuel Juan Dato i Ioana Mihaela. Exclusions per Júlia (2) i Zafra de 
l’Avannubo La Roca i Ayllon, Mateo, Alemany i Meca per Agustinos Alicante.

GOLS: 0-2, 2-2, 3-6, 7-8, 8-9, 8-11–descans–; 11-11, 13-12, 13-13, 15-14, 16-16 i 
19-17–final.

La Roca del Vallès 

EL 9 NOU

Pas endavant de l’Avannubo 
La Roca cap a la salvació. 
Malgrat començar un any 
nou, l’equip d’Israel Damont 
continua encadenant una 
bona dinàmica de resultats 
i bones sensacions. Aquesta 
vegada va aconseguir der-
rotar l’Agustinos Alicante, 
últim classificat. El d’aquest 
cap de setmana no va ser el 
partit més lluït. De fet, es va 
endur el partit l’equip que va 
cometre menys errades, en 
aquest cas les roqueroles.

El partit va començar amb 
molta tensió i nervis. Cap 
dels dos equips no va saber 
controlar el partit i això es 
va veure reflectit en l’espes-
sor dels atacs en ambdues 
porteries. L’equip alacantí va 
dominar el partit durant tota 
la primera meitat, des del 0-2 
inicial. El marcador va anar 
a un tempteig de gols molt 
baix, i al minut 15 el marca-
dor era de 3-6. Aquests tres 
gols de marge van ser la màxi-
ma diferència del partit, que 
es va mantenir fins al des-
cans, al qual es va arribar amb 
8-11. La portera Giner–amb 
12 aturades al descans– va ser 
un autèntic maldecap durant 
la primera meitat.

Un parcial de 5-0 a l’inici 

de la represa liderat per 
Agnès Ribas va capgirar el 
partit i va donar el primer 
avantatge per La Roca. Les 
alacantines van igualar el 
marcador en diverses vega-
des. En un final ajustat de 
partit, La Roca va tenir les 
idees més clares per endur-se 
el matx. Els problemes ofen-
sius de les visitants al segon 
temps, en el qual només van 
fer 6 gols, van decidir el matx 
a favor de les de la Roca.
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La Molletense 
salva un 
punt en el 
descompte

Mollet del Vallès 

EL 9 NOU

La Molletense segueix 
immersa en una irregular 
dinàmica. Fa 6 partits que 
no guanya, tot i sumar un 
important empat davant 
el rocós Masnou. El partit 
va estar marcat per la gran 
intensitat dels dos equips, 
que es va veure reflectida 
en l’escassetat d’ocasions en 
ambdues porteries. Salerno 
va avançar el Masnou en una 
jugada aïllada. La Molle-
tense, que durant el segon 
temps va controlar més el 
ritme del partit, va fer un pas 
endavant i va tenir nombro-
ses ocasions per igualar el 
partit. Everson va empatar 
pocs minuts abans del final.

UD Molletense        1

Alfaro, Moris, Paratore, Sánchez, 
Cordón (Everson), Rubiales 
(Gómez), Sepúlveda, Milà, Josué 
(Muñoz), Quesada i Silvestre.

CD Masnou        1

Caro, Roda, Teruel, Aleu, Adrián, 
Campderrich (Martínez), Romero, 
Barry (Cañabate), Diaby (Salerno), 
Fernández (Garcia) i Duarte.

ÀRBITRE: Albert Garcia assistit a 
les bandes per Jonathan Escribano i 
Florencio Cabezas. Amonestacions 
per Josué, Alfaro, Rubiales, Paratore, 
Sánchez i Cordón de la Molletense i 
Roda i Teruel del Masnou.

GOLS: 0-1, Salerno, min 65; 1-1,  
Everson, min 86.

Amb la victòria, el Caldes entra en la lluita per l’ascens

El Caldes guanya 
autoritàriament el líder 

CF Caldes    3

Morte, Cañadilla, Roca, Rodríguez, 
González, Parra, Aitor, Valls, Jordi 
Camí, Albert Camí i Angelet. També: 
Gayolà, Aznar, Sissoko, Vega i Ortega.

CF Ripollet     0

Cano, Marc Osuna, Carlos Osuna, 
Hernández, Auñón, Quiñones, Marc 
Montejo, Alcañiz, Alejandro Montejo,  
Moreno i Hernández. 

ÀRBITRE: Artur Árgeles assistit a les bandes Nabil Ghofal i Marc Paul. 
Amonestacions per Parra, Albert Camí i Morte del Caldes i Hernández, Carlos 
Osuna, Alejandro Montejo i vermella directa per Auñón.

GOLS: 1-0, Aitor, min 38; 2-0, Aitor, min 61; 3-0, Jordi Camí, min 67.

Caldes de Montbui 

EL 9 NOU 

El Caldes comença el 2020 a 
tocar de les posicions d’as-
cens. L’equip de José Luis 
Duque va derrotar amb mol-
ta superioritat el Ripollet, 
fins aquell moment líder de 
la categoria.

El líder només va plantar 
cara durant la primera mitja 
hora de partit, en la qual va 
aconseguir igualar la intensi-
tat del Caldes. En els primers 
minuts no hi va haver ocasi-
ons de gol i el partit estava 
sense un clar dominador.

De mica en mica, el Caldes 
va deixar els nervis de cos-
tat i va aparèixer la figura 
d’Aitor per obrir el marca-
dor amb un gol marca de la 

casa, on va deixar enrere la 
defensa i va batre la sortida 
del porter. Amb el gol inicial, 
els locals es van apoderar del 
control del partit

La tònica dels darrers ins-
tants de la primera meitat es 
va perllongar durant la sego-
na meitat. Aitor, amb una 
jugada molt similar a la del 
primer gol, va ampliar l’avan-

tatge. Sense gairebé temps 
per deixar el Ripollet refer-se 
del gol, Jordi Camí va senten-
ciar el partit aprofitant una 
pilota morta que va deixar el 
porter dins de l’àrea.

Lluny de treure el peu 
de l’accelerador, el Caldes 
hauria pogut acabar golejant 
però no va concretar la defi-
nició.

Les Franqueses resol  
amb facilitat el partit contra 
el Torelló i ja és colíder

CF Torelló                      0

Torrejón, Casas, Francolí, Farrés 
(Alberch), Pajares, Gómez (Casals), 
Coll, Berrocal, Famada (Ibrahim), 
Sancho i Oppong. 

CF Les Franqueses  2

Gilabert, Resina, Maude (Rodríguez),  
Manzanera, Adarvé (Atanasio), 
Sánchez, Diallo (Pie), Younoussa, 
Sehou, Víctor i Gómez (Aparicio).

ÀRBITRE: Nicu Cebanu assistit a les bandes per Oriol Martínez i Ivan Alarcón. 
Amonestacions per Pajares, Berrocal, Torrejón i Alberch del Torelló i Younoussa 
i Atanasio de les Franqueses.

GOLS: 0-1, Adarvé, min 20; 0-2, Gómez, min 42.

Torelló (Osona) 

EL 9 NOU 

Les Franqueses segueix amb 
el seu pas ferm cap a l’ascens 
i, aprofitant l’ensopegada del 
Ripollet, ja és colíder de la 
lliga juntament amb el Sant 
Quirze.

Les Franqueses va fer un 
partit molt seriós i mai no va 

donar cap opció al Torelló. 
De fet, els visitants podrien 
haver guanyat per un marca-
dor molt més gran. Adarvé va 
fer el 0-1 al minut 20, després 
de rebre una passada filtrada 
de Maude entre els centrals. 
Sergi Gómez, amb un xut des 
de la frontal en una segona 
jugada d’un córner, va marcar 
el definitiu 0-2.

Màxima igualtat entre La Torreta i 
Cardedeu amb gol a l’últim sospir
L’empat deixa el Cardedeu a la zona mitjana-alta i La Torreta penúltima, a 4 punts de la salvació
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El jugador del Cardedeu Ivan Garcia centra una pilota a l’àrea davant els defenses de La Torreta

FC Cardedeu  2

Avellaneda, Garcia (Albelda), 
Márquez, Tayeda, Ruiz (Carrillo), 
Castellvell, Vallès (David), Brugués, 
Beltrán, Barrera (Maurici) i Puigbó.

CF La Torreta  2

Nadal, Arnau, Mateo, Javier, 
Flores (Pujades), Marín, Bertran 
(Quiñones), Arenas, Miñarro 
(Salinas), Daniel (Verano) i Carrasco.

ÀRBITRE: Xavier Roca assistit a les bandes per Víctor Virgili i Javier Prats. 
Amonestacions per Albelda del Cardedeu i Mateo de la Torreta.

GOLS: 0-1, Tayeda en p.p, min 19; 1-1, Vallès, min 44; 2-1, Arnau en p.p, min 77; 
2-2, Javier, min 90.

Cardedeu

EL 9 NOU 

Gran partit el que es va viure 

aquest cap de setmana entre 
el Cardedeu i La Torreta. 
Ambdós equips van disputar 
un matx vibrant, amb alter-

nances i una gran igualtat. 
L’inici de partit va ser molt 

dinàmic i amb poc control 
per part dels dos equips. En 
el primer quart d’hora de 
partit ja va haver-hi dues 
ocasions per a cada equip. 
Poc després va arribar el 
primer gol del partit. Tayeda 
va rebutjar defectuosament 
amb el cap a la seva pròpia 
porteria i va avançar els 
visitants. El gol va suposar 
un estímul per a La Torreta, 
que hauria pogut augmentar 
la renda amb dues ocasions 

molt clares. Per part del 
Cardedeu, Gerard Beltrán va 
estar a punt d’empatar amb 
un llançament magistral de 
falta que va obligar a una 
gran intervenció del porter 
Nadal. Just abans del des-
cans, Pol Vallès va fer l’em-
pat amb una acció individual 
per la banda esquerra i va 
aconseguir superar el porter 
Nadal.

A la represa, els locals van 
sortir amb molta empenta 
per intentar confirmar la 
remuntada. La Torreta va 
passar moments complicats 
en els primers minuts davant 
els intents del Cardedeu. 
Beltrán va enviar una pilo-
ta al pal al minut 53 en la 
millor ocasió dels locals. De 
mica en mica, La Torreta 
es va refer i va aconseguir 
igualar novament el partit. 
Al minut 77, Arnau Sánchez 
es va marcar en pròpia porta 
amb un rebuig desafortunat 
i va completar la remuntada 
del Cardedeu. Els visitants 
no es van rendir i van pujar 
línies per buscar l’empat. La 
Torreta va trobar el gol de 
l’empat al minut 90. El porter 
Nadal va penjar una pilota a 
l’àrea des del centre del camp 
que va acabar rematant Javi 
Sánchez per posar les taules 
en el marcador. La Torreta 
s’ha acostumat a guanyar 
molts punts en el temps de 
descompte.
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Divendres, 17 de gener del 2020

Arrestat per 
robar paqueteria 
a la Zona Alta

DETENCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La Guàrdia Urbana 
va detenir ahir a la tarda 
un home acusat de robar la 
mercaderia que transportava 
una furgoneta de paqueteria 
al carrer dels Pirineus, a la 
Zona Alta. Els fets van tenir 
lloc a les 16.38 hores quan 
l’home, aprofitant una dis-
tracció, va començar a aga-
far els paquets que hi havia a 
l’interior de la furgoneta i va 
ser sorprès. Fins al lloc dels 
fets va acudir una patrulla 
de la Guàrdia Urbana. Els 
agents van comprovar que 
el valor dels paquets sostrets 
superava els 400 euros, per 
la qual cosa van procedir a 
la detenció per un presumpte 
delicte de furt.

La Urbana  
deté dos  
fugitius

ARRESTOS

❘ LLEIDA ❘ Dos homes van ser 
detinguts ahir a la matina-
da per la Guàrdia Urbana 
al comprovar que tenien 
sengles ordres de recerca i 
detenció. El primer dels ar-
restos es va produir al Barri 
Antic a les 1.00 hores i van 
identificar un jove de vint-i-
vuit anys que tenia pendent 
una ordre de cerca i captura 
d’un jutjat de Barcelona per 
un delicte de furt. El segon 
arrest es va produir ahir a la 
tarda al carrer Manuel Gaya 
i Tomàs, a Cappont. Es tracta 
d’un home de quaranta-cinc 
anys que anava amb un gos, 
que va ser traslladat a la gos-
sera municipal.

Localitzen un 
nen de tres anys 
perdut a l’Eix

URBANA

❘ LLEIDA ❘ La Guàrdia Urbana 
va localitzar ahir a la tarda 
un nen de tres anys que poc 
abans s’havia perdut quan 
estava amb la seua àvia al 
carrer Major. La dona va 
trucar a la Guàrdia Urbana 
per explicar que el seu nét 
havia desaparegut i demanar 
ajuda per trobar-lo. Diver-
ses patrulles van iniciar la 
recerca pels carrers de l’Eix 
Comercial i poc després els 
agents van trobar el nen a la 
plaça Sant Joan. Els policies 
van portar el petit amb els 
seus familiars. Es trobava en 
perfecte estat, segons va in-
formar ahir a la nit la Guàr-
dia Urbana.

Reparats els 25 radars 
lleidatans inutilitzats per 
un sabotatge al desembre
Els Mossos van obrir una investigació

TRÀNSIT INCIDENTS

Així va quedar el radar que hi ha a la C-12 a l’altura de l’Escola Alba.

A. GUERRERO
❘ LLEIDA ❘ Els vint-i-cinc radars 
fixos de les carreteres de les 
comarques de Lleida que van 
registrar danys i van quedar 
inutilitzats per un sabotatge a 
començaments del mes de de-
sembre de l’any passat ja han es-
tat reparats i estan en funciona-
ment, segons va informar ahir a 
aquest diari el Servei Català de 
Trànsit (SCT). Els aparells van 
registrar diferents danys com 
vidres trencats o el visor pintat. 
Al llarg d’aquestes setmanes, els 
tècnics els han anat arreglant 
perquè tornin a funcionar amb 
normalitat.

L’acte vandàlic es va produir 
el 5 de desembre a la matinada 
en un boicot que va reivindicar 

un grup independentista deno-
minat L’Estaca. Tots ells tenien 
posats cartells amb el lema “Via 
Fora! Condueix amb responsa-
bilitat”. Els Mossos d’Esquadra 
van obrir una investigació per 
identificar-ne els autors, però 
fins al moment no han trans-
cendit resultats. Inicialment, 
els Mossos van parlar de divuit 
cinemòmetres, però Trànsit va 
elevar ahir la xifra fins als vint-

MAGDALENA ALTISENT

i-cinc. Tots els radars fets malbé 
a Ponent són de les comarques 
del pla, és a dir, Segrià, Nogue-
ra, Pla d’Urgell, les Garrigues, 
Urgell i Segarra. Els cinemò-
metres afectats són a la C-12 a 
Lleida (2) i Sarroca, l’N-240 a 
Lleida, Juneda i Vinaixa, la C-
26 a la Sentiu de Sió, l’AP-2 a 
les Borges, Castelldanas i l’Albi, 
l’A-2 a Cervera, la C-26 a Alger-
ri, la C-14 a Ponts, l’L-200 a Mi-

ralcamp, l’L-310 a Concabella 
i la Figuerosa, l’N-II a Alcarràs 
i la C-53 a Bellcaire d’Urgell. 
Val a destacar que dies enre-
re també van registrar danys 
radars del Solsonès. En canvi, 
no consten danys als aparells 
de les vies de la comarques del 
Pirineu. El boicot també es va 
produir a la resta de Catalunya 
i fins i tot van arribar a calar foc 
a algun aparell.

REIVINDICACIÓ

Un grup independentista 
denominat L’Estaca va 
reivindicar el boicot, dut a 
terme a tot Catalunya

La presó de Quatre Camins és a la Roca del Vallès.

JUSTÍCIA

A. GUERRERO
❘ LLEIDA/GRANOLLERS ❘ El jutjat penal 
número 1 de Granollers va con-
demnar aquest dimecres a dos 
anys de presó un veí de Lleida 
que l’any 2016, quan estava em-
presonat a la presó de Quatre 
Camins (Roca del Vallès), va 
trencar el nas a un funcionari 
d’un cop de cap. L’agressor, amb 
un ampli historial delictiu (ve-
geu el desglossament), va ser 
condemnat en un judici de con-
formitat celebrat abans-d’ahir 
després que Fiscalia, acusació 
particular i defensa arribessin 
a un acord. 

El lleidatà, que actualment es 
troba en llibertat, va reconèi-
xer l’agressió i va ser condem-
nat pels delictes d’atemptat con-
tra funcionari públic i lesions. 
També haurà d’indemnitzar la 
víctima amb 6.220 euros per la 
lesió que li va causar (va tardar 
quaranta-sis dies a curar-se), i 
les seqüeles que pateix. Inicial-
ment, la Fiscalia sol·licitava una 
condemna de tres anys de presó, 
mentre que l’acusació particular 
l’elevava fins als quatre anys. 
L’advocat Xavier Prats, de Prats 
Advocats, va exercir la defensa. 
La pena de presó queda suspesa 
per un termini de dos anys amb 
la condició que el condemnat 
no delinqueixi i no es trobi en 
parador desconegut.

L’agressió es va produir a les 
13.10 hores del 17 de setembre 

Condemnat un reclús de Lleida  
per trencar el nas a un funcionari
Va clavar un cop de cap a un responsable de servei de Quatre Camins quan li va 
dir que el sotmetrien a una radiografia || Sospitaven que podia tenir droga al cos

TRIBUNALS SENTÈNCIA

de 2017 al Centre Penitenciari 
Quatre Camins. Es considera 
provat que l’acusat “va ser tras-
lladat a una cel·la d’observació, 
ja que se sospitava que tenia una 
substància il·lícita a l’interior, i 
quan el cap de servei li va anar 
a comunicar que s’havia de sot-

metre a una prova radiològica, 
sense mediar paraula i després 
de dir-li que es girés que li es-
tava parlant, li va clavar un fort 
cop de cap al nas”. El funciona-
ri va patir una fractura oberta 
d’envà nasal. Va estar de baixa 
un mes i mig.

Puja el nombre d’agressions

Fa temps que els sindicats 
denuncien que han augment el 
nombre d’agressions a funcio-
naris a les presons catalanes. 
Reclamen a la Generalitat que 
apliqui mesures com dotar els 
centres de més personal.

PRECEDENT

Va ser condemnat a  
dotze anys de presó per 
intentar cremar el seu 
company de cel·la a Ponent

Un pres conflictiu 
que va complir 
condemna  
per un crim

■ El condemnat té un am-
pli historial delictiu i acu-
mula diverses condemnes 
que ja ha complert. A més 
ha protagonitzat altres 
actes violents a la presó. 
L’any 1999 va calar foc a 
un altre intern del Centre 
Penitenciari Ponent des-
prés de ruixar-lo amb dis-
solvent. Va ser condem-
nat a dotze anys de presó 
i també van declarar cul-
pable la Generalitat per 
falta de vigilància. Així 
mateix va ser condemnat 
a vint-i-dos anys de presó 
per l’assassinat d’un gen-
darme a França. Li van 
imposar set anys més per 
ser el capitost d’una xar-
xa de traficants de droga 
i també va ser jutjat el 
2008 per cremar una cel-
la de l’hospital Arnau de 
Vilanova després de ser 
arrestat per donar un cop 
de puny a un urbà. Va ser 
detingut després de pas-
sar vuit mesos en parador 
desconegut. Ha complert 
totes aquestes condemnes.
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Antoni i Marta Brunat, aquest dijous al local amb una foto de Rosa Soler, àvia i besàvia respectivament

Divendres, 17 de gener de 202044

Adéu a la pollastreria del barri

Antoni Brunat i Amparo Molist, fundadors de la botiga, als anys 40

Granollers

Ramon Solé

El dia 31 de desembre, el 
mateix en què el 2019 abai·
xava la persiana, també ho va 
fer un comerç emblemàtic de 
Granollers. Polleria i Carns 
Brunat, situada al número 70 
del carrer Alfons IV, tancava 
les portes després d’una tra·
jectòria de més de 70 anys. 
Motius professionals van 
portar Marta Brunat, de 43 
anys i actual propietària, a 
encetar una nova etapa de 
la seva vida després d’haver 
despatxat al negoci familiar 
des que era una adolescent. 
El regust, però, és excel·
lent: “M’emporto molt bons 
records de tots aquests anys i 
estic molt agraïda a tothom”, 
assegura.

Els orígens de l’establi·
ment es remunten a la besà·
via de Brunat, Rosa Soler, 
coneguda popularment com 
La Manreseta, perquè pro·
venia de la capital del Bages. 
Soler venia pollastres als 
mercats i la seva filla, Ampa·
ro Molist, va seguir la tradi·
ció. “L’àvia Amparo anava a 
buscar els pollastres a una 
granja a Palou amb una moto 
i un remolc”, recorda Marta 
Brunat. Recordant anècdotes 
de la història de la botiga, 
Brunat explica que, quan va 
néixer el seu pare, els nens 
cridaven des del carrer que 
els llencessin confits. “El 
meu avi va llençar un pollas·
tre viu, que en aquella època 
tenia molt de valor.” Molist 

es va casar amb Antoni Bru·
nat i van obrir la pollastreria 
al carrer Alfons IV, tot com·
paginant la venda a la botiga 
amb una parada a la Porxada, 
al mercat dels dijous.

“Al principi només venien 
pollastres però després ho 
van estendre a les hambur·
gueses i la vedella”, explica 
Marta Brunat, que apunta 
que els hàbits dels compra·
dors han canviat amb els 
anys. “Abans no hi havia els 
supermercats que hi ha ara 
i en els últims anys sí que es 
venia, però la gent ja no es 
casa amb ningú: els clients 
fidels han volat, ja no existei·
xen”, considera.

Torna l’Aplec  
de Sant Sebastià 
de Puigpedrós,  
a Llinars

Llinars del Vallès

Llinars celebrarà, aquest 
dissabte, l’Aplec de Sant 
Sebastià de Puigpedrós. Fa 
quatre anys l’ADF de Lli·
nars del Vallès i els Veïns 
de Sant Esteve del Coll van 
voler recuperar l’aplec, que 
era molt popular a Llinars i 
s’havia fet fins a mitjan segle 
passat. Per això van comen·
çar les obres de reconstruc·
ció de l’ermita que estan 
portant a terme voluntaris. A 
2/4 de 9 se sortirà de la Pla·
ça dels Països Catalans per 
pujar a peu fins a l’ermita, on 
es farà l’esmorzar de germa·
nor (6 euros); els beneficis es 
destinaran a la reconstrucció 
de l’ermita. També es podrà 
veure l’exposició de foto·
grafies d’Albert Solé sobre 
la reconstrucció de l’ermita, 
mentre que els més petits 
participen en les activitats 
infantils a càrrec de Laura 
Càceres. L’aplec acabarà amb 
una missa en honor de Sant 
Sebastià, una cantada de 
la Coral Turó del Vent i la 
benedicció i repartiment dels 
panets. J.B.M.

Tots els grups de 
l’Esbart Dansaire 
de Mollet actuen 
pel 25è aniversari
Mollet del Vallès

El teatre de Can Gomà serà 
l’escenari, aquest dissabte i 
diumenge, dels actes centrals 
del 25è aniversari de l’Esbart 
Dansaire de Mollet. Seran 
dues actuacions iguals, amb 
actuacions dels grups de 
l’esbart i els infants de l’es·
cola de dansa, un sopar a peu 
dret, i la representació de 
Temps de llegendes, un dels 
primers espectacles del grup, 
a càrrec del Cos de Dansa. La 
funció de dissabte serà a les 
20h i diumenge a les 18h. 

La festa de Santa 
Agnès de Malanyanes 
homenatja el cant
La Roca del Vallès

La festa de Santa Agnès de 
Malanyanes, diumenge, 
homenatjarà el cant. Dissab·
te a les 7 de la tarda al Centre 
Cívic hi haurà un petit tast 
del Living for the Requiem, 
espectacle que prepara la 
Coral Albada de Sant Esteve 
de Granollers amb motiu 
del 40è aniversari i que 
s’estrenarà el 7 de febrer. 
La recaptació (amb entrada 
voluntària) es destinarà a 
fins benèfics. L’acte central 
serà la missa de diumenge 
al migdia, que tindrà coral i 
orgue i es recuperaran tra·
dicions com els panets i la 
benedicció dels animals.

El circ, gran 
protagonista  
de la festa de Sant 
Sebastià a Bigues

Bigues i Riells

Bigues celebrarà dilluns la 
festa de Sant Sebastià amb 
una jornada plena d’actes en 
què destaca El TAP a prova 
de circ!, el primer cabaret de 
circ que tindrà lloc al Teatre 
Auditori Polivalent, a 2/4 
de 7 de la tarda. L’actuació 
inclourà malabars, trapezis·
tes, equilibristes, etc., tot 
plegat a càrrec d’artistes de 
la comarca. El dia comença·
rà amb la caminada a Sant 
Sebastià (3/4 de 10 del matí), 
seguit de l’esmorzar a la pla·
ça de l’Església (2/4 de 12 del 
migdia) i la missa en honor 
del sant (2/4 d’1). A 2/4 de 
6 de la tarda hi haurà una 
xocolatada davant del centre 
cívic El Rieral i a les 8 del 
vespre, després del circ, la 
sardinada amb torrades i vi 
posarà punt final a la jornada 
festiva.

La residència 
Santa Rosa  
de Mollet celebra  
el 25è aniversari

Mollet del Vallès

La Residència Santa Rosa va 
celebrar aquest dimarts 25 
anys d’activitat tenint cura 
de les persones grans. En 
l’actualitat, la residència dis·
posa de 80 places de residèn·
cia i 22 places en el centre 
de dia, i està formada per un 
equip humà que treballa en 
el benestar físic i emocional 
basant·se en el model aten·
ció centrada en la persona. 
Aquest equipament geriàtric 
disposa d’un ampli programa 
d’activitats encaminades a 
treballar, mantenir i preser·
var les capacitats físiques i 
les funcions cognitives, entre 
les quals destaquen la terà·
pia assistida amb animals o 
el programa multisensorial 
Evoca. La Residència Santa 
Rosa està sota el paraigües 
de la Fundació Sanitària 
Mollet.

Un concert coral 
inicia la festa major 
de Sant Vicenç  
de Vallromanes

Vallromanes

Un concert de les corals de 
Vallromanes i La Lira, de 
Montornès, donarà el tret 
de sortida, aquest dissabte 
a les 7 de la tarda, de la fes·
ta major de Sant Vicenç de 
Vallromanes. Els actes con·
tinuaran el dimecres vinent 
amb la missa solemne (al 
migdia) i el gruix d’activi·
tats es concentrarà entre el 
divendres 24 i el diumenge 
26. Entre les més destaca·
des, hi haurà jocs gegants, 
l’aperitiu de festa major, 
un escape room al Casal de 
Cultural, un sopar de cabàs, 
el concurs de pintura ràpida, 
la fira del vi formatge, o l’es·
pectacle familiar Set-up de la 
companyia Els Barlou, entre 
altres propostes. La festa es 
tancarà el dilluns 1 de febrer 
amb el concert d’En Clau de 
Gospel. 

La festa major 
d’hivern de Parets 
incorporarà una 
fira d’atraccions

Parets del Vallès

La festa major d’iivern de 
Parets, que tindrà lloc entre 
el 24 i el 27 de gener, incor·
porarà una fira d’atraccions 
durant els quatre dies, que 
estarà situada a l’aparca·
ment del pavelló. Una altra 
novetat destacada és que 
no hi ha cap activitat en 
què intervinguin animals. 
Durant la festa se celebra·
ran els 15 anys de la bèstia 
dels Diables de Parets amb 
una trobada de bestiari, i 
el pregó anirà a càrrec de la 
colla castellera Els Manyacs. 
D’altra banda, i pel que fa a 
la música, hi haurà dos dies 
de concerts i DJ en què s’han 
prioritzat els grups musicals 
paretans i les formacions 
amb representació de dones. 
El programa sencer es pot 
consultar al web municipal 
<www.parets.cat>.

Polleria i Carns Brunat, a Granollers, tanca després de més de 70 anys
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Troben dues persones mortes dins d'un cotxe a
Can Planes, a la Roca

Europa Espanya Català
Autor: Ferran Polo

La Policia Local de la Roca ha trobat aquest dissabte dues persones mortes a la zona de Can
Planes . Els dos cossos estaven a l'interior d'un vehicle.

Els Mossos d'Esquadra s'han traslladat al lloc de la troballa i han obert una investigació per
determinar les causes de la mort. Segons han explicat fonts d'aquest cos a EL 9 NOU, no s'han
trobat senyals de violència ni en els cadàvers ni a la zona. S'apunta, doncs, a una mort per una
causa accidental .

En un tuit, l'Ajuntament ha comunicat els fets. L'alcalde Albert Gil, per la seva banda, també ha
lamentat el succés en una puilada a Twitter.

L'Ajuntament lamenta el tràgic succès del que ha tingut coneixement avui per part de la Policia
Local, qui ha trobat el cos sense vida de dues persones dins d'un vehicle a la zona de Can Planes.
Els fets s'estan investigant per part dels cossos policials. pic.twitter.com/gYnEP6XZct

- Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) January 18, 2020

El tuit de l'Ajuntament d'aquest dissabte a la tarda

Una tragèdia al Municipi de La Roca del Vallès.

El cos de Mossos d'Equadra té oberta una investigació dels fets. https://t.co/h71J9tAMkv

- Albert Gil (@AlbertGilLaRoca) January 18, 2020

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/troben-dues-persones-mortes-dins-dun-cotxe-a-can-planes-a-la-roca/
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Localitzen dues persones mortes en un vehicle
estacionat al Vallès Oriental

Europa Espanya Català
Autor: Júlia Navarro

Les primeres hipòtesis indiquen que es tractaria d'una mort accidental L'Ajuntament lamenta el
tràgic succès del que ha tingut coneixement avui per part de la Policia Local, qui ha trobat el cos
sense vida de dues persones dins d'un vehicle a la zona de Can Planes. Els fets s'estan
investigant per part dels cossos policials. pic.twitter.com/gYnEP6XZct

Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) January 18, 2020

La Policia Local de la Roca del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental , ha localitzat aquest
dissabte els cadàvers de dues persones en un vehicle estacionat a la zona de Can Planes.
Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, la mort s'hauria produït de manera accidental , tal
com indiquen les primeres hipòtesis. Per la seva banda, l'Ajuntament de la Roca ha lamentat a
través de les xarxes socials la tràgica troballa , i ha assenyalat que ara tot està en mans de la
policia, que investiga els fets.

Es desconeixen les seves identitats Hauria ha estat un veí de la població vallesana qui hauria
localitzat els dos cossos mentre passejava per una zona boscosa, segons explica 'Nació Digital'.
Immediatament després ha trucat al cos policial local que ha desplaçat a u ns agents que han
comprovat que eren un home i una dona.

També et pot interessar... Mor un jove ciclista de 29 anys en una pista forestal del Baix Empordà

× Comparteix això Comparteix aquesta llista amb els teus familiars i amics. Fes click aquí per
rebre l'actualitat del Tarragonès al teu correu

https://tarragonadigital.com/catalunya/localitzen-dues-persones-mortes-vehicle-aparcat-barcelona-valles-oriental
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Troben dos cadàvers dins d'un cotxe a la Roca del
Vallès

Europa Espanya Català
Autor: Jaume Ventura

Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets

La Policia Local de la Roca del Vallès ha localitzat aquest dissabte al matí dos cadàvers dins d'un
cotxe a la zona de Can Planes. Segons ha pogut saber NacióDigital , un veí que passejava per
una zona boscosa de Can Planes ha vist el vehicle amb dues persones al seu interior i ha trucat a
la policia.

Allà, els agents han comprovat que eren els cossos sense vida d'un home i una dona. Els Mossos
d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.

L'Ajuntament lamenta el tràgic succès del que ha tingut coneixement avui per part de la Policia
Local, qui ha trobat el cos sense vida de dues persones dins d'un vehicle a la zona de Can Planes.
Els fets s'estan investigant per part dels cossos policials. pic.twitter.com/gYnEP6XZct

- Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) January 18, 2020

https://www.naciodigital.cat/noticia/194660/troben/dos/cad/vers/dins/cotxe/roca/vall
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Hallan los cuerpos sin vida de dos personas en un
coche estacionado en La Roca del Vallès,
Barcelona

Europa Espanya Espanyol

Según los Mossos d'Esquadra, la muerte de ambas víctimas habría sido accidental. Los agentes
ya investigan los hechos.
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Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra | laSexta.com

La policía local de La Roca del Vallès (Barcelona) ha encontrado los cuerpos sin vida de dos
personas dentro de un vehículo estacionado en la zona de Can Planes de esta población. Los
Mossos d'Esquadra han informado de que la muerte de estas dos personas ha sido accidental ,
según han determinado los policías en el mismo lugar del hallazgo.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Roca del Vallès ha lamentado en Twitter este trágico suceso y
ha indicado que los hechos se están investigando por parte de los cuerpos policiales.

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/hallan-cuerpos-vida-dos-personas-coche-estacionado-roca-valles-barcelona_202001185e2355820cf2e67cc6b36f0e.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/hallan-cuerpos-vida-dos-personas-coche-estacionado-roca-valles-barcelona_202001185e2355820cf2e67cc6b36f0e.html


https://www.elperiodico.cat/ca/successos-i-tribunals/20200118/morts-la-roca-del-valles-can-planes-barcelona-7812122

Secció: Sucesos
18/01/2020

Moren dues persones en un cotxe estacionat a
Barcelona

Europa Espanya Català

La policia local de la Roca del Vallès ( Barcelona ) ha trobat aquest dissabte els cossos sense vida
de dues persones dins d'un vehicle estacionat a la zona de Can Planes d'aquesta població.

Els Mossos d'Esquadra han informat que la mort d'aquestes dues persones ha sigut accidental ,
segons han determinat els policies al mateix lloc de la troballa.

Per la seva part, l'Ajuntament de la Roca del Vallès ha lamentat a Twitter aquest tràgic succés i ha
indicat que els fets s'estan investigant per part dels cossos policials.

https://www.elperiodico.cat/ca/successos-i-tribunals/20200118/morts-la-roca-del-valles-can-planes-barcelona-7812122


https://www.ccma.cat/324/troben-dos-cadavers-dins-un-cotxe-a-la-roca-del-valles/noticia/2981691/

Secció: Local
18/01/2020

Troben dos cadàvers dins un cotxe a la Roca del
Vallès

Europa Espanya Català

ACN La Roca del Vallès.-La Policia Local de la Roca del Vallès ha trobat dos cadàvers -un home i
una dona- dins un cotxe a la Roca del Vallès, a la zona de Can Planes. Segons fonts dels Mossos,
no hi ha indicis de criminalitat, sinó que es tractaria d'una mort accidental. L'Ajuntament de la ciutat
ha informat de la situació a través de Twitter i ha aprofitat per lamentar "el tràgic succés". A més,
han explicat que els fets s'estan investigant.

https://www.ccma.cat/324/troben-dos-cadavers-dins-un-cotxe-a-la-roca-del-valles/noticia/2981691/


https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/hallan-los-cuerpos-sin-vida-dos-personas-dentro-coche-barcelona-20200118_597253

Secció: Sociedad
18/01/2020

Hallan los cuerpos sin vida de dos personas
dentro de un coche en Barcelona

Europa Espanya Espanyol

Su muerte ha sido accidental La policía local de La Roca del Vallès (Barcelona) ha encontrado hoy
los cuerpos sin vida de dos personas dentro de un vehículo estacionado en la zona de Can Planes
de esta población.

Los Mossos d'Esquadra han informado hoy de que la muerte de estas dos personas ha sido
accidental, según han determinado los policías en el mismo lugar del hallazgo.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Roca del Vallès ha lamentado en Twitter este trágico suceso y
ha indicado que los hechos se están investigando por parte de los cuerpos policiales.

L'Ajuntament lamenta el tràgic succès del que ha tingut coneixement avui per part de la Policia
Local, qui ha trobat el cos sense vida de dues persones dins d'un vehicle a la zona de Can Planes.
Els fets s'estan investigant per part dels cossos policials. pic.twitter.com/gYnEP6XZct

- Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) January 18, 2020

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/hallan-los-cuerpos-sin-vida-dos-personas-dentro-coche-barcelona-20200118_597253


https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/les-franqueses-suspen-les-classes-daquest-dimarts-pel-temporal/

Secció: Comarcal
20/01/2020

Protecció Civil suspèn totes les activitats a l'aire
lliure pel temporal al Vallès Oriental

Europa Espanya Català
Autor: Ferran Polo

La ventada generada per la borrasca Glòria ha propiciat que alguns ajuntaments de la comarca
hagin decidit suspendre les activitats esportives i de lleure a l'aire lliure per aquest dilluns a la
tarda.

Aquestes decisions han arribat poc abans de l' ordre emesa per Protecció Civil de la Generalitat
que ha determinat la suspensió de totes les activitats a l'aire lliure a les comarques de Barcelona,
Girona i la Catalunya Central incloent el Vallès Oriental i el Moianès.

Es suspenen totes les activitats a l'aire lliure al medi natural a les comarques de les demarcacions
de #Girona #Barcelona i #CatalunyaCentral #INUNCAT #NEUCAT #VENTCAT #ProteccioCivil

Suspensió mitjançant resolució de 20 de gener de 2020 signada pel conseller @interiorcat
pic.twitter.com/r6FDlSSYUB

- Protecció civil (@emergenciescat) January 20, 2020

A la Roca , per seguretat, les escoles bressol municipals estaran tancades fins dimecres. A més,
les escoles de primària i secundària del municipi dimarts només oferiran serveis mínims . "Les
direccions de les escoles s'estan posant en contacte amb els familiars perquè vagin a buscar els
infants que són als centres", ha informat l'Ajuntament.

L'Ajuntament també ha decidit tancat diversos equipaments com el Complex Esportiu Municipal,
l'OAC de l'Ajuntament, l'escola de música, els centres cívics i els casals de la gent gran.

[ACTUALITZACIÓ]

Aquesta tarda ja no obriran l'OAC, la biblioteca, l'Escola de Música, el CEM, els Centres Culturals,
els Centres Cívics ni els Centres de la Gent Gran.

Més informació: https://t.co/PkluGIgNnK pic.twitter.com/1UKuKEpFBf

- Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) January 20, 2020

A Sant Pere de Vilamajor , l'Ajuntament d'acord amb el Departament d'Educació ha decidit
suspendre les activitats docents a l'escola bressol Pit Roig i a l'escola Torre Roja durant la jornada
d'aquest dimarts.

Per decisió de l'Ajuntament i el Departament d'Educació, conjuntament amb les direccions de cada
centre, demà l'escola bressol Pit Roig i el CEIP Torre Roja romandran tancats i no hi haurà
classes, per garantir la seguretat davant el temporal de vent i pluja pic.twitter.com/jWQGuYinLS

- Ajuntament Sant Pere de Vilamajor (@ajspvilamajor) January 20, 2020

A les Franqueses, aquest dilluns ja s'han suspès les activitats i entrenaments a l'exterior . També
es recomana no anar a parcs i places i recorden que hi ha camins i alguns vials tallats per la
caiguda d'arbres. Els serveis d'emergències estan treballant per reobrir-los.

RECTIFICACIÓ! S'han activat els plans VENTCAT, NEUCAT i INUNCAT. Per ara es mantenen les
classes als centres educatius de #lesFranqueses , però estigueu alerta dels comunicats en les
properes hores. pic.twitter.com/UEqmMDzieK

- Ajuntament de les Franqueses (@lesfranqueses) January 20, 2020

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/les-franqueses-suspen-les-classes-daquest-dimarts-pel-temporal/


A Sant Antoni, l' escola Joan Casas aquest dilluns no ha fet servir les instal·lacions exterior a l'hora
del pati. També s'han anul·lat els desplaçaments dels alumnes al pavelló per a les activitats
d'educació física previstes.

A l'Ametlla , el CF l'Ametlla també ha suspès els entrenaments previstos per aquesta tarda.

En altres municipis, també s'han tancat parcs i zones verdes per prevenir possibles incidents
lligats a la caiguda de branques o arbres per efecte de les ventades.

Altres actuacions

El fort vent d'aquest dilluns ha arrencat cap a les 10 del matí la teulada de planxa d'un garatge
d'una casa del carrer Pardal de la urbanització de Can Regasol , a Caldes.

Aquesta incidència s'afegeix als danys que ha provocat de matinada el trencament d'una claraboia
a l'escola Congost, a Canovelles . Al matí, la caiguda d'un arbre ha fet tallar un carril de la C-17 a
Canovelles en direcció Vic.

Els Bombers han fet des d'aquest diumenge al vespre i fins aquest dilluns a primera hora de la
tarda un total de 150 serveis relacionats amb el vent . S'afegeixen a les més de 50 alertes que ja
van rebre durant la jornada d'aquest diumenge. La majoria han estat per la caiguda d'arbres o
branques i els despreniments d'elements de façanes provocats pel vent.
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Ramon Manzanera guanya una disputa aèria amb un jugador del Tibidabo Torre Romeu

Les Franqueses goleja el 
cuer i ja és líder en solitari
Les Franqueses acaba la primera volta com a campió d’hivern

CF Les Franqueses         6

Gilabert, Resina, Maude (Aleix), 
Manzanera (Morales), Adarve (Juan 
Carlos), Sánchez, Pie, Younoussa, 
Sehou (Lars), Víctor (Rodríguez) i 
Gómez.

Tibidabo Torre Romeu   0

Girbau, Segovia (Rivas), Creus, Pérez, 
Urban, Navarro (Castro), Espinosa 
(Casto), Sánchez, Antonio Mesa, 
Jiménez i Salido (Pablo).

ÀRBITRE: Carlos Canades assistit a les bandes per David Moore i Arnau 
Andrés. Amonestacions per Navarro, Antonio Mesa, Daniel Mesa, Castro, Pérez, 
Sánchez i vermella directa per Creus.

GOLS: 1-0, Adarve, min 36; 2-0, Maude, min 38; 3-0, Adarve, min 47; 4-0, Adarve, 
min 52; 5-0, Morales, min 67; 6-0, Aleix, min 90.

Les Franqueses del Vallès  

EL 9 NOU 

Les Franqueses segueix en 
una excel·lent línia de resul-
tats i ha posat la directa cap 
a l’ascens. Aquesta setmana 
va golejar el Tibidabo Torre 
Romeu en el que és el quart 
partit consecutiu sense 
encaixar gol. 

Els locals van dominar el 
matx de principi a fi, però 
va faltar materialitzar el 
domini en gols durant la pri-
mera part. Abans del descans 

Adarve i Maude posaven ter-
ra de per mig. A la represa, 
Adarve va completar el seu 

hat trick. El defensa Morales 
i Aleix van completar la gole-
jada en un magnífic partit.

La Torreta trenca una ratxa de tres partits sense perdre

La Torreta deixa escapar  
els punts a la segona part

CF La Torreta   2

Nadal, Javier (Salinas), Marín (Ivan), 
Verano (Flores), Bertran, Arenas, 
Miñarro, Daniel, Amores, Carrasco 
(Quiñones) i Pujades.

Vic Riuprimer    5

Soria, Saborit, Puigdollers (Vila), 
Orriols, Sadurní (Viver), Pujol 
(Puigdesens), Espina, Curós 
(Aliberch), Isern, Farrés i Puig.

ÀRBITRE: Sergi López assistit a les bandes Àlex Gallego i Gabriel Rodríguez. 
Amonestacions per Verano, Marín i Carrasco de la Torreta i Curós, Puig, Orriols 
i vermella directa per Farrés del Vic Riuprimer.

GOLS: 0-1, Sadurní, min 11; 1-1, Javier, min 24; 2-1, Javier, min 31; 2-2, Orriols, 
min 43; 2-3, Orriols, min 47; 2-4, Orriols, min 66; 2-5, Puig, min 90.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU 

La Torreta va deixar esca-
par una bona oportunitat 
per puntuar davant el Vic 
Riuprimer, un dels equips 
punters de la categoria, però 
que va haver de jugar bona 
part del partit amb 10 juga-
dors.

El partit va tenir un inici 
trepidant, i al minut 11 de 
partit es van avançar els visi-
tants amb un penal transfor-
mat per Sadurní. Pocs minuts 
després va arribar una de les 
jugades claus del partit: penal 
xiulat sobre Bertran que va 
suposar l’expulsió de Farrés. 
El penal va ser transformat 
per Javier Sánchez. El mateix 
Sánchez va ser l’encarregat 

d’avançar La Torreta a la mit-
ja hora de partit. Just abans 
del descans, Orriols va definir 
un contraatac que va ser ori-
ginat per una pèrdua al cen-
tre del camp de La Torreta.

El gol abans del descans 
va fer mal als roquerols, que 
van encaixar el tercer només 
reprendre’s la segona mei-
tat. La Torreta es va refer 

tornant a dominar, però en 
el millor moment va arribar 
la sentència visitant. Orriols 
amb un potent xut va fer el 
quart.

El partit de la Molletense 
al camp de la UD Gramanet 
es va suspendre per les fortes 
ventades. És probable que es 
jugui el dimecres a 2/4 de 10 
del vespre.

Partit desencertat del Caldes, 
que posa fi a una ratxa  
de vuit partits sense perdre

C. At Gironella              1

Sabaté, Osés, Noguero, Checa, 
Palomo (Zafra), Safont (Rachdi), 
Santmartí (Uribe), Rueda (Pérez), 
Ginesta, Bertolio i Ragués (Prat).

CF Caldes  0

Morte, Vega (Gayolà), Roca, 
Rodríguez, González, Albert Camí, 
Aznar, Anaya (Parra), Jordi Camí, 
Valls (Ortega) i Angelet (Edgar).

ÀRBITRE: Ruben Batalla assistit a les bandes per Juan Francisco Castillo i Adrià 
Pulido. Amonestacions per Ragués i Ginesta del Gironella i Edgar, González, 
Valls, Vega, Aznar i Parra del Caldes.

GOLS: 1-0, Uribe, min 83.

Gironella 

EL 9 NOU 

La ratxa del Caldes sense 
perdre va arribar a vuit par-
tits. Els de José Luis Duque 
van fer un partit molt fluix, 
davant un Gironella que va 
aconseguir treure-li la pos-
sessió al Caldes i fer-lo sentir 
molt incòmode.

El partit va ser molt espès 

amb escasses ocasions de 
perill en les dues porteri-
es. El Caldes va patir molt 
durant la primera meitat, 
que va ser dominada pel 
Gironella, que sempre va 
estar un punt per sobre d’in-
tensitat que els visitants. El 
gol va arribar en una jugada 
aïllada amb un seguit de 
rebots i indecisions que va 
rematar Uribe a porteria.

Conxorxa del Berga  
i el vent per derrotar  
el FC Cardedeu
CE Berga                        2

Magí, Martínez (Trulls), Sala, Vila, 
Noguera, Fígols, Serra (Canals), 
Casanovas (Parés), Torres, Carreras 
i Blanch.

FC Cardedeu 0

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

ÀRBITRE: Xavier Miquel Pallarès assistit a les bandes per Gabriel Campillo 
i Marc Rodríguez. Amonestacions per Torres, Vila, Fígols, Sánchez, Parés, 
Carreras i Sala del Berga i per la part visitant Maurici, Ruiz, Tayeda i Castellvell 
del Cardedeu.

GOLS: 1-0, Torres, min 69; 2-0, Noguera, min 76.

Berga

EL 9 NOU 

El vent va ser el convidat 
inesperat del partit entre el 
Berga i el Cardedeu. L’apari-
ció del vent va ser favorable 
al Berga, un equip acostumat 
a jugar amb pilotes llargues 
a l’espai. En canvi, el conjunt 
de Raimon Raga sempre 
intenta buscar la pilota al 
peu i per terra. Tot i ocupar 
una posició a la zona baixa de 
la classificació, el Berga és un 
equip competitiu i va fer un 
bon partit.

El matx va començar amb 
molta intensitat i amb molts 
contraatacs que provocaven 
moltes ocasions a les dues 
porteries. En els primers ins-
tants, els visitants van provar 
de jugar per terra, però les 
curtes dimensions del camp 
i les condicions meteorològi-
ques van obligar el Cardedeu 
a variar el seu joc. L’ocasió 
més clara del Cardedeu va 
ser una vaselina que va sortir 
per sobre el travesser per 
molt poc. Per la seva part, 

els locals es van sentir molt 
còmodes amb pilotes llar-
gues a l’esquena dels defen-
ses. Al descans es va arribar 
amb 0-0 en el marcador, amb 
la sensació que el primer 
equip que marqués, proba-
blement s’acabaria enduent 
la victòria.

El segon temps es va 
reprendre amb una tònica 
similar. El local Noguera va 
tenir la primera ocasió de la 
segona part amb un perillós 
xut llunyà. En un servei de 
banda va arribar el primer 
gol del partit al minut 69, 
una pilota penjada dins 
l’àrea que va ser baixada i 
va rematar Torres amb un 
potent xut. El Cardedeu no 
va tardar a reaccionar i va 
obligar el Berga a recular al 
mateix camp, però malgrat 
això no va tenir cap ocasió 
clara. Amb el Cardedeu 
bolcat per trobar l’empat, 
Noguera va sentenciar el 
partit aprofitant el refús de 
la primera rematada que va 
rebutjar el porter Avellane-
da.
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Secció: Asistencia y Protección Social - Sociedad
21/01/2020

Més de 100.000 alumnes de primària i secundària
es queden sense escola a causa del temporal

Europa Espanya Català

Redacció

ACN

Les afectacions del temporal Glòria ja són evidents aquest dimarts. S'han tancat diverses
carreteres catalanes i hi ha més de 100.000 alumnes de primària i secundària que s'han quedat
sense escola. A causa de la neu i les alertes de vent, també s'han suspès algunes rutes de
transport escolar, i s'han vist afectats uns 2.300 estudiants.

El Maresme ha estat la comarca que ha tancat avui tots els seus centres educatius, la qual cosa
ha afectat un total de 72.701 alumnes. La demarcació de Girona, a causa de les nombroses
incidències del vent aquest matí, també ha hagut de tancar els centres educatius de diversos
municipis. Com a conseqüència, un total de 22.005 alumnes de les comarques gironines no han
anat avui a classe.

En concret, al Baix Empordà, una de les comarques gironines més afectades, els municipis que
han hagut de clausurar tots els seus centres són Calonge i Sant Antoni, Castell-Plata d'Aro,
Torroella de Montgrí, Forallac, Verges, Bellcaire, Mont ras, Sant Feliu de Guíxols, Vall-llobrega,
Pals, La Pera, Cruïlles i Ullastret.

A la resta de comarques gironines, els municipis que han vist tancar tots els seus centres
educatius han estat Salt, Cassà de la Selva, Sant Jordi Desvalls, Bordils, Sant Jordi Desvalls i
Celrà (Gironès); Banyoles (Pla de l'Estany); Agullana, Albons, Pau i Albanyà (Alt Empordà);
Hostalric, Vidreres, Riudellots de la Selva i Llagostera (Selva), i Vallfogona del Ripollès (Ripollès).

Continuant amb les comarques gironines, tampoc no han pogut obrir avui l'Escola Puig d'Esquers
de Colera (Alt Empordà), l'Institut de Sarrià de Ter (Gironès), els instituts de Llançà, l'Escala i la
Jonquera (Alt Empordà), l'Institut Sobreques de Girona (Gironès) i l'Institut de Caldes de Malavella
(Selva).

D'altra banda, avui tampoc no han pogut obrir per incidències pel vent els centres educatius de
dos municipis del Vallès Oriental: La Roca del Vallès, amb 1.534 alumnes, i Montseny, amb 43
alumnes. En aquesta mateixa comarca, ha mantingut el seu tancament l'Escola Congost de
Canovelles, amb 400 alumnes, per la caiguda ahir d'una claraboia. D'altra banda, avui tampoc no
ha pogut obrir el CEE Montserrat Montero de Mollet del Vallès, amb 141 alumnes.

Al Barcelonès, Sant Adrià de Besós ha tancat avui tots els seus centres educatius, afectació que
ha arribat als 4.800 alumnes. També ha tancat l'Escola Busquets i Punset de l'Hospitalet de
Llobregat, amb 454 alumnes. En el cas de l'Institut la Riera de Badalona, que ja haver de tancar
ahir, avui ha pogut traslladar l'activitat a la biblioteca.

Al seu torn, al Vallès Occidental, no han pogut obrir avui dos centres de Cerdanyola del Vallès:
l'Escola Serraparera, amb 200 alumnes, i el Centre de Formació i Treball Flor de Maig, amb 108
alumnes. Al Baix Llobregat, tampoc no ha pogut obrir les portes l'Escola Montserrat de Cornellà de
Llobregat, amb 150 alumnes.

Per últim, de forma preventiva pel vent, avui també ha tancat l'Institut Pere Martell de Tarragona,
amb 1.163 alumnes.

https://www.social.cat/noticia/11332/mes-de-100.000-alumnes-de-primaria-i-secundaria-es-queden-sense-escola-a-causa-del-tempora


D'altra banda, a causa de la neu, nombrosos centres educatius de la Terra Alta no han pogut obrir
les portes avui dimarts, la qual cosa afecta uns 2.500 alumnes de la comarca. El tancament afecta
l'Institut de Gandesa i diverses escoles del Pinell de Brai, Corbera d'Ebre, Vilalba dels Arcs,
Caseres, Carnes, la Pobla de Massaluca, la Fatarella, el Prat de Comte, Horta de Sant Joan i Bot,
a banda de l'Escola Puig Cavallera de Gandesa.

A la Catalunya Central, l'única escola que no ha pogut obrir per la neu ha estat l'Escola Santa
Bàrbara de Vidrà, a Osona, mb 14 alumnes.

Rutes de transport escolar suspeses Pel que fa a les rutes del transport escolar suspeses a causa
del vent i de la neu, la mesura ha afectat uns 2.300 alumnes en el conjunt de Catalunya, la majoria
a les comarques gironines, amb 2.061 alumnes en total. En aquest cas, s'han suspès rutes de
Torroella de Montgrí, Verges, Begur, Figueres, l'Escala, Llançà, Camprodon, Planoles, Banyoles,
Esponellà, Olot, Vidreres, Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric i Llagostera.

També s'han hagut de suspendre totes les rutes de les Terres de l'Ebre (amb 169 alumnes
afectats) i, a la Catalunya Central, algunes línies de transport d'Osona, el Moianès i el Berguedà,
amb 49 alumnes afectats.
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Más de 100.000 alumnos, afectados por la
suspensión de clases en Catalunya

Europa Espanya Espanyol

El temporal causado por la borrasca "Gloria" ha dejado sin clase a más de 100.000 alumnos en
Catalunya este martes a causa de la nieve y las alertas de viento y también se han suspendido
algunas rutas de transporte escolar que han afectado a unos 2.300 estudiantes.

En la comarca de El Maresme (Barcelona) han cerrado todos los centros educativos, que ha
afectado a un total de 72.701 alumnos, mientras que en la demarcación de Girona un total de
22.005 alumnos de 27 municipios no han ido a clase, según ha informado la Conselleria de
Educación de la Generalitat en un comunicado.

En las comarcas gerundenses también han cerrado la escuela Puig d'Esquers de Colera y los
institutos de Llançà, Escala y la Jonquera, de Alt Empordà (Girona); los institutos de Sarrià de Ter
y de Sobreques de Girona, de Gironès (Girona); y el instituto de Caldes de Melavella, de Selva
(Girona).

Alerta por viento en Barcelona Las incidencias por el viento han provocado el cierre de escuelas
en dos municipios del Vallès Oriental (Barcelona): la Roca del Vallès, con 1.534 alumnos, el
Montseny, con 43, y el centro de educación especial Montserrat Montero de Mollet del Vallès, con
141.

Además, en esta misma comarca, la escuela Congost de Canovelles, con 400 alumnos, sigue
cerrada desde este lunes por la caída de placas de la claraboya del centro a causa del viento.

Por lo que respecta al Vallès Occidental (Barcelona), se han suspendido las clases en dos centros
de Cerdanyola del Vallès, la escuela Serraparera, con 200 alumnos, y el centro de formación y
trabajo Flor de Maig, con 108.

En el Barcelonès (Barcelona), en Sant Adrià de Besós se han cerrado todos los centros, con una
afectación de 4.800 alumnos; también han cerrado la escuela Busquets i Punset de L'Hospitalet de
Llobregat, con 454 alumnos, mientras que el instituto la Riera de Badalona, que cerró este lunes,
ha retomado la actividad en la biblioteca.

En Tarragona, el instituto Pere Martell ha cerrado de forma preventiva por el viento y ha dejado sin
clase a 1.163 alumnos.

Afecciones por la nieve En la comarca de Tierra Alta (Tarragona) numerosos centros han
suspendido las clases y ha afectado a 2.500 alumnos de la escuela Puig Cavallera y el instituto de
Gandesa, diferentes escuelas de Pinell de Brai, Corbera d'Ebre, Vilalba dels Arcs, Caseres,
Carnes, la Pobla de Masaluca, la Fatarella, el Prat del Comte, Horta de Sant Joan y Bot.

La escuela Santa Bàrbara de Vidrà, con 14 alumnos, de la comarca de Osona (Barcelona),
también ha suspendido la actividad por culpa de la nieve.

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10310490/01/20/Mas-de-100000-alumnos-afectados-por-la-suspension-de-clases-en-Catalunya.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10310490/01/20/Mas-de-100000-alumnos-afectados-por-la-suspension-de-clases-en-Catalunya.html
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S'intensifica l'impacte del temporal Glòria arreu de
Catalunya

Europa Espanya Català

La caiguda d'una torra d'alta tensió ha deixat sense servei elèctric més de 220.000 persones a
Girona, tot i que l'avaria ja s'ha resolt. En paral·lel, hi ha diverses vies tallades pel risc
d'inundacions.

Segon dia del pas del temporal Glòria a Catalunya i afectacions diverses arreu del territori. Si la
jornada de dilluns va estar marcada, sobretot, per les fortes ratxes de vent , durant el dimarts
destaca la pluja intensa, que ha provocat un enorme creixement del cabal d'alguns rius, sobretot a
les comarques gironines. El gruix dels problemes d'avui estan vinculats a la mobilitat. En una roda
de premsa feta aquest matí, la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha explicat que "han
passat 24 hores de temporal i ens en queden 36." "Més important que la feia dels equips
d'emergència és la responsabilitat de la ciutadania", ha afegit, fent una crida a la prudència.

A la província de Girona, 220.000 persones s'han quedat sense llum durant unes hores per una
avaria a la xarxa d'alta tensió de Red Eléctrica . En concret, la companyia ha informat que el
temporal ha tombat una torra de la MAT a Sant Hilari de Sacalm. A quarts de nou, quedaven
60.000 abonats sense llum, concentrats a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, i una hora més
tard Red Eléctrica ha anunciat que l'avaria s'havia resolt i que, en qualsevol cas, els afectats serien
puntuals. Sí que hi ha abonats sense llum a la Terra Alta.

Una de les conseqüències més visibles del temporal és l'afectació a les escoles, amb més de
100.000 alumnes de primària i secundària que s'han quedat sense classe. Totes les escoles del
Maresme estan tancades, el que afecta 72.000 menors, mentre que a les comarques de Girona el
temporal ha deixat sense escola 22.000 estudiants. També hi ha centres tancats a la Roca del
Vallès, el Montseny, Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet i Badalona i el transport escolar s'ha vist
afectat en comarques com el Moianès, el Berguedà o la Terra Alta.

https://twitter.com/educaciocat/status/1219553617688125440

https://twitter.com/educaciocat/status/1219553617688125440

En paral·lel, l'AP-7 ha estat tallada diverses hores entre Figueres i la Jonquera, com a
conseqüència d'un accident que ha implicat tres camions. També estan tallades la C-31a Ullà, la
C-260 a Castelló d'Empúries, la GI-643 a Torroella de Montgrí i la GI-647 a Caldes de Malavella,
en tots aquests casos per inundacions. A més a més, és obligatori l'ús de cadenes a diverses vies.

El creixement dels rius també és important, sobretot en els casos de l'Onyar i el Daró, ambdós a
Girona, amb risc de desbordament. En aquest sentit, Protecció Civil ha recomanat als habitants del
Baix Empordà i el Gironès no sortir de dels nuclis urbans pel risc d'inundacions . L'Onyar duu un
cabal de 500 m3/s, mentre que el límit de desbordament és de 600. Fa 50 anys que el riu no es
desborda a la ciutat de Girona. Aquest risc ha provocat que l'Ajuntamet de Girona hagi activat la
fase d'emergència, que sobretot és als carrers del Carme i del Barri Vell.

La borrasca Gloria cede, aunque 12 comunidades continúan en alerta EFE

https://twitter.com/meteocat/status/1219551912510545921

https://twitter.com/meteocat/status/1219551912510545921

També hi ha retards importants al TRAM i en algunes línies de rodalies de Renfe. Per exemple, la
caiguda de dos arbres a les vies interromp la circulació de les línies R15, R2 i R11 de Rodalies. En

https://www.publico.es/public/s-intensifica-l-impacte-del-temporal-gloria-arreu-catalunya.html


concret, la R15 està tallada entre els Guiamets i Móra la Nova i les línies R2 i R11 estan tallades
entre Llinars del Vallès i Sant Celoni. La llevantada ha provocat danys en diverses localitats
marítimes, sobretot a la Costa Daurada, amb l'entrada de l'aigua del mar en zones de baixes de
municipis com Salou o Cambrils, entre d'altres, tot i que també hi ha afectacions a la Costa Brava,
per exemple a Tossa de Mar.

https://twitter.com/silviaragolta/status/1219545486539067392

https://twitter.com/silviaragolta/status/1219545486539067392

A Barcelona, hi ha algunes línies d'autobusos sense circulació, afectades per la caiguda d'arbres, i
s'han tancat els accessos a les platges i els espigons. A la capital s'han registrat onades de més
de cinc metres. El passeig Martí Pujol de Badalona s'ha inundat i a la ciutat el fort onatge ha
provocat el trencament d'algunes fustes del pont del Petroli, segons ha difòs l'exregidor José
Téllez.

29 provincias en alerta por nieve, viento, lluvia y fenómenos costeros AGENCIA ATLAS

https://twitter.com/JoseTellezBDN/status/1219566089908244480

https://twitter.com/JoseTellezBDN/status/1219566089908244480

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès de moment 38 persones per ferides de diversa
consideració , fonamentalment per lesions provocades pel fort vent, 34 de les quals han estat
traslladades a hospitals i n'hi ha una que està greu a Bellvitge. Va patir fortes contusions a
Cornellà de Llobregat. En canvi, el conseller d'Interior, Miquel Buch , ha confirmat que la
desaparició d'una persona a la desembocadura del riu Besòs va ser una "falsa alarma", després
que diversos equips policials i dels Bombers portessin a terme una recerca arran de rebre un avís.
Finalment, el Departament d'Interior ha prohibit les activitats a l'aire lliure al medi natural a les
comarques de Barcelona, Girona i Catalunya Central. A nivell institucional, el Parlament ha decidit
ajornar l'arrencada del ple fins a les 9h de demà, quan havia de començar avui a les 15h.

Perquè confies en Públic

Estàs llegint aquesta notícia perquè a Públic som independents, lliures i valents. I això només és
possible quan lectors com tu ens recolzeu en la nostra tasca.

Mantenim un enfocament social i denunciem els abusos del poder. Ens ajudes a seguir fent-ho
possible?

Amb 6 al mes estaràs enfortint un periodisme que tria estar al costat de la gent. A més podràs
comptar amb molts altres avantatges.

uneix-te a nosaltres
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El temporal obliga a suspendre 37 rutes de
transport escolar al Vallès Oriental

Europa Espanya Català

688 alumnes han quedat afectats

37 rutes escolars d'anada a les escoles del Vallès Oriental han quedat suspeses aquest dimarts al
matí com a conseqüències dels efectes de la llevantada que afecta la comarca i Catalunya.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha informat que, "tot i que les rutes s'han desenvolupat
majoritàriament amb normalitat", 688 alumnes han quedat afectats: "El Consell Comarcal, segons
les indicacions del Departament d'Ensenyament, ha mantingut el servei, tot i estar fent un
seguiment exhaustiu del temporal per anar prenent les decisions adequades sobre la marxa",
destaquen.

Tot i això, expliquen que ja dilluns a la tarda es va decidir suspendre les rutes de les escoles Joan
Casas (Sant Antoni de Vilamajor) i Torre Roja i l'Institut Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor),
l'Institut Giola (Llinars del Vallès), l'Institut la Roca (La Roca del Vallès), l'Institut Vilanova (Vilanova
del Vallès), totes per decisió dels respectius ajuntaments. Aquest dimarts la llista de centres
afectats s'ha ampliat amb el CEE Montserrat Montero (Granollers), per manca de llum al centre.
També s'han hagut de suspendre per manca d'usuaris la ruta al CEE Can Vila (Mollet del Vallès),
la ruta a l'Escola Montbui (Caldes de Montbui) una ruta de les rutes de l'institut El Sui i una altra de
l'Institut Pla Marcell (Cardedeu).

https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/30895/temporal/obliga/suspendre/37/rutes/transport/escolar/al/valles/oriental
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La Roca tanca tots els centres educatius fins
dimecres

Europa Espanya Català
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Totes les carreteres tallades i afectacions al
transport pel temporal dimecres

Europa Espanya Català
Autor: Xavi Segura

Les fortes pluges, la neu i el vent dificulten molt la mobilitat amb desenes d'incidències a tot el
territori. El fort temporal manté moltes carreteres tallades o afectades | Arxiu

El fort temporal no dona treva a Catalunya i per tercer dia consecutiu aquesta setmana tenim
pluges intenses, ventades i nevades que fan que la mobilitat sigui molt complicada arreu del
territori amb greus afectacions . Per tant, aquest dimecres, 22 de gener, hi ha carreteres tallades,
problemes en altres vies i moltes incidències en el transport públic.

La situació ha empitjorat durant la nit a les comarques de Girona i del nord de Barcelona amb
pluges molt importants. Al matí hi haurà una treva en alguns punts, però la pluja tornarà al llarg de
la tarda. Aquestes són les principals incidències viàries i de transport públic ara mateix a tot
Catalunya:

Carreteres tallades o afectades Barcelona

AP-7: Tallada a la Roca del Vallès en direcció nord amb desviaments per la C-60. Retencions al
Papiol en direcció Martorell. A-2: Retencions des de Pallejà cap a Barcelona en tots els trams.
B-10: La Ronda Litoral presenta retencions al nus del Llobregat. B-500: Tallada a Sant Fost de
Campsentelles. BV-2002: Congestió a Torrelles de Llobregat per la caiguda d'objecte a la via. Pas
alternatiu regular per semàfor. BV-4024: Tallada a Guardiola de Berguedà, a Coll de Pal, per vent.
BV-4031: Tallada a Castellar de n'Hug per vent. BV-5111: Congestió per caiguda d'objecte a la via
a Arenys de Munt amb pas alternatiu. BV-5301: Tallada a Santa Maria de Palautordera per
inundacions. BV-5301: Tallada al Montseny per esllavissades. C-1413a: Tallada a Sentmenat per
obstacles a la via. C-153: Tallada per la presència de bassals d'aigua a Gurb. C-16: Retencions a
la Via Augusta de Barcelona. C-17: Retencions des de Mollet del Vallès cap a Barcelona. C-25:
Tallada a Sant Sadurní d'Osormort per bassals d'aigua. Retencions per accident a Calonge de
Segarra cap a Lleida. C-32: Tallada a Castelldefels en sentit Tarragona i retencions des de
Castelldefels cap a Barcelona. C-55: Retencions per despreniments a Cardona. Pas alternatiu.
C-58: Retencions a Ripollet, Montcada i Reixac i Sabadell. C-60: Retencions a la Roca del Vallès
en sentit Granollers. C-64: Pas alternatiu a Arenys de Munt per inundacions.

Girona AP-7: Tallada a Hostalric en direcció nord amb desviaments per la sortida 12b cap a la
C-60. Està tallada la sortida 10 en ambdós sentits. BV-5122: Tallada a Fogars de la Selva per
inundacions. BV-5123: Tallada a Hostalric per inundacions. C-25: Tallada a Arbúcies per
esllavissades i retencions a Vilobí d'Onyar per inundacions. C-35: Tallada a Hostalric per
inundacions. C-38: Obligació de cadenes a Molló per neu. Un camí asfaltat tallat a Parlavà per
inundacions. GI-550: Tallada a Agullana per esllavissades. GI-555: Tallada a Riudarenes per
inundacions. GI-643: Tallada a Gualta per inundacions. GIV-4016: Obligació de cadenes a Toses
per neu.

GIV-5201: Obligació de Cadenes entre Viladrau i Montseny per neu.

GIV-6321: Tallada a Bellcaire d'Empordà per inundacions.

GIV-6703: Tallada a la Quart en direcció la Creueta per inundacions.

https://catalunyadiari.com/catalunya-meteo/carreteres-tallades-afectacions-transport-temporal-22-gener-2020


N-260: Pas alternatiu a Ribes de Freser per esllavissades.

N-260: Cadenes entre Ribes de Freser i Urtx per neu, també entre Bellver i Puigcerdà.

N-260a: Tallada a Vallfogona de Ripollès per esllavissades.

Tarragona C-12: Tallada a Tortosa per inundacions C-42: Trànsit lent a l'Aldea per inundacions.

Lleida C-142b: Obligació de cadenes a Naut Aran a l'accés del pla de Beret. Afectació entre
Baqueira i el pla de Beret. C-28: Obligació de cadenes entre Baqueira i Esterri d'Àneu.

Transport públic RENFE

R3: Suspesa la circulació de trens entre La Garriga i Puigcerdà. Servei alternatiu per carretera. R1:
Interrompuda la circulació entre Arenys de Mar i Maçanet. Resta de línia amb un tren per sentit i
hora. R15: Interrompuda entre Móra la Nova i Reus. Servei alternatiu per carretera. R11: Retards
de més de 30 minuts. R2: Sense servei entre Sant Celoni i Maçanet. A la resta de línia,
afectacions de més de 30 minuts. RG1: Suspès el servei a tota la línia.
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Les escoles de la Roca tornaran a obrir a partir de
demà

Europa Espanya Català
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La Roca acaba con la presencia de una colonia de
cotorra argentina en la Torreta

Europa Espanya Espanyol

La concejalía de Salud Pública de La Roca quiere acabar con la presencia de la Cotorra Argentina
en la Torreta, donde se ha identificado una colonia en Can Tàpies. El pasado 3 de enero, explican
desde el Ayuntamiento, los especialistas de la empresa Biodiversitat.cat lograron capturar cuatro
hembras adultas, y a finales de mes está previsto que se proceda a capturar los ejemplares
machos.

La actuación forma parte del proyecto de Gestión integrada de la cotorra argentina impulsado por
la Diputación de Barcelona, que tiene como objetivo controlar la proliferación de esta especie
invasora. El control de la colonia de este espécimen se hace con la captura de ejemplares adultos
y la posterior retirada de los nidos.

La cotorra argentina o de pecho gris es una especie exótica invasora que procede del continente
americano, y provoca graves desperfectos en los espacios públicos y puede acarrear problemas
de seguridad ciudadana si los nidos se hacen muy grandes. De ahí que la legislación obliga a los
ayuntamientos a luchar contra esta especie de ave invasora que provoca también perjuicios a la
biodiversidad de la zona.

http://revistadelvalles.es/2020/01/25/la-roca-acaba-con-la-presencia-de-una-colonia-de-cotorra-argentina-en-la-torreta/
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La obra 39, el primer Nadal d'exili fa parada a
Santa Agnès

Europa Espanya Català
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39, el primer Nadal a l'exili omple el Centre Cívic de
Santa Agnès

Europa Espanya Català
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La Roca comença a arreglar els desperfectes del
temporal Gloria

Europa Espanya Català
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Les proves Cangur de matemàtiques opten per un
nou format per equips

Europa Espanya Català

La Politècnica de Manresa reuneix 260 estudiants d'arreu de les comarques centrals

Una de les aules de la UPC de Manresa, aquest dijous al migdia, amb els estudiants en plena
prova

J.M.G.

Una de les aules de la UPC de Manresa, aquest dijous al migdia, amb els estudiants en plena
prova

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa ha viscut aquest divendres un tràfec poc
habitual. 260 estudiants de segon i tercer d'ESO d'arreu de les comarques centrals han participat a
la prova Cangur de matemàtiques que organitza la Societat Catalana de Matemàtiques.

En aquesta ocasió s'ha dut a terme amb un format nou. De l'examen individual que se celebrava
fins ara s'ha passat a una prova per equips en la qual tant important és donar la resposta correcte
com utilitzar una bona estratègia per aconseguir més punts. Tot en una hora justa per afegir més
pressió.

Hi han participat 37 equips, format per 7 estudiants cadascun d'ells, de 20 centres d'ensenyament
de diverses poblacions. A més a més de Manresa hi han pres part instituts del Solsonès, Moianès,
Osona i també d'arreu del Bages. Degut a l'alta participació s'ha fet en dos torns. El concurs s'ha
dut a terme aquest dijous arreu de Catalunya. Per primera vegada també s'ha celebrat a Berga.

Als equips se'ls hi han plantejat 15 problemes matemàtics . La puntuació per resoldre's era
dinàmica. Canvia mentre es va desenvolupant la prova. El menys encertat, per exemple, puntua
més, i si un se soluciona molt, la resposta val menys. Cada minut que passava sense que es resolt
un problema aquest guanya valor. A més a més si la resposta no és correcte es restava punts a
l'equip.

Els estudiants tenien una pantalla a l'aula en la qual podien observar l'evolució dels altres equips i
també la puntuació de cada prova. Aquest disseny del concurs fa que també s'hagi de tenir en
compte una estratègia a seguir.

La responsable de la prova Cangur , la professora de Matemàtiques de la UPC a Manresa, Montse
Alsina, explicava que tot i que aquest any els alumnes del Berguedà s'han quedat a Berga, cada
cop hi ha més participants. Això es deu «a que cada cop genera més interès, que la UPC és una
universitat de referència i també la fidelitat del professorat» dels instituts.

Amb aquest tipus de prova i el nou model del concurs, «s'ensenya als estudiants a adquirir
competències i aptituds de la vida». Remarcava que han de treballar en equip i tenir en compte el
que fan els altres. «Són moltes variables a tenir en compte que ajuden a entrenar el pensament».

Els millors equips de la prova Cangur de Manresa disputaran la fase final que se celebrarà el
pròxim 5 de març al centre cultural La Torreta de la població de Montmeló.

Per altra part aquest divendres s'inaugurarà al Museu de la Tècnica l'exposició «Les matemàtiques
i la vida. El dia a dia més enllà de les fórmules» . Serà a partir de 2/4 de 6 de la tarda.

https://www.regio7.cat/manresa/2020/01/30/proves-cangur-matematiques-opten-nou/594380.html?utm_source=rss
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La Roca destina 45.000 euros a projectes de
cooperació

Europa Espanya Català
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NOU9EL

El quart cinturó: 
una autovia amb 
molta controvèrsia
La polèmica al voltant del projecte 
s’allarga des de fa 20 anys

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 

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

Un dels trams construïts del futur quart cinturó

MERCÈ  
SALRACH

carretera ha generat molta 
polèmica perquè cal traves-
sar boscos i els veïns s’hi han 
mostrat en contra. L’adminis-
trador d’aquesta autovia, el 
Ministeri de Foment, va ini-
ciar la construcció d’alguns 
trams el 1995 i està previst 
que estigui finalitzada a 
mitjan 2021.

Van començar a planifi-
car la carretera als anys 60, 
durant el franquisme. Tenien 
previst acabar-la l’octubre de 
2019, però l’obra s’ha endar-
rerit. A Foment estan fent 

tot el possible per accelerar-
la. 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 

retardant i acumula incom-
pliments des de l’inici de les 
obres (2007). La patronal 
multisectorial catalana Cecot 
ha estimat en 240 milions 
d’euros el cost de la infraes-
tructura.

moltes veUs  
contràries

Durant dècades molts veïns 
de les àrees afectades s’han 
mostrat en contra de la 
construcció del quart cin-
turó, 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 comple-
xos, una xarxa de mobilitat 
que prioritzi el transport 
públic i la reducció del gasos 
de l’efecte hivernacle, la mi-
llora de la xarxa secundària 
de les carreteres i el rigor en 
la planificació total.
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Alumnes de 1r d’eso, el curs passat, en una activitat del programa 

Alumnes de l’institut Giola 
impulsen un projecte de reciclatge

PAU DÍEZ muntar el projecte Save The 
Planet. Ara han agrupat els 
alumnes en cinc grups: CO2, 
desforestació, plàstic, sos-
tenibilitat i malbaratament 
d’aigua. 

Els professors han repartit 
una checklist amb totes les 
tasques: webs, logos, expo-
sicions, treball de la conta-
minació, collages… Alhora, 
els estudiants han visionat 
vídeos de la Greta Thunberg 
i d’altres per conscienciar-los 

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

Al facilitar les vostres dades accepteu 
expressament la política de privacitat

de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a 
www.el9nou.cat
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L'antic convent de la Roca acull la vintena dels
menors no acompanyats que hauran d'estar a les
Franqueses

Europa Espanya Català

Els joves faran moltes de les seves activitats a Granollers

La vintena de joves que haurien d'estar a la masia de Can Santa Digna, a les Franqueses del
Vallès , s'allotgen a la masia de Can Grau, a la Roca del Vallès, mentre no avança el projecte. Tal i
com avança Revista del Vallès, l'antic convent de monges carmelites acull de forma temporal els
menors.

El secretari de la Fundació Mercè Fontanilles, Pere Molins, ha explicat a NacióGranollers que es
tracta de dos projectes diferenciats, però que com que el projecte franquesí està aturat ells i la
fundació El Xiprer -que ha impulsat el projecte a la Roca- van decidir aprofitar l'espai roquerol, que
va quedar en desús després de la marxa de els monges, l'estiu del 2017. Els dos projectes
coincideixen amb la línia d'ajudar a persones necessitades, amb la diferència que a l'antic convent
hi haurien d'anar adults, i no menors com a Can Santa Digna.

L'alcalde de la Roca, Albert Gil, ha explicat a VOTV que l'espai forma part del seu terme municipal,
però que els joves faran moltes de les seves activitats a Granollers. A més, els dos consistoris
estaran en una mesa de seguiment que, entre d'altres coses, treballarà per evitar casos de
xenofòbia com ha passat a altres municipis catalans amb centres similars.
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L'antic convent de la Roca acull la vintena dels
menors no acompanyats que hauran d'estar a les
Franqueses

Europa Espanya Català

Els joves faran moltes de les seves activitats a Granollers

La vintena de joves que haurien d'estar a la masia de Can Santa Digna, a les Franqueses del
Vallès , s'allotgen a la masia de Can Grau, a la Roca del Vallès, mentre no avança el projecte. Tal i
com avança Revista del Vallès, l'antic convent de monges carmelites acull de forma temporal els
menors.

El secretari de la Fundació Mercè Fontanilles, Pere Molins, ha explicat a NacióGranollers que es
tracta de dos projectes diferenciats, però que com que el projecte franquesí està aturat ells i la
fundació El Xiprer -que ha impulsat el projecte a la Roca- van decidir aprofitar l'espai roquerol, que
va quedar en desús després de la marxa de els monges, l'estiu del 2017. Els dos projectes
coincideixen amb la línia d'ajudar a persones necessitades, amb la diferència que a l'antic convent
hi haurien d'anar adults, i no menors com a Can Santa Digna.

L'alcalde de la Roca, Albert Gil, ha explicat a VOTV que l'espai forma part del seu terme municipal,
però que els joves faran moltes de les seves activitats a Granollers. A més, els dos consistoris
estaran en una mesa de seguiment que, entre d'altres coses, treballarà per evitar casos de
xenofòbia com ha passat a altres municipis catalans amb centres similars.
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