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El Govern fomentará medidas penales
alternativas para reducir la "tensión" en las
cárceles

La 'consellera' Ubasart apuesta por la justicia
restaurativa y se propone eliminar los suicidios de
presos

La titular del Departament de Justícia anuncia un plan
estratégico de atención a las víctimas de delitos

La 'consellera' de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart y González, ha anunciado
este jueves en el Parlament un plan de choque de medidas penales alternativas (MPA) para
que la cárcel sea el último recurso del circuito judicial. "Tenemos la previsión de invertir más
de 1,2 millones de euros en los próximos dos años para eliminar la lista de espera", ha
expuesto. Ésta es una de las acciones que la 'consellera' ha explicado en la comparecencia
ante la comisión de Justicia del Parlament, donde también ha anunciado que se aprobará e
implementará el plan estratégico de atención a las víctimas del delito. De esta forma, además
de la mediación y la llamada justicia restaurativa, se quiere reducir la "tensión" actual en las
cárceles.

La 'consellera' ha iniciado la intervención extendiendo la mano a los distintos grupos
parlamentarios y explicitando la intención de gobernar desde los grandes consensos en una
materia que, considera, "tiene el potencial de convertirse en un motor de reducción de las
desigualdades". "Esta es una de las principales orientaciones que queremos darle a la acción
de Gobierno", ha añadido.

La justicia restaurativa, en contraposición a la retributiva, es una de las líneas estratégicas de
la 'conselleria': "Tenemos la obligación de explorar este camino con la bandera garantista como
guía de actuación". Por eso, se impulsará el anteproyecto de ley de resolución de conflictos para
poner a la persona en el centro de la acción.

Por otro lado, la mediación es una práctica que se está impulsando en las últimas décadas
desde diferentes campos y que permite que, antes de judicializar un conflicto, pueda haber
margen para el acuerdo entre las partes. En este sentido, Ubasart ha destacado el nuevo
convenio con el Consejo de la Abogacía Catalana sobre la justicia gratuita en el que se han
introducido nuevos módulos de mediación. También se contratará personal técnico
especializado.

Objetivo: suicidios cero en las prisiones

En cuanto al sistema penitenciario, la 'consellera' ha defendido un modelo orientado a la
reinserción y seguridad con un respeto escrupuloso por los derechos humanos y la dignidad
de las personas. Quiere un modelo "activo en la interacción y el tratamiento, en la progresión de



grados y en la apuesta por el medio abierto". Según la consellera, la justicia y la política
penitenciaria son políticas sociales y "cuanto más y mejor reinserimos, habrá menos
reincidencia y menos criminalidad". La consejera ha reconocido que la pandemia ha añadido
complejidad a la gestión de los centros y ha explicitado que se dedicarán recursos a revertir la
situación.

La propuesta pasa, en primer lugar, por abordar como prioridad la problemática de la salud
mental en los centros penitenciarios. En esta línea, ha destacado el convenio firmado con la
Conselleria de Salut para la prevención de los suicidios. "Queremos conseguir una tasa de
suicidios cero en los centros penitenciarios".

En segundo lugar, ha avanzado que se trabajará para mejorar las condiciones de los
trabajadores penitenciarios en la medida en que lo permita el presupuesto. La titular de Justicia,
Derechos y Memoria detalló que se implementa la perspectiva de género como eje de trabajo y,
muy especialmente en el ámbito de la ejecución penal. En este punto, está previsto implementar
un plan de igualdad para los cuerpos de técnicos especialistas, finalizar una encuesta sobre
violencias machistas sufridas por profesionales, y trabajar conjuntamente con el Departamento
de Igualdad y Feminismos para encontrar soluciones.

Eficiencia de la justicia, una prioridad

Ubasart ha señalado que la digitalización y agilización de los juzgados en Catalunya es el
gran reto que tiene el departamento y se destinarán antes de diciembre de 2025 un 40 millones
de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation. Actualmente, todas las
jurisdicciones, incluida la penal, ya tienen implementado el sistema de e-justica.cat, excepto la
jurisdicción penal: "A finales de 2024, lo tendremos a punto", ha sentenciado la consellera.

La 'consellera' ha explicado en el Parlament que las demandas y escritos en el ámbito civil se
podrán presentar de forma telemática desde la Sede Judicial Electrónica de Catalunya. Se
prevé finalizar la implementación del sistema de cita previa en los registros civiles a lo largo del
próximo año, durante el cual, además, se implementará la nueva oficina judicial a cinco nuevos
partidos judiciales.

Otro punto que ha querido destacar la 'consellera' hace referencia al paquete de tres leyes de
eficiencia del Estado, actualmente en trámite parlamentario. En concreto, la ley de eficiencia
organizativa prevé la eliminación de los jueces de paz, una figura muy arraigada en Catalunya y
que actúan esencialmente como mediadores. "Estamos negociando con el Gobierno español
para mantener las funciones de esta figura", ha dicho.

Fomentar vocaciones

Por su parte, el Departamento consolidará como programa anual las becas para opositores a
jueces y fiscales catalanes. El objetivo es, sobre todo, fomentar vocaciones entre los mejores
estudiantes de derecho de Catalunya y, al mismo tiempo, reducir el índice de rotación en la
judicatura. También, con el objetivo de evitar que los nuevos jueces y fiscales que provienen del
resto del Estado se marchen de Catalunya, el Departament definirá un plan de acogida y
acompañamiento que les facilitaría el aprendizaje de la lengua catalana y el derecho civil
propio.

Ubasart también ha destacado como prioridad dar un nuevo impulso a la justicia gratuita y



aumentar las retribuciones de los turnos de oficio para que los profesionales puedan recuperar
el nivel adquisitivo perdido con los recortes de ejercicios anteriores.

Obras urgentes

En cuanto a las obras, se da prioridad a los partidos judiciales que necesitan actuaciones
urgentes, como los juzgados de Martorell, donde está previsto empezar las obras después del
verano, y el Foro Judicial de Tarragona, que está previsto inaugurar en 2026.

Además, en cuanto a las adecuaciones de los espacios ya existentes, durante el primer trimestre
del próximo año se dispondrá de un plan de mejora para que víctimas de violencia machista y
agresores no se encuentren en los juzgados.

Ubasart ha explicado que ya han comenzado las obras del nuevo Centro Abierto en la Zona
Franca de Barcelona, que a lo largo del próximo año ya se habrá terminado el proyecto
funcional del nuevo Centro de Mujeres de Barcelona, que se inaugurará el nuevo Centro
Abierto de Tarragona y que finalizarán las obras de las cubiertas y el saneamiento de la cárcel
de Quatre Camins, en la Roca del Vallès.

Nueva ley de memoria democrática

La titular de Justícia ha explicado también que se están ultimando los detalles del anteproyecto
de ley de memoria democrática de Catalunya con la idea de que el trámite parlamentario se
inicie entre los próximos enero y febrero. La principal novedad es que se actualiza y armoniza el
corpus legal --memorial, fosas y reparación jurídica-- en una sola norma. Este nuevo marco legal
permitirá al Departamento de Justicia, Derechos y Memoria retirar simbología franquista de los
espacios públicos y se incorporará la memoria democrática en el currículum educativo.

Noticias relacionadas

En materia de fosas, la 'consellera' ha avanzado que se incrementarán de forma notable los
recursos para la localización y la identificación de desaparecidos y se presentará estos días el
nuevo mapa de fosas.

Ubasart ha insistido en que la actual Jefatura de la Policía Nacional en la Via Laietana pase a
ser la sede del Memorial Democrático. "Un espacio de torturas durante el franquismo se
resignificará como nuevo espacio de memoria" y, en este sentido, ha manifestado que quiere
"trabajar de forma discreta pero efectiva con el gobierno español para conseguirlo".



Operació sortida del pont de la Puríssima:
les recomanacions de Trànsit per evitar
cues
Aquest divendres comença l'operació sortida del pont de la Puríssima que, enguany, pot
arribar a ser de fins a deu dies, perquè el 6 i el 8 de desembre (que són els dos dies festius)
cauen en dimarts i dijous. Vora 470.000 vehicles sortiran a partir d'aquest divendres a l'àrea
metropolitana de Barcelona i provocaran, amb tota probabilitat, retencions que podrien acumular
més de 100 quilòmetres de cua tant a l'AP-7 com a les carreteres que connecten la capital i les
zones de muntanya.

Davant d'aquesta situació, Trànsit fa recomanacions per evitar cues i, sobretot, accidents,
aquest pont de la Puríssima. Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon
Lamiel, en una entrevista a El món a RAC1 amb Jordi Basté.

Recomanacions de Trànsit

 1

Informar-se abans del viatge

Informar-se i preparar el viatge és clau per evitar, en la mesura que sigui possible, les
retencions. A més, al compte de Twitter de Trànsit (@transit) hi haurà informació actualitzada
de l'estat de les vies. Aquest any, per primera vegada, també hi penjaran gràfics a temps real
de les retencions que hi ha a les carreteres on s'espera més concentració de vehicles.



 2

Evitar els dies i hores de més cues

S'espera que es concentrin més vehicles en dues finestres de temps:

- La de l'operació sortida, entre les tres de la tarda d'aquest divendres, 2 de desembre, i les 3
de la tarda de dissabte.
- La de l'operació tornada, el diumenge 11 de desembre, entre les 12 del migdia i les 12 de la
nit.

A més de les finestres de temps, també hi ha punts horaris especialment crítics: els de
l'operació sortida solen ser el divendres cap a les set de la tarda i el dissabte, d'onze a una del
migdia. I els de l'operació tornada, el diumenge a partir de les sis de la tarda.

 3

Recordar els punts crítics de la xarxa viària

Hi ha punts específics on sempre acostuma a haver-hi més cues i retencions que en d'altres.
Són, per exemple, la C-33 i l'AP-7 a la zona de Parets del Vallès, la zona del Papiol i Martorell,
la C-16 a partir de Berga o l'arribada a Ripoll per la C-17.
També s'espera molt de trànsit per la C-14 o l'N-145 i, en general, per totes les vies que porten
cap al nord, per les activitats de neu, i per l'AP-7, tant al nord com al sud.



 4

Conduir de forma prudent i responsable

Trànsit recomana, per sobre de tot, "màxima prudència a la carretera i responsabilitat en els
desplaçaments". I recomana parar especial atenció quan conduïm a la tarda: "S'acumula
fatiga, es fa fosc abans i les condicions meteorològiques poden no acompanyar prou".

Recupera l'entrevista de Jordi Basté a Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, a
El món a RAC1.

Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit

Llegeix també Víctor Endrino Cuesta

Marc Lloveras

La Vanguardia
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Salvador Illa: “Mientras corro, he resuelto
bastantes problemas”
La entrevista se celebra en la tarde del lunes en Barcelona, en la sede del PSC. Nos hemos
citado para hablar de atletismo. Mañana, domingo, Salvador Illa (56) va a disputar el primer
maratón de su vida: lo hará en València.

Le pregunto:

–¿Está usted nervioso?

Salvador Illa le da un sorbo al té, enarca una ceja y sonríe:

–Nervioso, no. Era peor ir a debatir en el Congreso de los Diputados. Lo que estoy es
ilusionado.

Me muestra sus zapatillas, unas Hoka One con suela de fibra de carbono. Dice que tiene otras
para trotar en la montaña, más aptas para la tierra. Dice que las zapatillas viajan siempre con él.
Su escolta, Jordi Pérez, nos acompaña durante la charla. Jordi Pérez y el entrenador de ambos,
Abel García (regidor en Berga), trotarán junto a Salvador Illa en València.

Salvador Illa, esta semana en su despacho en la sede del PSC, en Barcelona

Àlex Garcia

¿También corre cuando se marcha de viaje?

¡Esos son los mejores trotes! Normalmente los hoteles suelen estar cerca de parques. He
corrido por el parque central de Bruselas y por el paseo marítimo de Cádiz. En Madrid, en El
Retiro. En La Coruña, en Asturias...

Debe usted saber que he entrevistado en varias ocasiones a Eliud Kipchoge. Es el mejor
maratoniano de la historia.

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190127/4627018033/atletas-kenia-kaptagat-fondistas-kenianos-kipchoge.html


Su historia y la mía son diferentes.

¿Desde cuándo corre usted?

Volví a hacerlo en el 2018, tras dejar de fumar. Lo que pasa es que luego vino la pandemia:
como ministro de Sanidad tuve que interrumpir las carreras. Luego acabó aquello y en febrero
del 2021, tras la campaña electoral catalana, ya me puse en serio con el correr.

En algunos trotes he recibido llamadas; si puedo, las
respondo: puede ser algo urgente”

Salvador IllaEx ministro de Sanidad y jefe de la oposición de Catalunya

¿Y qué hizo?

Abel me preparó una pauta semanal, un programa con tiradas largas, cargas y descargas. Corro
cuatro días a la semana, cinco en las semanas de carga. Hago series, intervalos, rodajes y, en el
fin de semana, las tiradas largas. En enero del 2020 ya corría el medio maratón de Granollers
(1h50m; su mejor registro está en 1h42m).

Su entrenamiento favorito...

Caliento durante un kilómetro sobre 5m40s. Y luego, tres tiradas de 5.000m a 5m10s cada
kilómetro, con un reposo de dos minutos.

¿Y por dónde corre?

Normalmente, por La Roca del Vallès.

(Allí es donde reside. Me dice que suele salir a trotar antes de que comience el día, a menudo
sobre las 5 de la mañana).

Salvador Illa trota por las calles de Barcelona, esta semana 

Àlex Garcia



¿Y cuántas horas duerme?

Procuro no acostarme tarde. Si no toca, no suelo cenar fuera de casa.

Pero si se levanta a las cuatro...

No hago siestas, aunque sí que me tomo un pequeño descanso en un sillón. Normalmente
rondo las seis horas diarias de sueño. Y los fines de semana me dan para un poco más.

Me ha dicho que usted había corrido antes, de joven.

Es cierto, aunque había tenido que dejarlo por culpa de una tendinitis. Entonces no tenía
demasiado método. Ahora, sí.

Corro cuatro o cinco días a la semana; hago series,
intervalos, rodajes y tiradas largas”

Salvador IllaEx ministro de Sanidad y jefe de la oposición de Catalunya

¿Y por qué corre y no nada, ni pedalea, ni prueba el pádel?

Con ningún otro ejercicio físico quemas tantas calorías en tan poco tiempo. El correr es flexible y
se adapta a mis características de trabajo. La natación, por ejemplo, me sujetaría a unas
instalaciones y un horario.

(Me cuenta que respeta los ritmos y los descansos, pues le quedó grabada una frase:
“descansar es entrenar”. Dice que no hace dietas pero sí va al fisio y pasa pruebas de esfuerzo.
Procura evitar los pulsos más altos. No suele superar los 140 latidos por minuto).

¿Qué le da el correr?

Me va bien físicamente pero sobre todo, psicológicamente. Me destensa.

¿Ha resuelto problemas mientras corría?

Bastantes. El correr me quita presión y preocupaciones.

Corriendo, ¿ha resuelto negociaciones?

No tanto como eso. Pero sí que he recibido llamadas mientras corría. Si llevo cascos, las
respondo. Entiendo que puede tratarse de algo urgente.

¿Lleva cascos? ¿Qué escucha?

No llevo música. Si acaso, algún podcast. Los fines de semana escucho a Xavi Bundó (Rac1), o
la SER, o Catalunya Informació... Aunque durante ese momento procuro desconectar.

¿Correr es una moda?

Si lo es, es una buena moda. Porque el sedentarismo crece.

¿Usted cree? Cada vez hay más corredores...



Los dispositivos móviles estresan. Cada vez pasamos más tiempo sentados en el trabajo. Ahora
ni caminamos. La gente va en patinete. Por suerte, vamos tomando conciencia de lo bueno que
es el correr.

(Cuando le pregunto qué espera del maratón de València, dice: ‘acabarlo’. Si rasco más, se
confiesa: ‘me gustaría registrar 3h45m. Pero no me presione...’).

Lee también Sergio Heredia | ValenciaEnviado especial



Agencia de noticias EUROPA PRESS
03/12/2022

CATALUNYA.-Retirado el camión volcado y
reabiertos los dos carriles de la AP-7 en Sant
Celoni (Barcelona)

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El Servei Català de Trànsit (Sct) ha retirado el camión volcado la madrugada de este sábado en la
AP-7 en Sant Celoni (Barcelona) y se han reabierto los dos carriles cortados por el incidente.

Todavía hay retenciones de 14 kilómetros desde la Roca del Vallès (Barcelona), en sentido norte
hacia Girona, han informado fuentes del Sct a Europa Press.

El camión de mercancías, que transportaba naranjas y mandarinas, ha volcado sobre las 4.00
horas de la madrugada y en el accidente se han visto implicados dos vehículos, pero no ha dejado
heridos.



Eleccions Municipals: aquests són els
ajuntaments millor i pitjor valorats del
cinturó de Barcelona
Els partits ja escalfen motors per a unes

eleccions municipals del maig vinent

que seran claus. Especialment aquells que governen, esgotaran fins al límit legal per complir
amb el programa i seduir potencials votants, però molts d'ells ja tenen una valoració formada de
l'

acció del seu ajuntament

. I la

Diputació de Barcelona

l'ha volgut recollir en una enquesta massiva als municipis de més de 10.000 habitants de la
demarcació -excepte la capital-, el

Dibaròmetre

. Als següents mapa i gràfic es pot consultar algunes de les seves principals dades sobre la

percepció de l'acció global

de cada govern local i en temàtiques concretes.

Com valoren els veïns l'actuació del seu ajuntament en diferents àmbits?

Apareixen en

verd

aquells municipis on el govern local obté una nota superior a la mitjana i, en color

vermell

, aquells que s'hi situen per sota (les puntuacions concretes apareixen clicant-hi o passant-hi el
cursor per sobre o mirant-ho el gràfic)  

El treball de camp d'aquesta gran enquesta ha tingut lloc entre el gener i l'octubre d'aquest any,
amb

més de 30.000 enquestats

en total, uns 400 a cadascun dels 80 municipis de més de 10.000 habitants i 2.000 més als
pobles més petits. La mostra per a cadascun d'aquests darrers, però, és massa reduïda i no

https://www.naciodigital.cat/grans/temes/1577/eleccions-municipals-2023
https://dibarometre.diba.cat/#/


permet individualitzar-hi resultats. Pel que fa als més grans, la nota mitjana de la gestió global
dels consistoris frega el 6, tot i que n'hi ha alguns que la superen clarament, com els de

Martorell

(7,3),

Palau-solità i Plegamans

(7,2) i

Sant Joan Despí

(7,1). I n'hi ha quatre que suspendrien: la

Roca del Vallès

(4),

Vilanova i la Geltrú

(4,6),

Corbera de Llobregat

(4,7) i

Sant Adrià de Besòs

(4,8).

Malgrat tot, aquestes diferències de dècimes entre uns i altres municipis probablement queden
dins el marge d'error propi de l'enquesta, la qual serviria per calibrar la percepció aproximada de
la ciutadania i no tant una nota precisa. En aquest sentit, pel que fa a polítiques concretes,
apunta a que els veïns de Vilanova i la Geltrú no estan massa contents amb l'

aparcament

(3), la

circulació

(4,1) i la recollida d'

escombraries

(4,4), els de la Roca del Vallès no ho estan amb la conservació de

carrers i places

(3,8), la

neteja



(4,3) i l'

enllumenat

(4,9), a

Badia del Vallès

preocupen les polítiques de creació de

treball

(3,2), a

Manlleu

són crítics amb les polítiques de seguretat (3,4) i a

Vilassar de Mar

, amb les d'accés a l'

habitatge

(2,8).

L'enquesta també pregunta pels problemes més importants a cada municipi. El

més citat com a primera opció és la seguretat ciutadana

(a 29 municipis), seguit de prop per la neteja (25). I ja més lluny, el que més amoïna a algunes
localitats és el manteniment de carrers (5), el

trànsit

i la circulació (4), el

transport públic

(3) o, fins i tot, en una ocasió s'imposa l'

atenció als joves

i, en una altra, l'

oferta comercial

. En alguns casos, a més, la problemàtica principal genera força consens, fins al punt que quasi
la meitat dels enquestats de

Mataró

i Manlleu citen la seguretat ciutadana i el 40% dels d'



Arenys de Mar

coincideixen en la neteja.

Quina és la problemàtica principal a cada municipi?

El pes concret d'aquelles problemàtiques amb un 5% de cites a cada municipi apareixen clicant-
hi o passant-hi el cursor per sobre o mirant-ho el gràfic  

De la mateixa manera, el sondeig permet conèixer la percepció dels veïns respecte el
compromís dels respectius consistoris amb tres polítiques concretes que els últims anys han
guanyat protagonisme. En el cas de la

lluita contra el canvi climàtic

, els ajuntaments més implicats serien els de Palau-solità i Plegamans i

Castellbisbal

, i a la cua quedarien els de Sant Adrià de Besòs i

Badalona

. Palau-solità i Plegamans també destaca en

participació ciutadana

i

transparència

, en aquest cas junt amb la

Llagosta

. Els pitjors en aquest camp serien Badalona i la Roca del Vallès.

Com valoren els veïns la implicació del seu ajuntament en tres àmbits?

Apareixen en 

verd

 aquells municipis on el govern local obté un reconeixement superior a la mitjana i, en color 

vermell

, aquells que s'hi situen per sota (les opinions concretes apareixen clicant-hi o passant-hi el
cursor per sobre o mirant-ho el gràfic)  

Ara bé, més enllà d'aquestes valoracions, els veïns perceben que el municipi ha anat

a millor o a pitjor



, durant l'últim any? En general, 43 localitats haurien empitjorat i 37 haurien millorat, situant-se la
de Martorell com la ciutat amb

la població més satisfeta

, ja que un 80% la veu ara millor, en contrast amb un 75% dels mataronins que creuen el contrari
del seu municipi. En general, però, els veïns estan força contents de viure on ho fan, però
aquesta satisfacció és més matisada a Sant Adrià de Besòs,

Canovelles

, Manlleu,

Rubí

o l'

Hospitalet de Llobregat

.

El municipi ha millorat o empitjorat l'últim any? I on genera més
satisfacció viure-hi?

Apareixen en 

verd

 aquells municipis on hi ha una percepció de millora o una satisfacció de viure-hi superiors a la
mitjana, i en color 

vermell

, aquells on aquestes opinions s'hi situen per sota (les dades concretes apareixen clicant-hi o
passant-hi el cursor per sobre o mirant-ho el gràfic)  

Una altra problemàtica actual copsada a nivell local és la forma amb què es desplacen els veïns
per

moure's dins del municipi

. En la immensa majoria de casos, els mitjans sostenibles són hegemònics, però en alguns la
via més habitual són els

cotxes

i

motos

particulars. A

Lliçà d'Amunt



, de fet, només un 19% dels trajectes interns es fan a peu, en bicicleta, en patinet o en transport
públic, així com també en són pocs a Corbera de Llobregat (34%),

Vallirana

(37%), Palau-solità i Plegamans (47%) i

Piera

(49%).

Quant s'utilitza cada forma de desplaçament per als trajectes interns al
municipi?

Apareixen en 

verd

 aquells municipis on la via seleccionada és més habitual que la mitjana (no té a veure en si és
sostenible o no) i en color 

vermell

, aquells on hi és menys comuna (les dades concretes apareixen clicant-hi o passant-hi el cursor
per sobre o mirant-ho el gràfic)  

 

Mostra el teu compromís amb Nació.
Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

 

https://www.naciodigital.cat/noticia/242796/compromis-editorial-nacio
https://www.naciodigital.cat/registre


Un cotxe topa contra la paret d'un
restaurant a la Roca - El 9 Nou
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.
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NOTICIESNOU9EL Dilluns, 5 de desembre de 202212

Uns 80 participants a l’acció solidària 
d’Egora la Garriga per La Marató 
La Garriga Una vuitantena de persones 
van participar aquest dissabte al matí en 
les activitats físiques especials proposades 
per Egora la Garriga per recollir diners per 
La Marató de TV3. La plaça de Can Dachs, 
al centre del poble, va acollir una sessió de 
bodyattack, una de bodycombat i una altra 

de fitdance vs zumba. Les persones que 
van fer aportacions van participar en un 
sorteig d’obsequis donats per establiments 
comercials. La quantitat recollida es farà 
pública durant aquesta setmana. Egora la 
Garriga ja havia organaitzat altres anys 
accions solidàries amb La Marató de TV3. 
“Dedicant-la a les malalties cardiovasculars, 
aquest any no podíem fallar”, comentava 
Manu Rodríguez, d’Egora.

ERC de la Roca critica el 
retard de les mesures per 
resoldre les molèsties del TAV

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

El Grup Municipal d’ERC 
de la Roca ha criticat que no 
s’hagin pres encara les mesu-
res necessàries per resoldre 
els problemes de soroll que 
provoca el pas del tren d’alta 
velocitat (TAV) pel municipi.

En una reunió que va man-
tenir amb el senador Josep 
Maria Reniu, dimecres de la 
setmana passada, l’alcalde, 
Albert Gil, va insistir en la 
necessitat d’instal·lar panta-
lles acústiques als barris de 
Can Colet i Can Borrell, una 
demanda que Gil va remarcar 
que ja havia fet a través del 
predecessor de Reniu, Ber-
nat Picornell, com a repre-
sentant dels interessos del 
Vallès Oriental al Senat. “Des 

d’aleshores no hem tingut 
cap resposta ni d’Adif ni de 
ningú del Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda 
Urbana”, ha dit Gil.

Els representants munici-
pals van acompanyar Reniu 
als barris afectats, on va 
poder comprovar el soroll 
que provoca el pas dels com-
bois d’alta velocitat.

La trobada amb el senador 
també va servir per tractar 
altres qüestions com els 
habitatges de la Sareb que 
pretenen recuperar com a 
habitatge de lloguer assequi-
ble o les millores que calen 
perquè l’autopista AP-7 no 
esdevingui una barrera per 
als veïns i visitants del poble, 
especialment pels accessos al 
centre comercial de La Roca 
Village.

Sant Feliu instal·la 
una minideixalleria 
per fomentar  
el reciclatge

Sant Feliu de Codines

L’Ajuntament de Sant Feliu 
ha instal·lat una minideixa-
lleria per facilitar el reciclat-
ge de determinats tipus de 
residus que no es poden llen-
çar als contenidors que hi 
ha als carrers. Està pensada 
per dipositar-hi CD, tòners 
d’impressora, petits aparells 
elèctrics o electrònics, piles, 
bateries i bombetes. El mate-
rial recollit es portarà a la 
deixalleria municipal.

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

El sender d’accés a Sant 
Miquel del Fai des del nucli 
de Riells va quedar tancat al 
pas de persones dijous pas-
sat. El tall deriva de les obres 
d’urgència que es fan per 
consolidar la cinglera i evitar 
el risc de despreniments. 

Està lligat amb els treballs 
previs a la reobertura al 
públic de l’espai natural de 
Sant Miquel del Fai per part 
de la Diputació, que n’és la 
nova propietària. La restric-
ció de pas s’allargarà fins que 
finalitzin les obres, segons 
va informar l’Ajuntament 
de Bigues i Riells del Fai en 
un comunicat. Es calcula que 

serà al voltant del mes de 
març.

Els treballs consistiran 
en la retirada de materi-
als inestables del talús i la 
instal·lació de malles d’acer 
reforçades que puguin rete-
nir possibles nous despreni-
ments. S’actuarà en un espai 
on no s’hi havia treballat en 
les primeres obres de conso-

Incendi sense 
ferits al pati  
d’un pis a Mollet

Mollet del Vallès

Set dotacions dels Bombers 
de la Generalitat van treba-
llar divendres al migdia per 
apagar un foc que va cremar 
material divers al pati de 
llums d’un primer pis d’un 
edifici del carrer Bernat Met-
ge, a Mollet. En arribar al 
lloc, el foc estava totalment 
desenvolupat. Els Bombers 
van poder apagar l’incendi 
en mitja hora. Les flames 
van afectar una finestra 
d’un pis de la segona planta i 
d’un altre de la tercera. Van 
quedar malmeses i el fum va 
entrar a l’interior dels dos 
pisos. També va entrar fum 
al pis on es va localtizar el 
foc. No hi va haver cap ferit. 
Alguns dels veïns van quedar 
confinats a l’interior dels 
seus habitatges. D’altres van 
sortir a l’exterior mentre 
actuaven els Bombers.

BO
M

BE
R

S 
D

E 
LA

 G
EN

ER
A

LI
TA

T

El vehicle que va impactar contra la façana de l’establiment Can Sagal

S’allargarà fins al març pels treballs de consolidació de la cinglera

Tallat el camí de Riells a Sant Miquel 
del Fai pel risc de despreniments

lidació de talussos que es van 
fer a Sant Miquel del Fai: a 
l’esplanada que connecta el 
camí de Riells del Fai amb la 
rampa d’accés al recinte. A 
banda, es faran treballs a les 
cingleres situades al nord del 
camí d’accés a Sant Miquel 
del Fai, des de l’entrada de 
l’abadia passant pel pas de la 
Foradada i arribant al salt del 
riu Tenes. L’aparició de nous 
despreniments ha obligat la 
Diputació a contractar uns 
treballs d’urgència per con-
solidar les cingleres. Això ha 
fet tornar a endarrerir l’ober-
tura de Sant Miquel del Fai, 
que s’havia fixat per aquest 
mes de desembre.

Un cotxe topa contra 
la façana lateral d’un 
restaurant de la Roca
Els Bombers van apuntalar una paret

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Un turisme amb dues per-
sones a dins va topar aquest 
diumenge al migdia contra 
la façana lateral de l’edifici 
d’un restaurant de la Roca. 
Els fets van passar cap a 2/4 
de 3 de la tarda al restaurant 
Can Sagal, situat a l’altura 
del quilòmetre 2,7 de la car-
retera de Dosrius (BV-5106). 
Un dels ocupants del vehicle 
va patir lesions menys greus 
i va ser traslladat a l’Hospital 
General de Granollers amb 
una ambulància del Sistema 
d’Emergències Mèdiques. 
L’altre va patir lesions de 

caràcter lleu i no se’l va 
haver de traslladar.

Quatre dotacions dels 
Bombers van actuar durant 
més de tres hores. Com que 
l’impacte del vehicle va mal-
metre una paret mestra de 
l’edifici, es va decidir fer un 
apuntalament d’emergència. 
Hi van intervenir efectius 
del Grup de Suport Operatiu 
(GROS) dels Bombers amb 
l’assessorament a distància 
de tècnics del Grup d’Estruc-
tures Col·lapsades (GREC). 
En concret, van apuntalar 
dues bigues de l’edifici que 
havien quedat debilitades. 
Ara, caldrà fer la reparació 
definitiva dels danys.
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Territori enllesteix els canvis en la
senyalització a la carretera de Santa Agnès -
El 9 Nou
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.



Un vehicle incendiat a l'AP-7 a la Jonquera i
un accident a la C-33, úniques incidències
de l'operació tornada La República
ACN La Roca del Vallès – Un vehicle s’ha incendiat aquest diumenge a la tarda a l’AP-7 al seu
pas per la Jonquera (Alt Empordà) i ha complicat la circulació per a aquesta autopista en ple
diumenge d’operació tornada del pont de desembre. Segons ha informat el Servei Català de
Trànsit i els Bombers de la Generalitat, el cotxe ha cremat completament i no hi ha ferits, però ha
calgut desviar el trànsit per la sortida 1. L’avís del foc s’ha rebut a les 15.52 hores i el vehicle és
al punt quilomètric 4,5, en direcció cap a Girona. Sobre les 16.40 s’ha obert un carril al trànsit.

L’altre punt amb complicacions aquest diumenge a la tarda és la C-33 entre Barcelona i
Montcada i Reixac, on hi ha hagut un accident que provoca almenys 3,5 quilòmetres de
retencions en sentit sud. Altres vies amb retencions menors són la C-14 a Ponts (Noguera) i a
Organyà (Alt Urgell), la C-16 a la Nou de Berguedà i a Cercs (Berguedà) i la C-17 a Tona
(Osona), totes en sentit sud, cap a Barcelona o Tarragona.

Tot i això, el director del Servei Català de Trànist, Ramon Lamiel, ha subratllat que hi ha hagut
una reducció del nombre de sinistres mortals en comparació amb anys anteriors. Des del 3 de
desembre, dissabte passat, hi ha hagut tres víctimes mortals, mentre que el 2016, que també va
tenir els festius de la Constitució i de la Puríssima en dimarts i dijous, n’hi va haver vuit. “Hem
tingut una certa reducció”, ha admès Lamiel, tot i que ha dit no estar “satisfet” perquè igualment
s’han perdut vides.

Per tal d’evitar accidents, els Mossos d’Esquadra han estat fent controls de velocitat al llarg de la
setmana, amb més de 150.000 vehicles mesurats i 5.000 sancions. Lamiel ha assegurat que
continuaran fent controls d’alcoholèmia i drogues els propers dies.



EL TEMA NOU9EL

Els ajuntaments vallesans apliquen 
una política de contenció en els 
tributs municipals de l’any vinent

Dilluns, 12 de desembre de 20222 ELS TRIBUTS MUNICIPALS DEL 2023

Poble IBI Deixalles 
terrasses Terrasses

L’Ametlla del Vallès 0 0 0

Bigues i Riells del Fai 0 0 0

Caldes de Montbui 0 8,76 0

Canovelles 0 0 0

Cardedeu 3,5 3,5 0

Les Franqueses del Vallès 3,5 3,5 3,50

La Garriga 0 0 0

Granollers 1,5 6,5 0*

La Llagosta 2,91 16 0

Lliçà d’Amunt 0 0 0

Lliçà de Vall 0 2 0

Llinars del Vallès 0 5 0

Martorelles 0 2 0

Mollet del Vallès 0 0 0

Montmeló 0 6 0

Montornès del Vallès 4,88 7,5 0

Parets del Vallès -2,5 25 0

La Roca del Vallès 0 0 0

Sant Antoni de Vilamajor 0 0 0

Sant Celoni 0 0 0

Sant Esteve de Palautordera 0 0 0

Sant Feliu de Codines 4,46 0 16,6

Sant Fost de Campsentelles 0 0 0

Sant Pere de Vilamajor 0 6 0

Santa Eulàlia de Ronçana 5 5 0

Santa Maria de Palautordera 4 2,7 0

Vallromanes 0 0 0

Vilanova del Vallès 3,5 3,5 0

Moià -5 0 0

Variació en percentatge de l’IBI, taxa de recollida de re-
sidus i taxa de terrasses en municipis del Vallès Oriental 
i el Moianès per a l’any 2023

*�Granollers�se�suprimeix�la�bonificació�del�25%�que�es�va�aplicar�l’any�passat�per�la�covid�i,�
per�tant,�la�taxa�és�equivalent�a�la�que�es�pagava�l’any�2019,�abans�de�la�pandèmia.

En un context marcat per l’impacte 
de l’increment dels costos energètics, 
que disparen també el preu dels pro-
ductes i serveis, els ajuntaments del 

Vallès Oriental han fet un esforç de 
contenció en els impostos i taxes de 
l’any vinent. La majoria no aplicaran 
increments i els que ho faran, no arri-

baran a l’índex de la inflació. Reduir 
la despesa i aplicar diners de l’estalvi 
són les fórmules que faran servir per 
moderar la fiscalitat.

Molts congelen l’impost de béns immobles o l’augmenten molt per sota de la inflació

Granollers

Josep Villarroya

Els ajuntaments del Vallès 
Oriental han decidit aplicar 
una política de contenció  
fiscal de cara a l’any vinent 
i, malgrat que es preveu un 
fort augment de la despesa 
pels costos energètics i l’aug-
ment salarial dels treballa-
dors municipals, congelaran 
o bé incrementaran els tri-
buts molt per sota de la infla-
ció. L’única excepció, però 
només en alguns casos, és la 
taxa de recollida de residus 
que augmenta per fer front a 
l’increment previst del cost 
del servei. 

La majoria de municipis no 
aplicarà cap increment en el 
principal tribut que cobren, 
l’impost de bens immobles 
(IBI) –vegeu gràfic adjunt–. 
Alguns fins i tot el reduiran. 
És el cas de Moià, que el 
reduirà en un 5%, per segon 
any consecutiu, tant l’urbà 
com el rústic. Parets ho farà 
el 2,5%, i complirà així amb 
el compromís adquirit al 
principi del mandat d’acu-
mular una reducció del 10% 
en els quatre anys de man-
dat. A Montornès, la regido-
ra d’Hisenda, Natàlia Segura, 
explica que la pujada mitjana 
de l’IBI urbà és del 4,88%, 
però, tot i l’augment, el poble 
manté els coeficients més 
baixos de la comarca amb 
relació a municipis de les 
mateixes dimensions. A més, 
es mantenen les bonificaci-
ons. I a la Llagosta, amb un 
augment del 2,91%, l’Ajun-
tament incorporarà noves 
bonificacions per inversions 
en instal·lació de sistemes de 
generació d’energia verda. És 
una mesura que apliquen la 
majoria dels ajuntaments.

A Granollers, l’IBI aug-
mentarà l’1,5%. El regidor 
d’Hisenda, Jordi Terrades, ho 
justificava per l’increment 
previst en la despesa ener-
gètica, que gairebé es podria 
duplicar. I també per l’aug-
ment salarial dels treballa-
dors municipals que han pac-
tat els sindicats i el govern 
de l’Estat. “És cert que hi 
ha ajuntaments que no han 

aplicat increments, però 
cadascú ha de tenir clara la 
seva política fiscal i nosaltres 
apliquem augments molt per 
sota de l’IPC. A nosaltres, 
els proveïdors ens apliquen 
augments i hem de garantir 
la màxima qualitat dels ser-
veis.”

A Cardedeu, l’alcalde, 
Enric Olivé, diu que l’aug-
ment del 3,5% “és un esforç 
que es demana a la ciutada-
nia per subvenir les majors 
despeses energètiques i, en 
general, del cost dels pro-
ductes i subministres i, per 

tant, també indirectament de 
tots els contractes, així com 
l’augment salarial dels tre-
balladors del sector públic”. 
Però puntualitza que està 
lluny de l’IPC. “Entenem que 
el 3,5% només resulta ser un 
terç de l’IPC, que era el mar-
ge d’augment que anualment 
s’aplicava a l’IPC.” 

A les Franqueses l’IBI tam-
bé augmentarà el 3,5%. La 
regidora d’Hisenda, Montse 
Vila, explica que l’augment 
s’aplicarà per fer front a 
l’augment previst dels ser-
veis, però alerta que “no serà 

suficient per cobrir tots els 
augments que vindran”. Diu 
que el percentatge s’ha deci-
dit tenint com a referència 
l’increment salarial dels tre-
balladors municipals. Alerta 
que només l’augment de la 
factura energètica pot supo-
sar prop de 900.000 euros i 
la salarial, uns 300.000. I diu 
que l’Ajuntament estudia 
mesures per pal·liar aquests 
augments amb més recur-
sos en subvencions d’altres 
administracions i en un pla 
d’estalvi energètic.

A Sant Feliu de Codines, 

on l’IBI augmentarà el 
4,46%, fonts municipals indi-
quen que la bonificació per la 
instal·lació de plaques solars 
passa del 12% al 25% anual 
durant cinc anys i la de famí-
lia nombrosa, del 25 al 30%.

Entre els pobles que han 
congelat l’IBI, hi ha Llinars, 
que sí que ha incrementat 
altres tributs. L’alcalde, 
Martí Pujol, diu que “l’Ajun-
tament podria incrementar 
els seus impostos i equipa-
rar-los a la inflació, però ha 
decidit no incrementar fins 
al màxim”. I posava de relleu 
que l’Ajuntament haurà de 
pagar entre 150.000 i 160.000 
euros més en electricitat 
l’any que ve.

Un altre municipi que 
congela els tributs és Lliçà 
d’Amunt. El regidor encarre-
gat de redactar el pressupost, 
que es preveu aprovar el dia 
21, Fran Sánchez, explica 
que la congelació és possible, 
en part, gràcies a “l’expan-
sió industrial del poble” i a 
mesures per reduir al màxim 
la despesa energètica, com 
els fanals amb llums LED o 
la instal·lació fotovoltaica 
al pavelló, que cobrirà la 
despesa de la majoria dels 
equipaments públics situats 
a la zona central del poble. 
Sánchez alerta, però, de 
l’impacte que tindrà la reduc-
ció dràstica de l’impost de 
plusvàlues. “Serà l’autèntic 
drama i el que més ens ha 
desequilibrat el pressupost; 
uns 200.000 euros. I aquí no 
s’hi pot fer res. No és com 
en la despesa de llum, que 
es pot compensar prenent 
mesures.”

PLANIFICACIÓ  
I FER GUARDIOLA

A Canovelles, l’alcalde, Emi-
lio Cordero, destacava que 
només augmentarà el preu 
de la piscina, tal com marca 
el contracte, però la resta de 
tributs es congelaran, mal-
grat l’augment previst de les 
despeses. Diu que és possible 
per la política de planificació 
que s’ha seguit des de l’inici 
del mandat. “Des del 2019 
hem començat a treballar 
en la Canovelles del futur 
i hem anat fent inversions 
fins a uns 9 milions d’euros 
i sense endeutar-nos. Això 
fa que aquest any encara tin-
guem recursos de l’any pas-
sat. Hem fet guardiola i ho 
podrem destinar a despesa 
corrent.”

I a Lliçà de Vall, el regi-
dor d’Hisenda, Marc Rico, 
remarca que la congelació de 
l’IBI se suma a la baixada del 
5% que ja es va aplicar l’any 
2021.

Els empresaris, 
descontents 
amb l’augment 
de l’IAE

Granollers

L’augment de l’1,5% de 
l’IAE que l’Ajuntament 
de Granollers aplicarà 
l’any vinent ha causat 
descontentament entre els 
empresaris. El secretari 
general de la UEI, Joaquim 
Colom, reconeix que “no 
es tracta d’un increment 
molt fort, però tot suma”. 
“Pugen els preus dels 
combustibles i les matè-
ries primeres i, a més, 
augmenten els impostos. 
Les administracions hau-
rien de fer elles mateixes 
un esforç de contenció en 
lloc de carregar tot el pes 
sobre les empreses, que al 
capdavall són qui genera 
ocupació i riquesa”, diu.

El president de Pimec, 
Daniel Boil, valora posi-
tivament que “l’augment 
de l’IAE a Granollers hagi 
estat contingut i menor al 
d’altres municipis de l’en-
torn”, però recorda que “es 
produeix en un context 
marcat per l’encariment 
de les matèries primeres i 
de l’energia, que en alguns 
casos s’ha quadruplicat”. 
“A tot plegat, cal sumar-hi 
una taxa d’escombraries 
que sí que és molt eleva-
da i que a moltes petites 
empreses els és difícil 
d’assumir”, afegeix.
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El CB Mollet s’enfonsa a l’últim 
quart contra l’Horta Godella
Els de Josep Maria Marsà es recuperen d’un mal inici però perden els papers al final

BÀSQUET MASCULÍ - LLIGA LEB PLATA
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El base del Mollet Carles Marzo defensat per Alejandro Bellver

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Recanvis Gaudí CB Mollet 
va perdre 57 a 80 contra un 
rival a qui podia atrapar a la 
classificació, el CB l’Horta 
Godella, i que ara, amb la 
derrota, es distancia a dues 
victòries dels molletans, que 
es mantenen en la novena 
posició –fora dels llocs de 
play-off i fora dels llocs de 
perill tot i tenir-los a tocar.

Els de Josep Maria Marsà 
van encaixar un parcial de 
0-8 de sortida i el tècnic dels 
molletans es va veure obligat 
a demanar temps mort quan 
no s’havien jugat ni tres 
minuts. L’aturada va suposar 
un canvi de tendència i, amb 
un parcial de 14-4, el Mollet 
va aconseguir posar-se per 
primera vegada al davant 
gràcies a dos tirs lliures 
de Toni Figuerola (14-12). 
Un triple de Jorge Carot al 
límit del temps va permetre 
a l’Horta Godella tancar el 
primer quart al davant per la 
mínima (16-17).

Un parcial de 5-0 a l’inici 
del segon quart va donar al 
Mollet un màxim avantatge 
de quatre punts (21-17) però 
l’Horta Godella va reaccio-
nar i va tornar a escapar-se 
al marcador amb dos triples 
de Marí i Rivas que els van 

posar set punts amunt (25-
32). Abans del descans el 
Mollet va replicar amb un 
parcial de 7-0 i empatava a 32 
amb un triple de Figuerola. 
L’escorta va ser protagonista 
també de l’acció que va per-
metre arribar al descans amb 
avantatge molletà –un dos 
més un.

En tornar dels vestidors 
va ser quan el Mollet va 
tenir el màxim avantatge 
de tot el partit (41-36) just 
després d’un triple d’Imanol 
Martínez. El tir exterior, 
però, no va ser la faceta més 
destacada dels molletans, 
que es van mantenir dins 
del partit tot i que als últims 
minuts del tercer quart van 
encaixar un parcial de 0 a 9 
que permetia a l’equip valen-
cià arribar a l’inici del quart 
definitiu amb un marge de 
sis punts (46-52).

Dues cistelles seguides de 
Guillem Sabatés van acostar 
el Mollet a només dos punts 
(50-52) però les imprecisions 
posteriors en atac i una juga-
da en què Imanol Martínez 
va cometre falta antiespor-
tiva i Ignasi Belver –per pro-
testar– va rebre una tècnica 
van suposar la tomba per als 
molletans. L’Horta Godella 
va fer un parcial de 0-11 per 
posar-se 52-73 i va trencar el 
partit definitivament.

Rec. Gaudí CB Mollet 57

Ignasi Belver (4), Marc Pagès, 
Guillem Sabatés (9), Carles Marzo 
(2) i Dejan Ilincic (7) [cinc inicial]; 
Marc Mestres, Xavier Assalit (5), 
Àngel Soto (11), Toni Figuerola (9) i 
Imanol Martínez (10).

CB l’Horta Godella 80

Rafael Vila (12), Sergio de Larrea (3), 
Alejandro Harguindey (12), Alejandro 
Bellver (10) i Ihor Serheiev (2) [cinc 
inicial]; Godwin Osarenren (2), Diego 
Rivas (8), Pablo Navarro, Jorge Carot 
(3), David Barberà, Alejandro Ortega 
(18) i Lucas Marí (10).

ÀRBITRES: Sara Peláez i Abraham Hormigo. No hi van haver eliminats per cinc 
faltes personals. Van xiular faltes antiesportives a Martínez del Recanvis Gaudí 
CB Mollet i a Rivas del CB l’Horta Godella. Van xiular tècniques a Martínez i 
Belver del Mollet i a Marí i a la banqueta de l’Horta Godella

PARCIALS: 16-17 [primer quart]; 35-34 [descans]; 46-52 [tercer quart] i 57-80.

FUTBOL SALA FEM.

El CN Caldes 
venç el 
Ripollet i es 
manté quart

CN Caldes 3

Claudia Hernández, Emma, Sandra, 
Clàudia Prats i Celia [cinc inicial]; 
Leyre, Amara, Marina, Belén i Ona.

FS Ripollet 2

Sanz, Calvo, Serrano, Oruj i Moreno 
[cinc inicial]; Martín (ps), Bosch, Sara 
Hernández, Pérez, Molhoek, Aguilar 
i Blanco.

ÀRBITRES: Daniel Ruso i Marc 
Bastidas. Targetes: Celia i Belén del 
CN Caldes i Serrano, Sara Hernández 
i Blanco de l’Autoescuela Tachepol FS 
Ripollet.

GOLS: 1-0, Marina, min 20; 1-1, 
Serrano, min 21; 2-1, Ona, min 25; 3-1, 
Sandra, min 31; 3-2, Serrano, min 39.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El CN Caldes es manté quart, 
a cinc punts del líder –rival 
de la propera jornada– des-
prés de vèncer l’Autoescuela 
Tachepol FS Ripollet per 3 a 
2. L’equip de Marc Muñoz, 
que va proposar un joc més 
combinatiu, va avançar-se al 
marcador al límit del descans 
aprofitant una superioritat 
per l’expulsió de la portera 
visitant. El Ripollet va empa-
tar en la primera acció de la 
represa, Ona i Sandra van 
posar distància al marcador i 
el Ripollet, jugant de cinc, va 
marcar el 3-2 poc abans del 
final del partit.

HANDBOL FEMENÍ - DIVISIÓ D’HONOR PLATA
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Katy Tyaglyay, novament la referència ofensiva del Mubak, llança a porteria

El Mubak BM La Roca deixa 
escapar un punt al tram final, 
víctima dels seus errors
La Roca del Vallès

Eudald Clascà

Com ja li va passar dimarts 
passat a Alacant, la incon-
sistència i irregularitat del 
Mubak BM La Roca li va fer 
perdre una victòria que tenia 
molt ben encarada a pocs 
minuts per la conclusió. Les 
de Quique Gallego, en part 
condicionades per les bai-
xes i les molèsties físiques, 
estan travessant un sotrac de 
resultats –dues derrotes i un 
empat en els tres darrers par-
tits–, que les allunyen una 
mica dels llocs de promoció 
d’ascens.

El Mubak va començar 
molt encertat en totes les 
facetes. No obstant això, el 

Mubak BM La Roca 26

Gómez, Jiménez (3), Clascà (2), 
Tyaglyay (6), Garcia, Vallejo (2) i 
Guerreiro (1) [set inicial]; Serres 
(ps), Ramírez (ps), Ortega (2), 
Fontcuberta, Valentí (4), Ribas (4), 
Silke, Romero i Felip (2).

Servigroup Benidorm 26

Martín, Dumitrescu (2), Carla, 
Téllez, Aitana (2), Pomares (6), 
Susana, Ancio, María Pilar (8), Parro, 
Andrés, Damuleviciute (7), Alday i 
Villalgordo (1).

ÀRBITRES: Marta Fernández i 
Maialen Calderón. Exclusions: 
Tyaglyay i Silke pel BM La Roca i 
María Pilar pel Benidorm.

PARCIALS: 3-1, 6-4, 7-7, 8-8, 9-11, 
12-13 [descans]; 15-13, 16-16, 20-18, 
21-19, 25-22 i 26-26 [final].

bon moment no va durar gai-
re. Les roqueroles van per-
dre el nord en atac en certs 
moments del primer període, 
i van marxar un gol per sota 
al descans (12-13).

El BM La Roca ràpida-
ment va posar-se al davant 
a la represa. El Benidorm va 
donar facilitats per trencar el 
partit, però la manca d’encert 
i de fluïdesa en atac va ser 

una llosa per poder senten-
ciar el partit. El Benidorm va 
tornar a la vida als minuts 
finals, i amb un set metres 
força rigorós va poder fer 
l’empat amb el temps esgotat.
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La jugadora del Llerona Xènia Miralles intenta xutar abans que arribi la defensora del Pontenc

La Roca 

perdona i és 

castigada en 

el descompte

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La PBB La Roca va rebre 
un càstig molt dur aquest 
diumenge en perdre per la 
mínima amb el Girona, amb 
un gol al temps de descomp-
te. Les de Miguel Ángel Cruz 
van ser força superiors a un 
Girona que, pràcticament, ni 
va inquietar la porteria d’An-
drea Úceda. Tot i això, les 
locals no van tenir l’encert ni 
l’eficàcia per desnivellar un 
partit que, exceptuant el pri-
mer quart d’hora, van tenir 
de cara en tot moment.

A la segona meitat, La 
Roca va continuar tenint el 
domini del partit i va poder 
tenir alguna ocasió clara, 
com un parell de córners que 
van fregar el gol. No obstant 
això, la més clara la va tenir 
Coral vint minuts després 
de la represa. El Girona, en 
canvi, no va perdonar la que 
va tenir. Al minut 91, va cas-
tigar una pèrdua en la sorti-
da de la pilota que va acabar 
amb el gol de Mireia Duque.

El Palautordera 

li aguanta 

mitja hora al 

líder

Porqueres

EL 9 NOU

El Palautordera no aconse-
gueix obtenir un bon resul-
tat per agafar confiança i 
intentar revertir la situació. 
Ni l’arribada del nou tècnic, 
Toni Polidano, que va sumar 
la tercera derrota des de la 
seva arribada, ha aconseguit 
canviar la dinàmica d’un 
equip que continua tancant 
la classificació, juntament 
amb el Pontenc. 

Aquesta jornada va opo-
sar resistència més de mitja 
hora al líder, el Porqueres, 
però va acabar golejat per 5 
a 0. Poc abans del descans, 
Ballester va fer dos gols –el 
primer de penal– per deixar 
el partit molt coll amunt a les 
de Polidano al descans. Pràc-
ticament, a la primera jugada 
del segon temps, Arboix va 
deixar el partit encarrilat 
amb el tercer. Poc abans del 
quart d’hora de la segona, Gil 
va fer el quart. La golejada la 
va completar Quesada al 86.

Llerona

EL 9 NOU 

Victòria sense pal·liatius 
del Llerona –la tercera de la 
temporada– que li serveix 
per deixar enrere els dos 
últims llocs de la classifica-
ció. L’equip de Joan Garcia va 
ser molt superior al Pontenc, 
que amb aquesta derrota 
es queda com a cuer però 
empatat a set punts amb el 
Palautordera.

L’inici va ser immillorable. 
Mireia va fer el primer a la 
primera jugada de partit, 
un gol que va donar molta 
tranquil·litat a les jugadores 
de Garcia. Amb molta paci-
ència, el Llerona no es va 
angoixar de cara a gol davant 
un Pontenc amb bloc baix, 
que no pressionava. En una 
acció buscant l’esquena de la 
defensa visitant, Paula Agui-
lera va fer el 2-0 pocs minuts 

El Llerona goleja amb claredat 
un Pontenc força inferior
Les juvenils Alba i Isona s’estrenen aquesta temporada amb gol

abans d’arribar al descans.
Ja a la segona meitat, 

Garcia va donar entrada a 
algunes jugadores juvenils, 
que amb la seva velocitat 
van generar molt de perill a 
l’esquena de la defensa local. 
Al minut 65, Alba, jugadora 
del juvenil, va rebre una pas-
sada a l’espai i va finalitzar 
a la perfecció en l’un contra 
un amb la portera Segura. 
Poc després, Aguilera es va 
plantar sola davant la por-

tera i amb la cama dreta va 
superar la seva sortida de 
Segura, que estava sent de 
les millors del seu equip i va 
malbaratar algunes accions 
d’atac del Llerona. Una altra 
de les juvenils, Isona, va ser 
l’encarregada d’arrodonir la 
golejada amb el 5 a 0, des-
prés d’aprofitar una passada 
enrere d’Alba per la banda 
dreta. El Pontenc va buscar el 
gol en algun contraatac, però 
sense fortuna.

UE Porqueres 5

Nuri, Monturiol, Crespo, Quesada, 
Duran, Puntonet, Micaló, Arboix, 
Ballester, Mesa i Gil [onze inicial]; 
Rodríguez, Puiggrós, Espinosa, 
Agustí i Gómez.

CF Palautordera  0

Aura, Sara, Laura Garcia, Anna Clos, 
Rut, Laura Verde, Ània, Dàmaris, 
Marina, Queralt i Clàudia [onze 
inicial]; Lucía, Ona, Isidora Pilar i 
Anna Otero.

ÀRBITRES: Hicham Bouznakari 
assistit a les bandes per Marc Casado 
i Lluc Esparcia. Targetes: Gómez (2, 
min 69) del Porqueres i Laura Verde i 
Ània del Palautordera.

GOLS: 1-0, Ballester (p), min 35; 2-0, 
Ballester, min 40; 3-0, Arboix, min 46; 
4-0, Gil, min 59; 5-0, Quesada, min 86.

PBB La Roca 0

Andrea Úceda, Cristina, Tània, 
Paula Ortiz, Yaiza, Andrea Márquez, 
Zoraida, Yeimi, Laia, Laura i Coral 
[onze inicial]; Barbi, Clàudia, Aroa, 
Mariona, Paula Santasusana i Marina.

FC Girona 1

Sacrest, Lloret, Planas, Zurita, 
Góngora, Brugués, Rodríguez, 
Caballero, Peña, Casadevall i Uriel 
[onze inicial]; Miren Duque, Rosa, 
Parella, Lucía Duque, Godoy, 
Mariages i Parareda.

ÀRBITRES: Alejandro Martínez 
assistit a les bandes per Pol Hidalgo 
i Walid Rankou. Amonestacions per 
Zoraida i Laia per la PBB La Roca i 
Rodríguez pel Girona

GOLS: 0-1, Miren Duque, min 91.

CE Llerona 5

Mar, Aina Lan, Paola Espinosa, 
Clàudia Espinosa, Paula Fernández, 
Xènia, Mireia, Mariona, Paula 
Aguilera, Mònica i Alyssa Ángela 
[onze inicial]; Marta, Judit, Tània, 
Maria, Alba, Isona i Clàudia Valentín.

CE Pontenc 0

Segura, Roura, Sitjà, Puigdevall, 
Batlle, Méndez, Borrat, Bosch, 
Millán, Casadevall i Chicano [onze 
inicial]; Fajardo, Contra, González i 
Juárez.

ÀRBITRE: Aleix Blanch assistit a les bandes per Jordi Fernández i Pol Ribas. 
Targetes: Clàudia Espinosa del Llerona i Batlle del Pontenc.

GOLS: 1-0, Mireia, min 2; 2-0, Paula Aguilera, min 42; 3-0, Alba, min 65; 4-0, 
Paula Aguilera, min 71; 5-0, Isona, min 75.



Creix la detecció d'alumnes amb necessitats
especials, com dislèxia, TDAH i autisme
A les aules cada vegada hi ha més alumnes amb necessitats educatives especials que afecten
el seu aprenentatge. És una percepció dels docents i les famílies, i que també confirmen les xifres.

En només dos anys, els alumnes amb necessitats educatives especials han passat de
representar el 6,7% del total al 8,5%. I això s'explica, sobretot, perquè hi ha una millor detecció i
una millor formació dels professionals.

Els diagnòstics que més han augmentat són els trastorns de l'espectre autista, que han passat
de 27.752 --el curs 2018-2019-- a 38.006 --el curs 2020-2021.

I també els trastorns de l'aprenentatge, com la dislèxia, la discalcúlia o el trastorn per dèficit
d'atenció i hiperactivitat (TDAH), que en dos cursos han passat de 9.637 a més de 12.167.

Evitar l'abandonament escolar

Detectar-los a temps és fonamental per decidir quines adaptacions necessiten a l'aula per
evitar que, a la llarga, abandonin els estudis. Montse Pàmias, cap de Psiquiatria infantil de
l'Hospital Parc Taulí Sabadell, assegura:

"Un infant amb una intel·ligència estàndard, però amb dificultats en l'atenció, en la
identificació de les emocions, o en la manera com llegeix o com calcula, té més risc de
deixar els estudis".

En canvi, "si li adaptem l'estructura d'aprenentatge i l'entorn en què estudia, té moltes més
probabilitats de tenir èxit".



Aquests trastorns, afegeix Pàmias, solen aparèixer lligats a canvis en l'exigència acadèmica. Un
dels moments clau és el pas a la secundària, en què, per als infants amb trastorns de l'espectre
autista, a aquest augment del nivell se sumen més dificultats en les relacions socials.

Atenció personalitzada i manca de recursos

Des dels centres fan mans i mànigues per ajudar en la detecció i per oferir una atenció més
personalitzada a aquests alumnes, però asseguren que els calen més recursos per arribar a
tothom.

A l'Escola Mogent de la Roca del Vallès sempre que poden treballen amb dues mestres a l'aula,
o fan desdoblaments per poder tenir grups més reduïts.

A l'Institut 9 de Santa Coloma de Gramenet, el 15% de l'alumnat està diagnosticat amb algun
trastorn del neurodesenvolupament. Per atendre'ls han adaptat la plantilla. José Antonio Serrano
n'és el director:

"En comptes de tenir un professor més d'educació física, història o català, vam decidir
tenir una orientadora més".

El reportatge complet es pot recuperar aquí:

Augment del 120% a les escoles bressol de Barcelona

Els infants amb necessitats educatives especials que s'han detectat a les escoles bressol de
Barcelona ha pujat un rotund 120%.

A La Filadora, una de les escoles bressol municipals del barri de Sant Andreu, a Barcelona, van
començar el curs amb 8 places d'alumnes amb necessitats educatives especials. Ara, però, ja han
detectat altres criatures que podrien tenir-ne i que estan en observació.

Mira el reportatge sencer aquí:

L'augment s'atribueix a dos factors. El primer és que les professionals de les escoles bressol estan
més preparades per detectar aquests casos. I el segon, que s'ha canviat la metodologia de
treball, més centrada en la llibertat de l'infant.

 



La Grossa de Cap d'Any cau a Barcelona i la
Roca: consulta tots els números premiats
Aquesta informació es va publicar originalment el 31 de desembre de 2020 i, per tant, la
informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La Grossa de Cap d'Any ha estat el 35.208. El premi s'ha repartit a Barcelona (Barcelonès) i La
Roca del Vallès (Vallès Oriental). Està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet, el que suposa
20.000 euros per cada euro jugat.

Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les
quatre últimes xifres guanyaran mil euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les
dues últimes 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 8 com el primer premi recuperaran els
10 euros jugats.

El sorteig ha repartit fins a vuit premis, que els pots consultar a continuació:

Tots els premis de la Grossa de Cap d'Any

Primer premi 

(200.000 euros per bitllet):

 35208

. Ha caigut a Barcelona i la Roca del Vallès.

Segon premi 

(65.000 euros): 

52688

. Ha caigut a Tàrrega i Parets del Vallès.

Tercer premi 

(30.000 euros):

 47281

. Ha caigut a Figueres, Tortosa i Reus.

Quarts premis 

(10.000 euros):

20864 / 20805

. Barcelona, Solsona i per internet. 



Cinquens premis 

(5.000 euros):

56263 / 81267 / 01733

. Venuts a Mollerussa, Lleida, Sant Vicenç de Montalt i per internet.

- 

Comprova si el teu número de la Grossa té premi 
Com puc cobrar el premi?

Els premiats amb fins a 1.000 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una
transferència directa al seu compte bancari, que es farà efectiva en un màxim de 48 hores. En
els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya es podran cobrar premis en
metàl·lic de fins a 120 euros i, a qualsevol oficina de CaixaBank, els premis des de 50 euros.

En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per internet, els premis es rebran directament al
moneder del compte del jugador en el web i, en cas que l'import sigui superior als 600 euros,
directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de
Catalunya.

Així mateix, els premis de qualsevol import es podran cobrar fins al dia 31 de març de 2021 a la
seu de Loteries de Catalunya. Per fer efectiu el cobrament, s'haurà de presentar el bitllet original
de La Grossa de Cap d'Any.

 

Mostra el teu compromís amb Nació.
Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

 

https://www.loteriesdecatalunya.cat/resultats/grossa/
https://www.loteriadecatalunya.cat/jocs/grossa/
https://www.naciodigital.cat/noticia/242796/compromis-editorial-nacio
https://www.naciodigital.cat/registre
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EL TEMA NOU9EL

“Fa quaranta anys que no 
faig sobretaula al dinar de 
Nadal per anar al pessebre”

Martorelles

A.L. 

Per la Mercè López fa anys 
que el dia de Nadal i Sant 
Esteve són diferents als de 
la majoria. No hi ha sobre·
taula, ni becaina ni pel·
lícula. Fa ni més ni menys 
que 40 anys que cada 25 de 
desembre manté la tradi·
ció del pessebre vivent a 
Martorelles. Es va estrenar 
quan tenia 10 anys i ara ha 
traspassat la tradició a les 
seves filles.

La Mercè va començar 
quan formava part de la 
joventut sardanista, qui 
organitza aquest pessebre. 
Va començar com a dimoni 
quan el pessebre es combi·

nava amb la història dels 
pastorets i des de llavors ha 
passat pel Palau d’Herodes, 
l’anunciació dels pastors i el 
Mercat. Aquí és on la troba·
reu enguany, en la seva esce·
na preferida. “Sempre em 
poso a la porta del mercat 
per poder saludar tothom i 
llavors ja vaig a l’escena on 
faci falta”, explica.

Martorelles va ser un dels 
primers municipis a fer un 
pessebre vivent d’època 
romana, amb tot de detalls 
i força interactiu amb el 
públic. “Cada passi té algun 
detall diferent en el qual 
fixar·te. Porto molts anys 
i mai se’m fa monòton, la 
veritat és que vas d’un cos·
tat a l’altre i la sensació és 

Prop d’un miler de 
persones participen 
als pessebres vivents 
del Vallès Oriental
Vuit municipis mantenen aquesta tradició

Les Franqueses del Vallès

Andrea Lizana
El Nadal és ple de tradicions, 
moltes de les quals familiars, 
però també de comunitat. 
Tradicions que apleguen 
pobles sencers com és el cas 
dels pessebres vivents.

Una quarantena de muni·
cipis arreu de Catalunya 
es transformen aquests 
dies en teatres a l’aire lliu·
re per recrear les escenes 
del naixement de Jesús de 
Natzaret i la vida quotidi·
ana del nostre territori fa 
segles. Al Vallès Oriental, 
són vuit els municipis que 
mantenen o han recuperat 
aquesta tradició. Sant Fost de 
Campsentelles, Martorelles, 
Corró d’Avall, La Torreta, 
Sta. Maria de Palautordera, 
Riells, Vallgorguina i Cal·
des de Montbui. Enguany 
mobilitzaran un total de 968 
persones entre figurants i 
altres col·laboradors. Prop 
d’un miler de persones que 
van dels pocs mesos de vida a 
90 anys.

Són veïnes, amigues, famí·
lies senceres i altres persones 
que no volen deixar perdre 
les tradicions. Són pares que 
arrosseguen els fills, fills que 
arrosseguen pares i avis, i 
amics que arrosseguen altres 
amics; i d’aquesta manera hi 
ha pessebres com el de Sant 
Fost de Campsentelles, que 
arriba enguany a la seva 56a 
edició.

Aquest mateix afany ha fet 
que s’hagin recuperat pesse·
bres com el de Palautordera 
fa dos anys gràcies a la colla 

de gitanes o fa cinc anys el 
de Riells gràcies a un veí que 
volia recuperar la tradició 
que feia amb el seu avi. Una 
tradició de caire religiós que 
no ha perdut la seva essència 
però que alhora s’ha anat 
renovant i que ara té un sen·
tit en la cultura popular i no 
tant en la religió en molts 
dels participants. És el fer 
poble el que manté persones 
durant dècades i continua 
atraient petits i joves.

Els pessebres vivents són 
un element cohesionador 
al territori. Durant dies es 
genera un espai compartit 
entre persones que habitu·
alment no interactuen i el 
voluntarisme crea un ambi·
ent cooperatiu i d’il·lusió.

Tant és així, que en molts 
dels pessebres la partici·
pació traspassa els límits 
del municipi i en nuclis 
tan petits com La Torreta 
a la Roca del Vallès, cada 
any apleguen prop de 300 
persones participants, i en 
pessebres com el de Corró 
d’Avall o Palautordera fins i 
tot hi ha entitats del Mares·
me col·laborant·hi. Aquesta 
tradició, lluny de perdre’s, 
continua guanyant adeptes 
any rere any.

La tradició 
del pessebre 
vivent ajuda 

a cohesionar els 
veïns als pobles
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Preparatius del pessebre vivent de Corró d’Avall, aquesta setmana

“Vaig enredar els pares 
i avis a participar-hi 
i encara seguim”

La Mireia acompanyada del seu pare, en Joan Carles 

Les Franqueses del Vallès

A.L.

La Mireia Carles es tornarà 
a penjar les ales d’àngel 
després de quatre anys. Va 
començar a participar en el 
pessebre vivent de Corró 
d’Avall fa 20 anys, quan va 
fer la comunió i per motius 
laborals ha hagut de parar 
un temps, però tan aviat 
com ha pogut, hi ha tornat.
En el seu cas, ella ha estat 
qui ha iniciat la tradició 
familiar i hi va implicar els 
seus pares i els seus avis. 
“Vaig començar a la filadora 
amb l’àvia i allà em va ense·
nyar a fer mitja. Després 
vaig estar uns anys fent 
d’ajudant de ferrer amb el 

meu avi”, explica. Ara la tro·
bareu a l’escena de l’anunci·
ació fent d’àngel, una escena 
molt especial per a ella. “És 
una escena amb música en 
directe en la qual es genera 
un ambient d’emoció molt 
bonic”, reconeix Carles. 
Viure·ho amb la seva família 
–ara només amb els pares– 
ho fa encara més especial, 
tot i que afirma que es 
genera molt caliu amb tots 
els participants, que sumen 
ja més de 130 persones. “Et 
trobes amics i altra gent 
del poble i et sents part de 
la tradició. Ara per mi ja 
no és tant el sentit religiós 
d’aquestes dates, sinó el fet 
tradicional i el compartir”, 
explica.

Cinc propostes diferents a la 
comarca aquest cap de setmana
Granollers

EL 9 NOU
El Vallès Oriental compta 
amb vuit pessebres vivents, 
alguns ja han començat i la 
majoria tindran el tret de 
sortida aquest cap de set·
mana. A Sant Fost s’hi troba 
el pessebre vivent amb més 
efectes especials i el més 
antic del Vallès. Un total de 
28 escenes que es represen·
taran el 17, 18, 25 i 26 de 

desembre i l’1, 6 i 8 de gener. 
Martorelles celebrarà la seva 
45a edició els dies 18, 25 i 26 
de desembre i també l’1 de 
gener. Un pessebre clàssic 
d’època hebrea i romana amb 
un quilòmetre de recorregut 
pel bosc. També us podreu 
deixar sorprendre pels 
pessebres de La Torreta o 
Corró d’Avall, que apleguen 
centenars de figurants. La 
Torreta celebra la seva 27a 
edició amb escenes renova·

des i a Corró d’Avall es viurà 
la 24a edició acompanyats de 
música en directe al bosc del 
voltant de l’Església. Ambdós 
es podran visitar el 17 i 18 
de desembre. Palautordera 
viurà la 2a edició del seu 
pessebre aquest dissabte a la 
tarda amb el Cor de Cambra. 
A Caldes de Montbui, en 
canvi, només es podrà veure 
la proposta de pessebre de la 
Parròquia i el 24 de desem·
bre a les 5 de la tarda.

Divendres, 16 de desembre de 20222 NADAL AL VALLÈS ORIENTAL

La Mercè prepara les hortalisses per l’escena del mercat.



El comerç berguedà lamenta que
l'Ajuntament de Guardiola organitzés una
sortida per anar a comprar a la Roca Village
- Regió7
El comunicat apunta: "Entenem que aquests fets, a les portes de la campanya de Nadal i en la
situació en la qual es troba el comerç comarcal, són d’extrema gravetat". I afegeix un greuge:
"l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, és també el president del Consell Comarcal,
màxim representant polític de la comarca".

Els comerciants no veuen cap mala fer darrera d'aquesta iniciativa, "però sí una enorme
irresponsabilitat". Segons remarquen, "aquest fet posa de manifest el desconeixement, no
només de les necessitats del comerç comarcal, sinó dels seus màxims perills, per part dels
representants comarcals".

La Federació del Comerç del Berguedà i les associacions recorden que al comerç de la
comarca "s'hi pot trobar pràcticament tota l’oferta necessària aquests dies de màxim consum,
així com activitats, fires i mercats de tots tipus". Però admeten que són conscients "que
visibilitzar aquesta oferta i crear entorns comercials agradables són reptes que comerciants i
administració volem entomar". Precisament, assenyalen, "la Federació de Comerç Berguedà es
va crear, entre altres coses, amb la voluntat de retenir el consum local i que moltes de les seves
campanyes van orientades en aquesta direcció".

Finalment, el comunicat diu que una ciutat, poble o comarca "no té vida", i per tant, "afecta de ple
al teixit social, econòmic i cultural d’un municipi. I això és el que el Berguedà no es pot
permetre".
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Nou tall de trànsit a la carretera de Santa
Agnès - El 9 Nou
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.
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El camp de futbol de Santa Agnès estrena gespa

Notícia emesa a l'informatiu del dia 22 de desembre del 2022.
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ESPORTSNOU9EL Dilluns, 19 de desembre de 202234

El CB Mollet cau a la pista del 
Menorca amb el cap ben alt
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El Mollet va jugar aquest cap de setmana a Maó, Menorca

Maó

EL 9 NOU

Malgrat la derrota, el Recan-
vis Gaudí CB Mollet va 
abandonar la pista del segon 
classificat, el Menorca, amb 
una sensació dolça, de gaire-
bé haver aconseguit guanyar 
el partit (78-67). “Sortim 
contents perdent el partit”, 
explicava l’entrenador, Josep 
Maria Marsà, després del 
matx. Els vallesans van donar 
molts bons minuts de joc dis-
sabte a Maó, fins a gairebé 
remuntar el partit als últims 
minuts. El Mollet, per a més 
inri, va comptar amb només 
vuit jugadors a causa de les 
múltiples baixes que arros-
seguen; algunes de jugadors 
importants.

El Menorca va començar 
avançant-se al marcador a 
ritme de la seva estrella, 
Edwin Jackson, exjugador 
del Barça i l’Estudiantes. 
Aviat els menorquins van 
posar la màxima renda del 
quart al seu favor (10-4). El 
Mollet, però, va insistir i va 
anar retallant distàncies, a 
poc a poc, fins a avançar-se al 
amb un 18-19 favorable. Però 
finalment els vallesans van 
tancar el primer quart amb 
un punt per sota dels balears 
(20-19).

Al segon període, el partit 

va seguir la mateixa dinàmi-
ca. El Menorca va començar 
millor i el Mollet es va des-
enganxar, fins a encaixar les 
màximes rendes. Després 
l’equip es va refer, fins al 
descans, amb un 42-37. Al 
tercer quart, però, el Mollet 
se’n va anar molt al marca-
dor. El rival va ser molt sòlid 
i va deixar sense opcions un 
equip vallesà que es va que-
dar lluny d’estar fi en el tir. 
El conjunt de Josep Maria 
Marsà va signar un mal 
tercer temps després d’ano-
tar només 10 punts durant 
aquest període. L’equip va 
tancar el quart amb una ren-
da desfavorable de 17 punts. 

L’últim quart tampoc va 
començar bé per als valle-
sans. El Menorca va posar la 
màxima renda, de 19 punts, 
tot just a l’inici del quart. Els 
locals van anar disminuint les 
seves aspiracions i el Mollet, 
en canvi, es va animar. Els 
vallesans van marcar un 
parcial de 0-10 que va deixar 
bocabadats els rivals i es va 
posar a 5 punts quan tot just 
faltaven dos minuts pel final. 
“La reacció de l’equip va ser 
que podia competir”, admetia 
Marsà. Una gran actuació de 
Jackson als últims compassos 
va esguerrar les aspiracions 
del Mollet, que és 11è a la 
classificació. 

Hestia Menorca 78

Garcia (5), Tomaic (3), Sanz Barrio 
(3), Yomi (3), Jackson (23), Alderte 
(27), Molins, Suárez (9), Arroyo (8), 
González (5) i Tamayo (7).

Rec. Gaudí CB Mollet 67

Assalit (10), Soto (6), Calvo (3), 
Figuerola (18), Pagès (2), Sabatés 
(22), Martínez (11), Marzo (6) i 
Ilincic (7).

ÀRBITRES: Alejandro López i Josep Lluís Presseguer.

PARCIALS: 20-19, 42-37 [descans]; 64-47 i 78-67. 

BÀSQUET FEMENÍ 

Primera 
victòria de la 
temporada per 
al Granollers

CB Granollers 59

Ferrer (9), Povedano (10), Laborda 
(16), Cegarra i Aguilar (10) [cinc 
inicial]; Valentí (2), Concepción, 
Rebassó (2), Molina, Doñate (5) i 
Vila (5).

EBAE SESE 51

Cortés (6), Míriam (10), González 
(4), Romera (10) i Muñoz [cinc 
inicial]; Galmés, Hualde (4), Lago (4), 
Moreno (7), Romera (10), Cabello 
(6), Moreno i Querol.

ÀRBITRES: Sergio Ferrer i Miguel 
Ángel Aguilera. 

PARCIALS: 10-10, 25-21 [descans]; 
39-33 i 59-51.

Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers femení va 
sumar dissabte la primera 
victòria de la temporada 
després de 10 partits des 
de l’inici de la lliga (59-51). 
Les vallesanes es va impo-
sar des de l’inici al SESE de 
Barcelona malgrat les bai-
xes. Sense anar més lluny, 
Aguilera, que va ser una de 
les jugadores del partit pel 
Granollers, va jugar lesiona-
da durant tot el matx. La vic-
tòria –en l’últim partit abans 
de les festes de Nadal– dona 
aire a un equip que, malgrat 
que havia competit, no ha 
sabut trobar la clau de la vic-
tòria fins ara.

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

Amb un gran exercici de 
fe i de confiar en les seves 
possibilitats, el Mubak BM 
La Roca va poder capgirar 
un partit que tenia molt coll 

amunt al primer període, 
davant l’Handbol Onda, i que 
li va servir per retrobar-se 
amb el triomf després de tres 
partits. A més, en el primer 
partit de la segona volta, les 
roqueroles van poder recupe-
rar el goal-average, ja que a 

Mubak BM La Roca 30

Serres, Jiménez (7), Tyaglyay (5), 
Vallejo, Ribas (6), Clascà (4) i Silke 
[set inicial]; Lorena (ps), Gómez (ps), 
Ortega (2), Garcia, Guerreiro (3), 
Fontcuberta (1), Calabria i Felip (2).

Handbol Onda 28

Garrido, Hajji, Marín (3), Martí, 
Barboza, Sáez (9), Martínez (2), 
Gimeno, Chiva, Navarro (4), García, 
Paula Pilar, Alba, Julve (5), Poles (5) 
i Cantavella.

ÀRBITRE: Oriol Grèbol i Miquel Vigo. Exclusions per Felip, Fontcuberta i 
Tyaglyay pel Mubak BM La Roca i Marín, Sáez i Martínez per l’Handbol Onda.

GOLS: 2-4, 7-8, 8-12, 8-15, 10-16, 15-16 [descans]; 18-18, 21-19, 24-23, 25-24, 27-
26 i 30-28 [final].

HANBOL FEMENÍ - DIVISIÓ D’HONOR PLATA

El BM La Roca recupera el tercer lloc de la classificació

El Mubak aixeca set gols de 
desavantatge per tornar a guanyar

l’anada van caure per 28 a 27.
El domini de les valencia-

nes va ser absolut durant el 
primer període. La defensa 
local va fer aigües per tots 
costats durant molts minuts. 
L’Onda se sentia molt còmo-
de en el partit. A més, Belén 
Sáez, des del pivot, i Eider 
Poles, des del lateral dret, 
causaven molts problemes. 
Les visitants van arribar a 
dominar per set gols (8-15), 
una diferència que va escur-
çar el conjunt local abans 
del descans (15-16). La Roca, 
més ficada en defensa a la 
represa, va dominar el segon 
temps. Tot i això, el partit es 
va decidir als minuts finals 
amb un parcial de 4-0.

BÀSQUET MASCULÍ - COPA CATALUNYA

El Club Natació Caldes 
perd de 18 punts contra 
el Círcol de Badalona

El Círcol Cotonifici 64

Cristol (12), Francesc Gotzens (8), 
Nogales (2), Adán (13) i Forteza (4) 
[cinc inicial]; Puertas, Ramon Gotzens 
(15), Haro, Jerez (4), Teruel, Rubio 
(3) i Escorihuela.

CN Caldes 46

Herrero (8), Marzo, Villanueva (2), 
Ponsa (12) i Rebellón [cinc inicial]; 
Morales (4), Costa (6), Ruiz (6), 
Pelecha (6), Tejada (2) i Peig.  

ÀRBITRES: Daniel Sapiña i Carles Park.

parcials: 11-12, 35-20 [descans]; 46-32 i 64-46.

Badalona

EL 9 NOU

El Club Natació Caldes no 
va poder guanyar el Círcol 
de Badalona, tot i que el va 
superar en el primer quart, 
triant bé les opcions de tir 
i fent una bona defensa. Al 
segon quart la dinàmica es 
va començar a tòrcer i els 
de Marc Fabregat no la van 

poder capgirar.
Al tercer temps l’actitud, 

la defensa i la mentalitat van 
ser millors però no hi havia 
encert a les cistelles, tot i 
que es va retallar la diferèn-
cia fins a només 8 punts. A 
l’últim quart, i després d’un 
parcial de 6-0, l’equip ja no 
es va saber recompondre 
mentalment i va acabar per-
dent.

Els vallesans van estar a punt de remuntar el partit als últims minuts de joc

BÀSQUET MASCULÍ - LLIGA LEB PLATA
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Granollers unifica la policia de barri 
i la policia de proximitat

Granollers La Policia Local de Granollers 
ha unificat els agents de la policia de bar-
ri amb els de proximitat, que treballaven 
exclusivament en carrers del centre de la 
ciutat. La unitat està formada per 18 policies 
(és la suma dels que ja hi havia entre els dos 
grups) i té un comandament responsable. 
Amb la unió, tots els policies del grup actu-

en de manera indistinta als barris o al cen-
tre. Fan vigilància a peu i treballen els con-
tactes amb comerciants, entitats o veïns per 
conèixer preocupacions concretes. Al grup, 
hi ha integrada la unitat canina de la Policia 
Local que actualment disposa de tres gossos 
en servei i que comptarà també amb una 
nova furgoneta preparada per poder fer el 
trasllat dels tres gossos. Completarà el cotxe 
patrulla preparat per al transport d’un gos. 
A la foto, una patrulla al barri Sant Miquel.
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trànsit. “Continuem fent la 
tasca habitual”, recorda. Per 
exemple, els lligats a l’acti-
vitat de l’oci nocturn que es 
munten “especialment, els 
caps de setmana”, apunta. A 
banda, les patrulles fan pro-
ves d’alcoholèmia a conduc-
tors implicats en infraccions 
greus de trànsit o accidents 
amb els equips que porten 
totes. 

Castrejón justifica aquest 
tipus de controls perquè “l’al-
cohol i les drogues són molt 
presents en els accidents de 
trànsit”. A més, després de la 
caiguda del trànsit derivada 
per l’impacte de la pandèmia 
“la mobilitat s’ha recuperat”. 
“Fins i tot, n’hi ha més que 
abans”, indica Castrejón. 
Amb tot, recorda que durant 
el període de més impacte de 
la covid “no es van deixar de 
fer controls d’alcoholèmia”.

Un positiu per alcohol 
i un per drogues 
en tres hores de 
control a la Roca
La Roca del Vallès

Els Mossos d’Esquadra de 
trànsit van fer divendres 
passat entre les 4 i les 7 de 
la tarda un macrocontrol a 
la rotonda de l’enllaç entre 
la C-35, l’AP-7 i la carretera 
de la Roca a Cardedeu. Van 
controlar un total de 151 
vehicles i van detectar un 
únic positiu per consum 
d’alcohol per damunt dels 
límits permesos i un per 
consum de drogues. A ban-
da, els agents policials van 
tramitar set denúncies més 
per altres infraccions de 
trànsit detectades i quatre 
per temes relacionats amb 
transports.

xer les seves inquietuds i 
traslladar-los consells que 
els permetin reduir les inci-
dències, per exemple, com 
exposar el seu producte amb 
més seguretat. També apor-
ten consells com anar amb 
compte per evitar estafes que 
es poden produir a l’hora de 
donar canvi –hi ha persones 
que generen confusions– o 
que proven d’introduir bit-
llets falsos. També demanen 
que vagin alerta amb els 
pagaments amb targeta que 
es fan amb el telèfon mòbil si 
detecten moviments estranys 
al comprador. La presència al 
carrer els permet fer arribar 
consells directament a la ciu-
tadania o, de manera indirec-
ta, a través de la informació 
que traspassen a comerciants. 

COMANDAMENTS DELS 

MOSSOS ALS COMERÇOS

Com a novetat d’aquest 
any, una desena de coman-
daments de l’Àrea Bàsica 
Policial de Granollers estan 
mantenint contactes amb 
els comerciants al costat 
dels agents del grup de 
proximitat. “És una manera 
de conèixer la realitat de 
manera directa i no només 
des d’un despatx amb les 
dades”, explica Coll. “Els 
contactes amb comerciants 
ens permeten veure com està 
funcionant la feina de pro-
ximitat que fem. Si entres a 
una botiga i no et demanen 
‘què ha passat?’ sinó ‘com 
estàs?’ és un bon senyal”, 
apunta Coll que destaca que 
els botiguers “coneixen els 
agents pel nom”. “Ens agrada 
la relació que s’estableix”, 
diu Coll, que ja havia promo-
gut aquest tipus de contactes 
quan era cap de la comissaria 
de Nou Barris, a Barcelona. 
Fa un parell d’anys, es va fer 
un qüestionari a comerços de 
l’ABP per fer una radiografia 
de la situació. “Ara fem un 
pas més”, diu Coll.
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al Azu de la Policia Local i l’inspector Coll a Calçats Nadal



LA GUIANOU9EL Dilluns, 19 de desembre de 202238

l’escola Iscat. Plaça de Can 
Dachs. 11.00.

Conferència. “Esplendor 
i decadència dels catalans 
castrats”, a càrrec de Joan 
Vives, flautista de bec, 
professor d’Història de la 
Música i divulgador musical. 
Organitza Aula Universitària 
a l’Abast de la FUHM. Teatre 
el Patronat. 18.30.

Granollers. Granollers 
canta. Audicions de l’escola 
Pereanton. Plaça de la 
Porxada. 10.00.

Granollers canta. Cor d’Inicis 
de la Societat Coral Amics de 
la Unió. Plaça de la Porxada. 
17.30.

Granollers canta. Petits 
cantors de la Societat Coral 
Amics de la Unió. Plaça de la 
Porxada. 18.00.

Recital. Poemes i música de 
Nadal, amb la coral Art-9 i 

solistes. Museu. 18.30.

Granollers canta. Coral 
Allegro de l’escola Art9. Plaça 
de la Porxada. 18.30.

Taller de pràctica filosòfica. 
Idealisme com a criteri del 
que és, del coneixement. 
Plató, racionalistes. 
Dinamitzat per Mariano 
Fernández i Fèlix Rabal, 
professors de filosofia. 
Biblioteca Roca Umbert. 
18.30.

Cicle Gaudí. La voluntària, 
de Nely Reguera. Cinema 
Edison. 19.00.

Granollers canta. Coral Petit 
País de l’escola Art9. Plaça de 
la Porxada. 20.00.

Lliçà d’Amunt. Club de 
lectura Les dents de lleó. 
Mirar per la finestra!, de 
Katerina Gorelik, A càrrec de 
Glòria Nicolau. Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 17.30.

GRANOLLERS 

ASSAIG OBERT AMB 
IMPULSOS. Centre 
d’Arts en Moviment. 
Dijous 22, 19.00.

Dilluns 19

Caldes de Montbui. Concert. 
Coral infantil de l’EMM Joan 
Valls. Sala d’actes de l’Escola 
Municipal de Música. 18.30.

Cardedeu. Ficció digital Pixel 
Club. Mutazione, d’Akupara 
Games. Biblioteca Marc de 
Vilalba. 18.00.

La Garriga. Cantada de 
nadales. Amb l’alumnat de 
l’escola Puiggraciós. Escales 
de l’església. 15.00.

Granollers. Granollers 
canta. Audicions de l’escola 
Pereanton. Plaça de la 
Porxada. 10.00.

El Petit Oller. Centre Cívic 
Jaume Oller. 16.00.

Aula Oberta. Formació per 
a noves tecnologies. Centre 
Cívic Nord. 16.15.

Formació digital per a adults. 
Inicia’t. Necessites signar 
documents electrònics?. 
Biblioteca Roca Umbert. 
16.30.

Les Tertúlies de l’Arxiu. “60 
anys de la gran nevada de 
1962. Records i anècdotes”. 
Can Jonch. 17.30.

Granollers canta. Petits 
Cantors de la Societat Coral 
Amics de la Unió. Plaça de la 
Porxada. 18.15.

Granollers canta. Coral 

Pizzicato de l’escola Art-9. 
Plaça de la Porxada. 18.40.

Assaig general de la nova 
creació de la companyia Los 
Galindos. Roca Umbert. 19.00.

Club de lectura. Llegir el 
teatre. La trena, de Laetitia 
Colombani. Amb Francesc 
Viñas, professor de literatura. 
Teatre Auditori. 19.00.

Granollers canta. Amb el Cor 
Arpegi de la Societat Coral 
Amics de la Unió. Plaça de la 
Porxada. 20.00.

La Llagosta. Hora del conte 
especial de Nadal. A càrrec 
d’Un conte al sac. Centre 
Cultural. 18.00.

Martorelles. Taller de bosses 
reciclades. De la banderola 
de la festa major. A càrrec 
d’Activijoc. El Safareig. 18.00.

Montmeló. Tarda de 
manualitats. Activitat 
intergeneracional entre els 
infants del SIS i la gent gran 
de Montmeló. Estació Jove. 
17.00.

Montornès del Vallès. Encesa 
de l’enllumenat de Nadal. 
Casal de la Gent Gran Centre. 
18.00.

Converses en alemany. 
Biblioteca Municipal. 18.45.

Concerts de Nadal. Amb 
l’Escola de Música. Teatre 
Margarida Xirgu. 19.00.

La Roca del Vallès. Teatre 
familiar. Pastorets,  cap a 
Betlem, de la companyia La 
Roda Produccions. Biblioteca. 
17.30.

Taller adults. Acabant 
l’any amb ioga. Biblioteca 
Municipal. 19.00.

Trobada Viu la lectura. Set 
dies de gràcia. Sessió a càrrec 
d’Alícia Gili. Biblioteca 
Municipal. 19.45.

Dimarts 20

Caldes de Montbui. Festa 
de Nadal. Inauguració del 
pessebre. Presentació de 
la postal de Nadal, rifa de 
la panera i altres obsequis. 
Casino. 18.00.

Canovelles. Concurs de 
contes. A càrrec de Marpoètic. 
Centre Obert Casa Nostra. 
17.00.

La Garriga. Christman Carols 
2022. Amb l’alumnat de 

AGENDA

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ART
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Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de

privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a

www.el9nou.cat

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o 
cartolines mida A-4, o en un arxiu pdf, en 
format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de 
portar el nom i cognoms del nen/a, edat i 
població. També el nom de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “INVENTEM UN PARC 
AQUÀTIC”. La tècnica és lliure.

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran 
dos dibuixos com a finalistes, que es publicaran a 
les pàgines d’EL 9 +PETIT. Tots els dibuixos 
finalistes participaran, a principis de juny, a la 
gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual 
per a l’alumne, quatre entrades per anar al parc 
aquàtic Aqua Brava i una subscripció a EL 9 
NOU i un lot de llibres per a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a 
la redacció d’EL 9 NOU (c. Girona, 34, 1r pis, 
Granollers), en horari d’oficina. També els podeu 
enviar per correu electrònic a

recepcio@vic.el9nou.com
5.- Només podran participar en el concurs les 
escoles de les comarques d’Osona, el Ripollès, 
Vallès Oriental i el Moianès. 



Adidas obté el premi Lismivo per la
integració laboral a la botiga de La Roca
Village - El 9 Nou
Adidas España ha estat la guanyadora de la sisena edició del premi Lismivo. Aquest
guardó destaca l’empresa del Vallès Oriental que hagi destacat per la gestió socialment
responsable. En particular, es destaca la inclusió de persones amb diversitat funcional a
l’estructura laboral de les empreses. En el cas d’Adidas es premia la incorporació de
persones amb diversitat funcional a la botiga de la marca a La Roca Village. El premi es va
lliurar aquest dilluns a la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca.

El premi parteix de la iniciativa de la Xarxa Lismivo. Sota coordinació del Consell Comarcal,
aquesta xarxa la integren administracions públiques, entitats especialitzades i centres especials
de treball, amb participació d’organitzacions sindicals i empresarials. Amb el premi es
distingeixen les empreses amb centre de treball al Vallès Oriental que aposten per la integració
de persones amb diversitat funcional.

En el cas d’Adidas, s’ha destacat la potenciació de la diversitat i la inclusió que formen part de
les seves prioritats estratègiques. Per això, quan el 2021 va obrir la botiga a La Roca Village,
l’empresa va incorporar una persona amb diversitat funcional. La plantilla en aquest
establiment està formada per 36 persones.

En la sisena edició del premi, la Xarxa Lismivo també va distingir com a finalista l’empresa de
Montornès Ti Group Automotive Systems. Aquesta companyia havia obtingut el premi en
l’edició de l’any passat. El jurat dels premis ha destacat aspecte com el percentatge de
contractació de persones amb discapacitat o l’adquisició de productes o serveis a centres
especials de treball. En la concessió del premi, Lismivo també té en compte altres aspectes de
responsabilitat social corporativa.

Agraïment de les autoritats

Durant l’acte de lliurament de premis, el president del Consell Comarcal i alcalde de Canovelles,
Emilio Cordero, va agrair la tasca de les empreses del tercer sector. “Ens heu contagiat a les
administracions per integrar persones amb alguna discapacitat. Jo sempre dic que això hauria
de ser la normalitat”, diu Cordero. “O tirem endavant totes juntes o no tirem endavant. Quan
parlem d’integració, parlem d’això: que els drets són de tots els ciutadans i no només d’uns
quants”, va dir el conseller de Promoció Econòmic, Jordi Manils.

El premi lliurat aquest dilluns reforça els objectius de la Xarxa Lismivo. Aquesta xarxa pretén
sensibilitzar l’empresariat, la ciutadania i les administracions per afavorir la inserció social i
laboral de les persones amb diversitat funcional. Entre d’altres estratègies, ho fa buscant fonts
de finançament per executar les accions projectades.

COMENTARIS

https://www.xarxalismivo.cat/ca/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/ti-automotive-de-montornes-obte-el-premi-lismivo-per-la-integracio-laboral/


La segona etapa de La Vuelta 2023 passarà
pel Vallès Oriental - El 9 Nou
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.
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RISC VIA TRAM
LongITud

TRAM
(En KM)

ÍndEX dE 
PERILLoSI-

TAT

MITJAnA
ACCIdEnTS
ESTudI 2022

MITJAnA
ACCIdEnTS
ESTudI 2021

Accidents 
2021

Accidents 
2020

Accidents 
2019

Molt baix AP-7 de Maçanet a l’enllaç amb la C-60 a la Roca del Vallès 41,7 4,1 3,3 4,7 3 2 5
Molt baix C-33 de Barcelona a Montmeló 14,3 4,0 1,0 1,0 0 2 1

Baix C-17 de la garriga als Hostalets de Balenyà 14,6 13,2 3,0 3,0 0 3 6
Baix C-17 de Mollet del Vallès a Lliçà de Vall 8,3 12,3 2,3 1,7 4 1 2
Baix C-17 de Lliçà de Vall a la garriga 13,0 10,0 2,3 2,3 1 2 4
Baix C-35 de Parets del Vallès a granollers (carretera Interpolar) 3,8 19,1 0,3 0,7 0 0 1
Mitjà C-35 de Sant Celoni a Hostalric 18,9 39,4 5,0 6,0 3 5 7
Baix C-35 de Cardedeu a Sant Celoni 12,4 18,3 1,7 3,3 1 2 2
Mitjà C-59 de Caldes de Montbui a Moià 23,7 49,9 3,0 2,0 7 0 2
Baix C-59 de Palau-solità i Plegamans a Caldes de Montbui 7,4 24,4 1,3 1,0 2 0 2
Alt C-61 d’Arenys d’Amunt a Sant Celoni 12,0 67,0 1,0 1,3 0 1 2

Baix C-251 de granollers al límit entre Cardedeu i Llinars del Vallès 7,5 11,7 0,7 1,7 1 0 1
Baix C-352 de la rotonda de Can Mònic a granollers a l’enllaç de Canovelles (C-17) 9,1 21,9 1,3 1,7 0 2 2
Baix C-1415b de Caldes de Montbui a Canovelles 9,2 18,8 0,7 0,7 1 0 1
Mitjà C-1415c de l’enllaç amb la C-60 a la Roca del Vallès a granollers 2,7 31,6 0,7 1,0 0 0 2
Baix B-500 de Badalona a Mollet del Vallès 13,4 10,1 0,3 0,7 0 0 1

Molt alt BV-5001 de Martorelles a Vilanova del Vallès 6,5 98,9 2,3 2,0 3 3 1
Baix BV-5001 de l’accés nord de la B-20 a Martorelles 10,2 24,0 0,7 0,7 1 0 1
Mitjà BV-5001 de Vilanova del Vallès a la Roca del Vallès 5,8 42,4 0,3 0,3 0 1 0
Baix BP-1432 de Sant Feliu de Codines a la garriga 14,7 21,8 0,7 1,3 1 0 1
Baix BV-5105 de la Roca del Vallès a Cardedeu 5,3 23,9 1,0 1,3 1 1 1
Mitjà BP-5002 del Masnou a granollers 15,8 32,0 2,0 2,7 3 2 1
Baix BV-5108 de Cardedeu a Cànoves i Samalús 5,0 27,5 0,3 0,3 0 1 0
Mitjà BP-5107 de la garriga al límit entre Sant Antoni de Vilamajor i Llinars 16,7 52,6 1,3 1,3 0 1 3

Molt alt BV-5114 de Fogars de Motnclús a Sant Marçal (Montseny) 24,2 97,6 0,3 1,0 0 0 1
Molt baix BV-5114 de Sant Celoni a Fogars de Montclús (cruïlla BV-5119) 3,9 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Mitja BV-5103 de Cardedeu a la rotonda de la C-35 2,9 35,4 0,3 0,0 1 0 0
Molt alt BV-5103 de l’enllaç de la variant de la C-35 a dosrius 4,9 276,4 0,3 1,0 0 1 0

Alt BV-1604 de la C-17 a Parets del Vallès a la C-155 a Lliçà de Vall 3,5 72,9 0,7 1,0 0 0 2

Molt baix BV-1433 de l’Ametlla del Vallès a Llerona 2,7 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Molt baix BV-1602 de Lliçà d’Amunt a Lliçà de Vall 4,7 0,0 0,0 0,3 0 0 0

Baix BV-1435 de Lliçà d’Amunt (la Cruïlla) a Bigues i Riells del Fai 4,8 21,3 0,3 0,3 0 0 1
Baix BV-1432 de granollers a Lliçà d’Amunt 3,4 19,7 0,3 0,7 0 0 1
Mitjà BV-5301 de Santa Maria de Palautordera a Montseny 13,9 44,2 1,0 1,0 0 0 3

Risc a les carreteres del Vallès Oriental segons l’estudi Eurorap

La mitjana d’accidents 
greus cau en 17 carreteres
Destaca la millora de la C-35 de Cardedeu a Hostalric

Granollers

F.P.

En 17 de les 34 carreteres del 
Vallès Oriental analitzades 
per l’estudi EuroRAP, segons 
les dades facilitades pel 

RACC, hi ha hagut una caigu-
da de la mitjana d’accidents 
amb morts i/o ferits greus. 
L’informe presentat aquest 
dilluns parteix de les dades 
dels tres darrers anys com-
plets (2019, 2020 i 2021), que 

es comparen amb el trienni 
anterior (2018, 2019 i 2020). 
El treball destaca la millora 
de la C-35 en el tram entre 
Cardedeu i Sant Celoni, que 
passa d’una mitjana de 3,3 
accidents greus l’any a una de 

1,6. La xifra també es redueix 
força al tram de l’AP-7 entre 
la Roca i Maçanet de la Selva: 
de 4,7 accidents greus per 
any a 3,3. El tram de la C-35 
entre Sant Celoni i Hostalric 
i la C-251 des de la sortida de 
Granollers fins al límit entre 
Cardedeu i Llinars també 
redueixen la mitjana: de 6 a 5 
accidents greus l’any i d’1,7 a 
0,7, respectivament. Amb tot, 
el sector de la C-35 entre Sant 
Celoni i Hostalric és el que 
registra una mitjana més alta 
de xocs greus; cinc de mitjana 
entre els anys 2019 i 2021. 

En canvi, hi ha cinc car-
reteres del Vallès Oriental 
on la mitjana de sinistres 
viaris augmenta respecte a 
les dades del darrer infor-
me: la C-17 de Mollet a 
Lliçà de Vall; la C-59, tant 
entre Palau-solità i Caldes 
com entre Caldes i Moià; la 
BV-5001, de Martorelles a 
Vilanova, i la BV-5103, entre 
Cardedeu i la rotonda de la 
C-35. En 12 carreteres, la 
mitjana d’accidents greus es 
manté. N’hi ha tres on no se 
n’ha registrat cap entre 2019 
i 2021.
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Notícia emesa a l'informatiu del dia 2 de desembre del 2022.
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La Generalitat farà una rotonda a la carretera d'accés a
Santa Agnès

Notícia emesa a l'informatiu del dia 28 de desembre del 2022.
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Agencia de noticias EUROPA PRESS
28/12/2022

CATALUNYA.-El Govern construirá una rotonda
para mejorar el acceso a Santa Agnès de
Malanyanes (Barcelona)

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Territorio de la Generalitat ha impulsado la construcción de una rotonda para
mejorar la seguridad vial en un acceso al núcleo de Santa Agnès de Malanyanes (Barcelona)
desde la carretera BV-5105, informa el Govern este miércoles en un comunicado.

El secretario de Movilidad e Infraestructuras, Marc Sanglas, y el director de Infraestructuras de
Movilidad, David Prat, han anunciado la puesta en marcha de la redacción del proyecto en una
visita a la zona junto al alcalde de la Roca del Vallès, Albert Gil.

Se prevé que el plan quede redactado antes de verano y que las obras empiecen la primavera de
2024, con una inversión estimada de 650.000 euros.

La rotonda sustituirá la actual intersección en forma de 'T' con carril central, situada en el punto
kilométrico 0,7 de la carretera, un punto en el que se registran cerca de 17.000 vehículos diarios,
según el Govern.

La actuación se enmarca en un conjunto de medidas impulsadas por la Generalitat para favorecer
la seguridad viaria en los accesos a esta población, en consenso con el mismo.
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Projecte fotogràfic a la Roca per donar veu
a joves migrants reclusos
La

Fundació La Caixa

ha iniciat una nova edició de la convocatòria d’

Art for Change

per oferir, un any més, ajuts a projectes de diferents disciplines artístiques que començaran a
funcionar aquest gener. 

En total, s’han seleccionat 20 iniciatives de tot l'estat que es materialitzaran amb una dotació
final de 445.680 euros. Aquesta convocatòria ofereix ajuts a projectes artístics de disciplines
com les arts plàstiques, la fotografia, el vídeo, la música, la literatura, el teatre, la dansa i el circ
que fomentin

el paper actiu de col·lectius en situació de vulnerabilitat

.

 

Un dels projectes tindrà lloc a lloc a la Roca del Vallès. S’ha seleccionat el projecte de l’artista

Tanit Plana Profundidad y superficie

, que es materialitzarà amb el suport de 22.620 euros i arribarà a 23 persones. En concret, "es
converteix en

narradors a joves migrants reclusos

que, en conversa i aprenentatge compartit amb l’artista Tanit Plana, generen un treball fotogràfic
sobre identitat, geopolítica, medi ambient i cultura".

En una nota s'explica que "la investigació artística intenta pensar i articular fotogràficament
quines són les relacions i les proximitats entre els moviments migratoris de menors des d’Àfrica
cap a Europa, la crisi mediambiental i el nou colonialisme tecnològic, és a dir, la batalla que
s’estableix actualment per estendre els cables de fibra òptica per Àfrica". "

La fotografia facilita la trobada i l’intercanvi d’experiències reals

, de manera que contribueix amb canvis subtils a enfortir la democràcia i a generar pau. Els
relats obtinguts en primera persona proporcionen més sensibilitat i ens desborden cap a formes
de mobilitat i organització social que ens permeten ser motors de canvi", precisen.

Els projectes que s’han escollit compleixen els objectius del programa: el foment del
desenvolupament personal dels participants per mitjà de la seva implicació en el procés creatiu;



la cohesió i la inclusió social a partir de la creació d’espais neutrals de relació, intercanvi i
convivència, i la regeneració social de caràcter comunitari a través d’activitats que contribueixin
al desenvolupament de barris o grups socials i al reforçament de conceptes com la identitat i
l’autoconfiança
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