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Les principals retencions de l’operació
tornada, a l’AP-7 al Penedès i a la C-16 al
Berguedà | ACN | Barcelona | Societat | El
Punt Avui
Les principals retencions de l’operació tornada d’aquest cap de setmana s’han produït a l’AP-7
al Penedès i a la C-16 al Berguedà.

Un accident entre Vilafranca i Avinyonet del Penedès i un segon sinistre a Subirats han provocat
aquest diumenge a la tarda uns 13 quilòmetres acumulats de congestió a l’AP-7 en sentit
Barcelona, segona informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Al tram nord de la mateixa autopista hi ha uns 3 quilòmetres de cua a Sant Celoni i 8 quilòmetres
més entre Cardedeu i la Roca del Vallès.

En paral·lel, la C-16 registra fins a 18 quilòmetres de circulació lenta i aturades entre Guardiola
de Berguedà i Berga.

La C-32 al Maresme és una altra de les vies amb problemes de circulació i hi ha uns 7
quilòmetres d’aturades entre Mataró i Cabrils.



NOTICIESNOU9EL

El punt de l’accident quan els efectius del SEM estaven atenent el motorista

Divendres, 30 de setembre de 202216

Un motorista mor en topar amb 
un senyal a l’AP-7 a la Roca
L’home, de 55 anys i veí de Barcelona, va patir una sortida de via a la connexió amb la C-60

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Un motorista de 55 anys i veí 
de Barcelona va morir aquest 
dimecres a primera hora de 
la tarda en patir una sortida 
de via i impactar contra un 
senyal de trànsit a l’AP-7 a 
l’altura de la Roca. El sinis-
tre es va produir cap a 2/4 
de 4 de la tarda a la sortida 
de l’autopista de la Roca i 
Granollers que també permet 
l’enllaç amb la C-60. És a l’al-
tura del quilòmetre 126,5 de 
l’AP-7. La víctima respon a 
les inicials M. dD. T., segons 
va informar el Servei Català 
de Trànsit en un comunicat.

La motocicleta circu-
lava per l’AP-7 en sentit 
Barcelona i, per causes que 
els Mossos d’Esquadra de 
trànsit estan investigant, va 
anar recte al revolt que hi 
ha al final del carril de des-
acceleració. L’impacte amb 
la senyalització va provocar 
greus lesions a l’home. Els 
efectius del Sistema d’Emer-

Denúncia penal a un 
conductor enxampat 
a 140km/h a la 
carretera de Valldoriolf

La Roca del Vallès

Un control de radar dels 
Mossos ha permès enxampar 
un conductor que circulava 
a 140 quilòmetres per hora a 
la carretera de Valldoriolf, a 
la Roca. La velocitat màxima 
permesa en aquest punt és 
de 50 quilòmetres per hora. 
El control es va fer dijous 
de la setmana passada poc 
abans de les 7 de la tarda. La 
infracció està fotografiada al 
quilòmetre 2,4 de la BV-5159, 
prop del pont on la carretera 
de Valldoriolf passa per sota 
de l’AP-7. Els Mossos han 
denunciat penalment el con-
ductor.

Cinc vehicles 
implicats en un xoc 
amb un senglar a la 
C-17 a Canovelles
Canovelles
Cinc vehicles van quedar 
afectats dilluns a la nit en un 
xoc amb un porc senglar a la 
C-17 a Canovelles. Entre els 
afectats, hi ha una motoci-
cleta. El seu conductor va 
anar per terra. El sinistre va 
provocar ferides lleus a dues 
persones. Les altres tres, en 
van sortir il·leses. L’accident 
va passar cap a 3/4 d’11 de la 
nit al quilòmetre 24 en sentit 
nord.

Un motorista ferit 
greu en una sortida 
de via a la C-17  
a Lliçà d’Amunt
Lliçà d’Amunt

Un motorista va patir lesi-
ons greus dimarts al migdia 
en una caiguda a la C-17 a 
Lliçà d’Amunt. L’accident va 
passar poc abans de la 1 del 
migdia al quilòmetre 19,5. 
La motocicleta va patir una 
sortida de via. Els fets van 
passar a la calçada en direc-
ció cap a Barcelona.
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En primer terme, el nou vial que connecta la C-17 i el carrer de Can Flaquer

Territori acaba els canvis a la 
rotonda de la Vinyota, a Mollet

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Departament de Políti-
ques Digitals i Territori ha 
enllestit els canvis a l’entorn 
de la rotonda de la Vinyota, 
a Mollet. Els treballs han 
inclòs la construcció d’un 
vial que permet la conne-
xió directa dels cotxes que 
surten des de la C-17 cap al 
carrer de Can Flaquer. Tam-
bé d’un altre que permet als 

vehicles que travessen el 
pont de l’Aiguabarreig incor-
porar-se a la C-17 en direc-
ció Barcelona. D’aquesta 
manera, es redueix la pressió 
de trànsit a la rotonda i es 
guanya en fluïdesa. A banda, 
s’ha modificat el carrer de 
Can Flaquer suprimint una 
línia d’aparcament i creant 
un tercer carril. Ara, els tre-
balls es traslladen al costat 
del polígon de Martorelles, 
on es farà una nova rotonda.

gències Mèdiques (SEM) van 
intentar reanimar-lo però 
va acabar morint al mateix 
lloc de l’accident. El SEM va 
traslladar al lloc de l’acci-

dent tres ambulàncies i un 
helicòpter que va aterrar a 
l’illeta de vegetació que hi 
ha a l’enllaç entre l’AP-7 i la 
C-60, a tocar d’on s’havia pro-

duït el sinistre. També es van 
activar quatre patrulles dels 
Mossos d’Esquadra.

L’accident va obligar a res-
tringir el trànsit fins a 2/4 de 
6 de la tarda quan la circula-
ció en aquest punt va quedar 
totalment restablerta. 

El d’aquest dimecres és 
el tercer accident mortal 
d’aquest 2022 al tram del 
Vallès Oriental de l’AP-7. Al 
juliol, a Montmeló, va morir 
un home atropellat per un 
camió després de sortir del 
vehicle. Al juny, una dona va 
perdre la vida quan el cotxe 
on anava va topar amb un 
autocar a Sant Celoni. Des 
del gener, han mort nou per-
sones en accidents de trànsit 
a les carreteres del Vallès 
Oriental i una més en vies 
urbanes. En aquest mateix 
punt de l’AP-7, ja hi va haver 
un altre accident mortal amb 
un motorista implicat l’octu-
bre de 2021. Era un jove de 
25 anys. En aquest cas, s’hi 
van veure implicats també 
dos turismes.
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Montmeló incorpora contenidors 
intel·ligents i limita la recollida de 
la resta a només dos dies setmanals 
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Montmeló

Ferran Polo

Montmeló estrena aquest 
dilluns sistema de recollida 
de residus. L’Ajuntament 
ha fet una aposta per la 
implantació de contenidors 
intel·ligents –estan tancats i 
només es poden obrir iden-
tificant-se amb una targeta– 
per a la recollida de la resta, 
la matèria orgànica i els 
envasos lleugers. A més, la 
resta només es podrà llençar 
els dimecres i diumenges. Els 
altres dies els contenidors 
no s’obriran per molt que es 
passi la targeta. Els conteni-
dors de paper i cartró i vidre 
continuaran sent accessibles 
sense límits. S’ha fet així 
perquè la xifra d’impropis en 
la recollida d’aquestes fracci-
ons és molt baix. 

En total, s’estrenen 268 
nous contenidors que han 
suposat una inversió d’uns 
800.000 euros repartits a 
parts iguals entre la compra 
de contenidors i la tecnologia 
(tancaments, targetes...) per 
fer funcionar el sistema.

L’ús de contenidors intel-
ligents ha de facilitar que 
els veïns que fins ara no 
separaven correctament 
totes les fraccions –i llença-
ven, per exemple, orgànica o 
envasos al contenidor de la 
resta– comencin a fer-ho per-
què només podran baixar la 
bossa de la resta dos dies a la 
setmana. A través de les tar-

Centelles, a Osona, explica 
l’alcalde, Pere Rodríguez. “Si 
arribem al 70% de recollida 
selectiva com Centelles serà 
molt positiu perquè el 2022 
estarem al nivell que haurí-
em d’assolir el 2030.”

Rodríguez justifica l’apos-
ta per l’ús de contenidors 
intel·ligents per “una qüestió 
urbanística”. “Tenim molts 
edificis de set, vuit o nou 
plantes i això volia dir molt 
espai als carrers en cas de fer 
una aposta per la recollida 
porta a porta.” Entén que 
“hauria estat molt més trau-
màtic perquè limita molt més 
el comportament individual”. 
I confia que els veïns assumi-
ran el nou model. “Preveiem 
que les dues primeres set-
manes tindrem una mica de 
disbauxa però, passat aquest 
primer període, creiem que 
anirà bé.” 

En funció dels resultats, 
l’Ajuntament podrà anar 
modelant el sistema de reco-
llida. Per exemple, amb la 
limitació dels dies per fer 
aportacions de matèria orgà-
nica o envasos o, fins i tot, 
establint unes hores concre-
tes per llençar qualsevol de 
les tres fraccions.

PIONERS A LA COMARCA

Montmeló és el primer 
municipi del Vallès Orien-
tal que posa contenidors 
intel·ligents als carrers. Serà 
una prova pilot que servirà 
d’experiència per a altres 
municipis. “Va ser una pro-
posta de l’Ajuntament que 
des del Consorci de Residus 
ens va interessar per veure 
els resultats i analitzar si es 
pot replicar”, apunta Albert 
Camps, president d’aquest 
ens. Per ell, “cada municipi 
ha d’apostar pel model que li 
sigui més convenient”. En tot 
cas, tots els que mantenen 
els contenidors oberts hau-
ran de fer canvis. “El model 
ha d’evolucionar”, sosté.

Amb la targeta  
o el mòbil
Montmeló 

A partir d’aquest dilluns, 
els veïns de Montmeló 
necessitaran una targeta 
o una aplicació de telèfon 
mòbil per poder obrir els 
contenidors de resta, matè-
ria orgànica i envasos lleu-
gers i llençar-hi la brossa. 
Els usuaris hauran de pitjar 
el botó i acostar la targeta 
o obrir l’app i seguir els 
passos que indica. Llavors, 
podran dipositar la bossa 
dins i tornar-lo a tancar. 
Els veïns tenen assignades 
dues àrees de contenidors, 
les més properes a casa, que 
són les úniques que poden 
obrir. A més, en el cas de 
la resta, només els podran 
obrir dimecres i diumenges, 
per ara, a qualsevol hora.

Una oficina per recollir  
els kits i xerrades informatives

Montmeló L’Ajuntament ha obert una ofici-
na des d’on s’ha fet el repartiment dels kits 
que es lliuren a cada habitatge i s’han anat 
resolent dubtes (a la foto). Els kits inclouen 
dues targetes electròniques per obrir els 
contenidors, un cubell per a la separació de 
la brossa orgànica a la cuina, un paquet de 

bosses per a la resta, un paquet de bosses 
compostables i un imant informatiu on 
s’explica com funciona el nou sistema de 
recollida. L’oficina obre dilluns, dimarts i 
dijous de 9 del matí a 1 del migdia i de 4 a 8 
del vespre. Els dimecres de 4 a 8 de la tarda, 
els divendres de 9 a 1 del migdia i els dis-
sabtes de 10 a 2 de la tarda. A banda, s’han 
fet xerrades informatives per a particulars i 
comerços a la sala de la Concòrdia. 

getes identificatives, l’Ajun-
tament pot activar excepci-
ons que permetin obrir el 
contenidor de resta més dies: 
s’apliquen, per exemple, a 
famílies on diàriament es 
consumeixen bolquers. Els 
contenidors d’orgànica i 
envasos es podran obrir qual-
sevol dia de la setmana. 

Tot plegat ha de permetre 
reduir la resta –es tracta a 
la incineradora i té un cost 
de tractament més alt– i 
augmentar la recollida de 
matèria orgànica que per-
met l’obtenció de biogàs, 
electricitat i compost per a 
agricultura i jardineria amb 
el seu tractament a la planta 

de Granollers. De retruc, 
facilitarà que pugi el percen-
tatge de brossa recollida de 
forma selectiva estancat en 
els darrers anys al poble al 
voltant del 40% i assolir el 
70% que fixen les directrius 
europees per als propers 
anys. Montmeló s’emmiralla 
amb experiències com la de 

L’Ajuntament vol incentivar el reciclatge augmentant la recollida de matèria orgànica i envasos
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VALLÈS ORIENTAL Població Matèria 
orgànica

Paper  
i cartró Vidre Envasos 

lleugers
Total recollida 

selectiva
R.S. / R.M. 

% total
Total recollida 

selectiva
R.S. / R.M. 

% total
Diferència 

(pp)
Suma fracció 

resta
F.R. / R.M. 

%

Aiguafreda 2.556 326,91 149,02 85,98 138,13 1.026,80 80,98 1.200,13 82,24 -1,26 241,24 19,02

L’Ametlla del Vallès 8.787 391,64 230,33 218,90 171,09 2.497,20 47,33 2.384,57 44,48 2,85 2.778,90 52,67

Bigues i Riells del Fai 9.542 792,46 231,50 224,28 170,26 2.896,63 43,14 2.958,16 42,04 1,10 3.818,58 56,86

Caldes de Montbui 17.797 1.636,18 634,15 407,46 575,44 5.280,42 56,28 5.307,42 55,79 0,49 4.101,36 43,72

Campins 540 39,36 15,15 22,63 18,31 120,84 44,34 110,22 38,31 6,03 151,70 55,66

Canovelles 16.872 511,36 343,47 216,02 214,67 2.425,10 30,61 2.069,99 27,48 3,13 5.497,06 69,39

Cànoves i Samalús 3.219 408,56 97,80 87,62 105,08 800,50 44,22 885,91 45,60 -1,38 1.009,86 55,78

Cardedeu 18.609 987,22 549,30 417,58 392,89 4.085,20 45,94 3.748,46 43,53 2,41 4.807,48 54,06

Figaró-Montmany 1.127 112,01 52,22 30,88 46,69 284,95 58,85 270,01 57,82 1,03 199,25 41,15

Fogars de Montclús 467 84,62 24,06 47,65 31,52 189,46 51,97 184,88 52,49 -0,52 175,11 48,03

Les Franqueses del Vallès 20.351 770,10 426,61 329,98 329,20 3.776,70 41,92 3.920,81 43,09 -1,17 5.233,08 58,08

La Garriga 16.733 880,57 511,79 343,20 310,58 3.194,02 41,88 3.383,12 43,01 -1,13 4.432,02 58,12

Granollers 62.475 2.561,93 1.719,37 1.132,37 1.153,43 11.327,82 41,17 10.896,34 40,67 0,50 16.186,16 58,83

Gualba 1.585 125,78 53,02 65,73 44,65 451,34 36,57 314,86 25,62 10,95 782,86 63,43

La Llagosta 13.259 364,50 244,74 133,82 248,91 1.598,58 30,46 1.574,16 29,92 0,54 3.649,64 69,54

Lliçà de Vall 6.580 912,84 181,14 199,52 356,93 3.013,66 77,57 2.921,42 79,02 -1,45 871,38 22,43

Lliçà d’Amunt 15.673 951,98 543,46 419,27 391,68 4.888,78 43,86 4.772,09 41,01 2,85 6.256,40 56,14

Llinars del Vallès 10.116 641,60 278,65 233,76 252,95 2.891,35 49,53 2.402,98 38,79 10,74 2.946,17 50,47

Martorelles 4.823 658,62 176,14 128,96 253,61 2.026,82 82,36 2.173,82 82,56 -0,20 433,98 17,64

Mollet del Vallès 51.151 2.152,17 1.382,75 893,57 1.079,72 8.119,32 38,64 8.177,41 38,84 -0,20 12.894,01 61,36

Montmeló 8.798 422,58 239,10 161,06 161,33 1.637,73 42,68 1.579,22 41,48 1,20 2.199,25 57,32

Montornès del Vallès 16.804 705,11 417,16 276,19 290,45 3.198,36 41,50 3.593,84 43,88 -2,38 4.507,88 58,50

Montseny 362 72,82 12,47 22,24 16,92 125,70 56,68 129,49 63,16 -6,48 96,07 43,32

Parets del Vallès 18.907 756,32 403,46 302,65 314,03 3.452,37 39,43 3.213,35 37,05 2,38 5.302,70 60,57

La Roca del Vallès 10.676 762,13 229,77 237,01 182,09 2.616,57 46,35 2.217,91 38,68 7,67 3.028,41 53,65

Sant Antoni de Vilamajor 6.383 1.083,72 212,42 159,55 203,20 2.687,38 80,33 2.504,13 75,67 4,66 658,08 19,67

Sant Celoni 18.176 705,42 580,71 355,22 388,23 3.000,72 37,53 2.966,72 36,71 0,82 4.995,64 62,47

Sant Esteve de Palautordera 2.997 430,40 84,57 82,53 100,80 968,44 89,41 854,15 89,17 0,24 114,68 10,59

Sant Feliu de Codines 6.406 523,56 156,64 138,26 166,37 1.981,05 68,55 1.915,65 65,68 2,87 908,80 31,45

Sant Fost de Campsentelles 8.997 302,38 170,84 169,30 172,88 1.727,49 32,73 1.914,24 33,92 -1,19 3.549,96 67,27

Sant Pere de Vilamajor 4.671 432,88 167,13 161,53 164,00 1.508,17 51,96 1.318,42 49,05 2,91 1.394,27 48,04

Santa Eulàlia de Ronçana 7.538 750,50 230,14 226,80 303,12 3.702,62 90,98 4.330,61 92,30 -1,32 367,14 9,02

Santa Maria de Martorelles 882 109,00 26,22 34,39 38,05 377,18 85,94 319,90 85,70 0,24 61,72 14,06

Santa Maria de Palautordera 9.666 760,38 348,53 250,40 255,57 2.578,24 47,06 2.523,17 43,87 3,19 2.900,72 52,94

Tagamanent 325 53,36 5,94 7,03 13,91 89,39 70,79 96,07 62,72 8,07 36,88 29,21

Vallgorguina 3.052 141,05 77,42 80,53 71,76 712,73 40,05 647,14 37,13 2,92 1.066,83 59,95

Vallromanes 2.594 81,14 88,23 115,68 83,43 1.091,70 49,14 958,49 46,42 2,72 1.129,78 50,86

Vilalba Sasserra 758 42,13 20,46 29,52 17,41 112,14 28,81 135,44 32,26 -3,45 277,11 71,19

Vilanova del Vallès 5.535 186,33 132,65 148,72 125,57 1.250,74 40,74 1.111,72 36,16 4,58 1.819,00 59,26

Vallès Oriental 415.789 23.631,62 11.448,52 8.597,82 9.354,87 93.714,23 45,80 91.986,46 44,54 1,26 110.881,17 54,20

Estadístiques de la recollida de residus municipals segons fraccions al Vallès Oriental. Comparativa 2021-2020

2021 2020

* Totes les quantitats són en tones ** Les dades de població corresponen als habitants empadronats.      Font: Agència de Residus de Catalunya

La recollida selectiva va millorar 
en 26 dels 39 municipis vallesans
 Gualba, Llinars, Tagamanent i la Roca són els municipis que experimenten un ascens més gran

Granollers

F.P.

La recollida selectiva dels 
residus municipals es va 
situar l’any 2021 en el 45,8% 
del total de brossa generada 
al Vallès Oriental. Repre-
senta un increment d’1,26 
punts percentuals respecte 
a les dades de l’any anteri-
or, segons les estadístiques 
publicades per l’Agència de 
Residus de Catalunya. La 

comarca se situa lleugera-
ment per sobre de les xifres 
del global del país, on es va 
recollir de forma selectiva 
el 44,12% de la brossa gene-
rada. 

26 dels 39 municipis del 
Vallès Oriental milloren els 
seus registres respecte als 
de l’any 2020. Gualba és el 
municipi amb una pujada 
més destacada: 10,95 punts 
percentuals que li van per-
metre passar del 25,62% de 

recollida selectiva que hi 
havia l’any 2020 al 36,57% 
de l’any passat. Amb tot, el 
municipi continua clarament 
per sota de la mitjana de la 
comarca. També destaca la 
pujada de Llinars –en bona 
part lligada a la implantació 
de la recollida porta a porta a 
final d’any– amb una pujada 
de 10,74 punts percentuals 
que va situar la brossa reco-
llida de forma selectiva en el 
49,53% en el global de l’any. 

Altres ascensos destacats van 
ser els de Tagamanent (del 
62,72% del 2020 al 70,79% 
del 2021) i la Roca (del 
38,68% al 46,35%). 

L’any 2021 el municipi 
amb un millor percentatge 
de recollida selectiva va ser 
Santa Eulàlia, tot i baixar 
lleugerament respecte a les 
xifres de 2020. Es va quedar 
en el 90,98%. Molt a prop 
es va situar Sant Esteve de 
Palautordera amb el 89,41% 

de brossa recollida de mane-
ra selectiva. Va millorar en 
0,24 punts el registre de 
2020. El podi el completa 
Santa Maria de Martorelles 
amb el 85,94% i 0,24 punts 
més que l’any 2020. Hi ha 
vuit municipis per damunt 
del 70% de residus recollits 
de manera selectiva que, amb 
aquestes xifres, ja complei-
xen l’objectiu marcat per les 
institucions europees per a 
l’any 2030. A banda dels tres 
que lideren el rànquing, com-
pleten la llista: Aiguafreda 
(80,98%), Lliçà de Vall 
(77,57%), Martorelles 
(82,36), Sant Antoni de 
Vilamajor (80,33%) i 
Tagamanent (70,79%).

D’altra banda, 19 municipis 
tanquen l’any 2021 amb 

2021

(passa a la pàgina 4)



La Roca del Vallès pone fin al mes de
septiembre con 438 personas sin trabajo

Un total de 110 personas han conseguido trabajo en el
municipio en el último mes

El municipio de La Roca del Vallès ha terminado septiembre con una bajada en el número de
parados hasta las 438 personas que actualmente se encuentran sin trabajo en la localidad,
según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat).

En total, son 110 personas menos en paro en comparación con el mes pasado, en una
situación económica condicionada por la crisis que ha provocado la pandemia de coronavirus.
Estos valores suponen una mejora con respecto al pasado mes, cuando el municipio terminó el
periodo con 4.490 personas sin empleo.

El sector servicios es el más castigado por el desempleo

El sector servicios ha sido el más golpeado de la localidad según los últimos datos publicados.
El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, señala que en La Roca del Vallès
hay un total de 309 personas de esta actividad que no encuentran trabajo y que representan un
70,55% del total de desempleados. En orden descendente, le siguen industria (17,12%),
construcción (6,85%) y agricultura (0,91%).

La pandemia COVID-19 ha sido uno de los grandes motivos que ha afectado tasa de paro en
La Roca del Vallès, pero hoy en día no es el único. Todas las medidas de contención y aforo
aprobadas tras la pandemia afectaron drásticamente a los ingresos de parte del sector servicios,
dejando a gran parte de los establecimientos en una situación comprometida. Afortunadamente,
la aprobación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han contribuido a
frenar la tasa de paro (con personas aún en esta situación) desde 2020 y en el comienzo año, se
firmaron más contratos indefinidos que en los últimos años, lo que ayuda a frenar la
temporalidad en el empleo.

No obstante, varios factores económicos explican esta evolución del paro en España en los
últimos meses. La elevada inflación actual supone un revés importante tras varios años
agravados por la pandemia COVID-19. La compra de productos básicos se convierte en un
privilegio para muchas familias, que se ven abocadas a utilizar una gran parte de su sueldo en
la cesta de la compra. Ante esta situación, se están negociando mejoras salariales.

Por otra parte, la crisis energética que azota Europa conlleva medidas que endurecerán el
invierno de manera significativa. La subida de los precios provocada por el conflicto de la guerra
ucraniana se hará notar más en el norte de Europa, aunque España no estará al margen.
Además, las continuas amenazas de Putin sitúan al viejo continente en un panorama de
incertidumbre en los últimos meses de 2022.

Mujeres entre 55 y 59 años

https://cronicaglobal.elespanol.com/cataluna-uno-a-uno.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/paro
https://www.idescat.cat/


Actualmente, en La Roca del Vallès hay más mujeres que hombres que no tienen empleo, con
unas cifras que demuestran además que existe una notable diferencia de género. Hay 265
paradas, frente a los 173 parados.

En cuanto a la edad, el grupo más afectado por el paro es aquel que comprende adultos
mayores de 55 años, con 89 personas actualmente sin trabajo.



[VÍDEO] Primer macrocontrol a camions a la
Roca des de l'alliberament dels peatges a
l'AP-7 - El 9 Nou | EL9NOU.CAT
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.



L’aliança entre ERC i Junts sobreviu fora de
l’àrea metropolitana de Barcelona
Irreconciliables en el Govern, els vincles entre ERC i Junts sobreviuen més enllà del cisma en
el Palau de la Generalitat i són estables fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. Tot i que
hi ha espines clavades fruit de les aliances forjades arran de les passades eleccions municipals
–els postconvergents van pactar amb el PSC governar junts la Diputació de Barcelona i els
republicans van expulsar Junts de mítiques alcaldies, com la de Sant Cugat del Vallès, de la mà
dels socialistes i dels comuns– la coalició té rèpliques en les altres tres diputacions, en fins a
una desena de consells comarcals i en una setantena de municipis.

Els dos partits intentaran a partir d’ara que l’ona expansiva de la ruptura del Govern i el
previsible enverinament en les relacions en el Parlament no arribi fins a aquestes esferes
d’entesa que tenen les seves pròpies lògiques i idiosincràsies. Al cap i a la fi, només queden
sis mesos fins a les pròximes eleccions municipals, la primera gran prova de foc a les urnes
sobre l’impacte del divorci dels dos grans partits independentistes que han exercit de motor del
procés durant tota una dècada.

Totes les diputacions, menys Barcelona

La Diputació de Barcelona, on el PSC i Junts governen junts sense sobresalts, és des de fa
tres anys una arma llancívola entre republicans i postconvergents. El partit d’Oriol Junqueras
critica insistentment als seus fins ara socis en el Govern que preferissin aliar-se amb els
socialistes en comptes d’afavorir que la institució fos presidida per un representant d’ERC.

Tant el partit de Salvador Illa com el de Jordi Turull consideren que aquesta aliança pot tenir
continuïtat perquè ha funcionat fins ara, malgrat que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no
l’ha avalat mai. En canvi, les dues grans forces independentistes sí que governen juntes en les
altres tres diputacions. En el cas de Tarragona i Lleida, la presidència està en mans de Noemí
Llauradó i Joan Talarn, dirigents republicans. A Girona és Miquel Noguer, de Junts, que
comanda la institució.

https://www.elperiodico.com/es/politica/20190705/acuerdo-diputacion-barcelona-7538631
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220917/junqueras-acusa-dirigentes-psc-junts-75552245


Més enllà de les diputacions, en el terreny supramunicipal, ERC i Junts porten el timó
conjuntament en una desena dels 40 consells comarcals, òrgans clau de poder territorial i de
recursos. Els republicans tenen la presidència als del Bages, el Maresme, Osona, el Priorat, la
Ribera d’Ebre, l’Alt Urgell i el Baix Camp. I Junts té la batuta dels del Gironès, el Pallars Jussà i
el Segrià.

D’altra banda, hi ha 11 consells comarcals governats gràcies a pactes entre els
postconvergents i el PSC. Els primers presideixen els d’Alt Empordà, Alt Penedès, Berguedà,
Ripollès, la Selva, Tarragonès i Vallès Oriental, mentre que els socialistes estan al



comandament dels del Baix Llobregat, Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental. ERC no
condueix cap òrgan supramunicipal amb el PSC, tot i que en el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre participen del seu govern ERC, Junts, el PSC i independents.

Girona, Lleida i Tarragona



Exceptuant Barcelona, sota el comandament dels comuns i el PSC, l’aliança entre ERC i Junts
es manté viva en els governs de les tres capitals de província. En el cas de Girona, l’alcaldia
està en mans de la postconvergent Marta Madrenas, que va anunciar que no tornaria a repetir
com a candidata, de manera que el partit té en aquests moments un front obert per al seu relleu
com a candidata en les pròximes municipals. Els republicans es van incorporar al gabinet el
setembre del 2020, quan ja s’havia complert un any de mandat.

A Lleida és el republicà Miquel Pueyo qui té l’alcaldia en un govern compartit amb Junts.
Inicialment el mandat va arrencar amb un tripartit amb els comuns, però es van despenjar de
l’entesa el juliol del 2021. Una situació similar es va produir a Tarragona, on ERC també té
l’alcaldia amb Pau Ricomà. Amb la incorporació de Junts i de la CUP en l’executiu municipal el
juny de l’any passat, els comuns, amb qui els republicans governaven des de l’inici, van decidir
passar a l’oposició.

https://www.elperiodico.com/es/politica/20220523/madrenas-no-optara-revalidar-alcaldia-girona-junts-13698611
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190530/erc-ve-lineas-rojas-lleida-7482104
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190610/la-militancia-de-los-comuns-vota-a-favor-de-dar-a-erc-la-alcaldia-de-tarragona-7498380


Entre la setantena de municipis on ERC i Junts governen en coalició a part de Girona, Lleida i
Tarragona hi ha fins a set capitals de comarca. A Manresa (Bages), Vilanova i la Geltrú
(Garraf), Santa Coloma de Farners (la Selva), la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Tremp (Pallars Jussà),
les alcaldies estan en mans del partit d’Oriol Junqueras. En el cas de Reus i de Valls, els
alcaldes Carles Pellicer i Dolors Farré són de Junts. A part, els dos partits independentistes
cooperen en ajuntaments com els de Salt, Manlleu, Roses, la Roca del Vallès, Santpedor, Sils,
Lloret de Mar i Sant Celoni. També en d’altres més petits, que van des de Fogars de Monclús al
Papiol i Pals.



Susanna, la primera dona de la Brimo dels
Mossos: “'A mi no m’agafaran, això no és
per a dones', vaig pensar”
 

L’any 1998, i quan només feia un any que la llavors agent Susanna Lazaro era membre del cos
dels Mossos d’Esquadra, i per “casualitat”, assegura, va presentar-se a unes proves per entrar
a formar part de la Brigada Mòbil. L’any 1992 s’havia creat aquesta unitat antiavalots i
necessitaven gent amb el repte d’anar assumint cada cop més competències, sobretot, amb el
desplegament que s’havia de fer, també en ordre públic, a la capital de Catalunya, Barcelona. 

Es va animar amb un company seu per anar a l’entrevista, però pensant que no l’agafarien.
“'Això no és per a dones, a mi no m’agafaran', vaig pensar”, explica en una entrevista amb
ElNacional.cat. Va presentar la petició de comissió de serveis per integrar-se en aquesta unitat i
al cap d’uns quants mesos, quan ja gairebé ni ho recordava, li van trucar. L’endemà ja tenia la
granota per sumar-se a la Brigada Mòbil. No va ser estrictament la primera dona. De promocions
anteriors que havien passat per la Brimo hi havia hagut alguna dona, però hi van ser poc temps.
Una d’elles, ara està en excedència del cos per motius personals. 

D'agent a caporal, de caporal a sergent

El cas de la Susanna, però, va ser diferent. No només va formar part durant anys de la tropa de
la Brigada Mòbil. Sent-ne membre va anar guanyat oposicions internes per pujar de grau,
arribant a ser caporal i sergent a la mateixa Brigada Mòbil. Com a caporal comandava un dels
equips -els integrants d’una furgoneta- i com a sergent va comandar un grup -un conjunt
d’equips. En l’entrevista amb ElNacional.cat, l’actual inspectora explica com el seu pas per la
Brigada Mòbil, on mai va tenir sensació d’inferioritat davant dels homes que en formaven part,
l’ha enfortit en capacitats que ara pot posar en pràctica en el seu nou rol. 

La inspectora és actualment una de les Comtal 5, tal com es coneix als caps operatius de la
regió de Barcelona. Comandaments d’acció, a peu de carrer, que es dediquen a supervisar tots
els incidents que es generen a la ciutat de Barcelona. La temprança que va adquirir en la seva
etapa a la Brigada Mòbil la pot aplicar ara en la resolució dels problemes que es generen a
Barcelona i que ha de comandar.

El paper de les dones a la Brimo

La primera intervenció d’ordre públic va ser en una manifestació que es va convertir en violenta
davant de la presó de Wad-ras, a Barcelona. Els hi van llençar objectes i van haver de
dissoldre la manifestació fent ús de material antiavalots. L’actual inspectora també va participar
en la resolució del motí de la presó de la Roca del Vallès. Va ser la Brimo qui va poder
assegurar la presó i fer cessar el comportament violent dels presos, quan estaven a punt
d’accedir en una zona crítica, que hauria facilitat l’accés dels interns al carrer.

https://www.elnacional.cat/ca/societat/brigada-mobil-mossos-30-anys-acte-egara-comissari-estela_888444_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/model-ordre-public-mossos-brimo-seguretat-ciutadana_895614_102.html


Imatge d'arxiu d'una actuació de la Brimo dels Mossos d'Esquadra / ELN

Si bé Lazaro accepta que ella va haver de demostrar potser fins i tot més que els seus companys
per tal de ser acceptada pels caps de la Brimo, assegura que això ara està superat i que
actualment les dones a la Brimo no tenen cap complex d’inferioritat i són una més, assegura.
“L’aportació de la dona en aquestes unitats és enriquidora, la seva capacitat, sensibilitat i
empatia que tenen ajuden a preveure reaccions en actuacions d’ordre públic”, apunta. “Les
dones no han restat mai en unitats com la Brimo o l’ARRO”.

“Mai s’ha donat el cas que una dona hagi intercedit negativament en un dispositiu pel fet de ser
dona”, apunta la inspectora. “No és la força física el que prima més en aquestes unitats; la
lògica, la raó, l’empatia, la cohesió grupal i altres valors són igual d’importants”. Ara com ara, hi
ha unes 40 dones integrades als equips de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra.

https://www.elnacional.cat/ca/societat/sergent-brimo-salva-vida-torniquet-fortuna-accident_752883_102.html
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Marina Alexandra Palmero, autora de l’empat a 1, intenta prendre-li la pilota a Adaia del Castillo

El PBB La Roca s’endú el duel 
vallesà davant el Palautordera
Un gol olímpic de Zoraida dona els tres punts a les roqueroles

PBB La Roca 2

Uceda, Cristina, Bernés, Ortiz, 
Yaiza, Márquez, Yeimi Magdalena, 
Laia, Coral, Santasusana i Marina 
Alexandra [onze inicial]; Tania, 
Zoraida, Antúnez, Pujol, Judit i Aroa.

CF Palautordera 1

Aura, Adaia, Clos, Rut, Marina 
Garcia, Ona, Verde, Ania, Dàmaris, 
Otero i Laura Garcia [onze inicial]; 
Salicrú, Queralt, Isidora Pilar, 
Corominas i Ruiz.

ÀRBITRE: Ricard Vidal, assistit a les bandes per Francesc Xavier Gurri i Líder 
Emanuel Galeán. Targetes: Santasusana, Laia i Coral del PBB La Roca i Queralt 
del Palautordera.

GOLS: 0-1, Rut, min 20; 1-1, Marina Alexandra, min 26; 2-1, Zoraida, min 58.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Un gol olímpic de Zoraida 
va donar la victòria al Penya 
Blanc-i-Blava de la Roca en el 
duel vallesà que l’enfrontava 
al Palautordera. L’equip del 
Baix Montseny es va avan-
çar al marcador a la primera 
meitat però l’equip roquerol 
va empatar tot seguit i a 
l’inici de la segona va marcar 
el 2-1 que seria ja defini-
tiu. Un resultat que situa 
l’equip de Miguel Ángel 
Cruz en la segona posició 
amb nou punts, a tres del 
líder Porqueres, mentre el 
Palautordera baixa al quart 
lloc, amb sis punts.

El partit va ser força tra-
vat, amb més joc directe que 
va afavorir els interessos 
roquerols. Tot i això va ser 

el Palautordera qui es va 
avançar al marcador des-
prés d’una passada a l’espai 
d’Adaia del Castillo que va 
aprofitar Rut Cervera per 
marcar el 0-1 amb un xut 
creuat. El PBB La Roca va 
reaccionar ràpid i, sis minuts 
després, Marina Alexandra 
Palmero va aprofitar una 
bona internada de Coral 
entrant des de segona línia 
per fer el gol de l’empat, 

resultat amb el qual es va 
arribar al descans.

A la segona part el joc va 
ser molt d’anada i tornada i 
Zoraida, des de la cantonada, 
va fer el 2-1. Ambdós equips 
van continuar buscant el gol 
però la manca d’encert va 
fer que ni el Palautordera 
tingués opcions clares d’em-
patar ni l’equip roquerol 
pogués marcar el gol de la 
sentència definitiva.

El Llerona 
suma el primer 
punt de la 
temporada

Llerona

EL 9 NOU

El Llerona va ser capaç de 
neutralitzar en dues ocasi-
ons els gols del Cerdanyola 
del Vallès per acabar empa-
tant a 3 i sumar el primer 
punt de la temporada. El 
Cerdanyola va sortir amb 
més intensitat i el Llerona 
va veure com al primer quart 
d’hora ja perdia per 0-2 però 
l’equip no es va descompon-
dre, va pressionar, va recu-
perar pilotes i va aconseguir 
empatar a 2. Un minut abans 
del descans una indecisió 
defensiva va permetre al 
Cerdanyola tornar-se a avan-
çar al marcador però el Lle-
rona va continuar buscant la 
porteria rival i va aconseguir 
el premi de l’empat a 12 
minuts del final.

CE Llerona 3

Mar, Aina Lan, Llorente, Tania, 
Fernández, Xènia, Alyssa Ángela, 
Mariona, Aguilera, María i Witny 
Naomi [onze inicial]; Irene (ps), 
Marta, Judit, Núria, Mónica, Alexia, 
Espinosa i Valentín.

FC Cerdanyola Vallès 3

Delia Zambrano, López, Tevar, 
Blázquez, Casacuberta, Lázaro, 
Ortega, Desiree Zambrano, Sarhani, 
Medina i Granados [onze inicial]; 
Garcia (ps), Urpina, Barbero, Brañas, 
Quer, Forné i Vegué.

ÀRBITRE: Hamza Kamli, assistit 
a les bandes per Joel Rodríguez 
i Abdelrahmn Ahmed Baraka. 
Targetes: Mar, Judit i Núria del 
Llerona i Ortega, Granados i Forné 
del Cerdanyola del Vallès.

GOLS: 0-1, Desiree Zambrano, min 
5; 0-2, Ortega, min 15; 1-2, Witny 
Naomi, min 25; 2-2, Aguilera, min 
35; 2-3, Sarhani, min 44; 3-3, Witny 
Naomi, min 78.

El CN Caldes 
guanya i es 
manté imbatut 
a domicili

Barcelona

EL 9 NOU

El CN Caldes va guanyar 
a domicili en un dels des-
plaçaments, a priori, més 
complicats, a la pista de l’AE 
Les Corts, on va guanyar per 
1 gol a 3. L’equip de Marc 
Muñoz es manté, així, imba-
tut a domicili.

La primera meitat del par-
tit va ser molt intensa, amb 
dos equips que pressionaven 
la sortida de pilota rival i que 
intentaven tenir la possessió 
de la pilota. El Caldes es va 
avançar al minut 8 amb un 
gran gol de Marina després 
d’una passada en diagonal 
d’Emma però Les Corts va 
empatar de seguida en una 
bona combinació col·lectiva.

A la segona part el ritme 
va ser un xic més baix. Les 
calderines van aprofitar un 
contraatac, a la sortida d’un 
córner en contra, per fer l’1 a 
2 i, amb l’equip local jugant 
de cinc –portera-jugadora–, 
una recuperació de Gemma 
va permetre a Emma fer l’1 a 
3 definitiu, des de camp pro-
pi, amb la porteria buida.

AE Les Corts 1

Ángela Rodríguez, Parayacan, Oller, 
Peña i Cata [cinc inicial]; Marín 
(ps), Torres, Rojo, Maqueda, Helena 
Rodríguez i Guix.

CN Caldes 3

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

ÀRBITRES: Víctor Garcia i Aleix 
Grau. Targetes: Celia i Amara del CN 
Caldes.

GOLS: 0-1, Marina, min 8; 1-1, Peña, 
min 10; 1-2, Ona, min 28; 1-3, Emma, 
min 39.
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Antonio Rama: 
“El partit 
s’ha trencat a la 
segona part per 
les rotacions”

 Granollers

E.C.

El Fraikin BM Granollers 
va haver de picar molta 
pedra per decantar el par-
tit a favor seu, i Antonio 
Rama, tècnic granollerí, va 
valorar l’esforç dels seus 
jugadors, algun dels quals 
arribaven molt justos de 
forces. “Avui teníem al 
100% el Yusuf, però, con-
tràriament, Gurri, Valera i 
Antonio García arrossega-
ven molèsties”, recordava.

Rama va reconèixer els 
problemes del seu equip, 
especialment, al primer 
període. “Ens ha costat 
molt superar la defensa 
que han proposat, era molt 
complicat superar-los pel 
centre. La passada amb el 
pivot tampoc l’hem acabat 
de veure. Al principi del 
partit, hem pecat d’impre-
cisions en la primera i a la 
segona onada. A més, hem 
fallat molts llançaments 
clars”, admetia. “Ens hem 
estressat una mica a la pri-
mera meitat. A la segona 
part, s’ha trencat el partit, 
en part, fruit de les rotaci-
ons que hem pogut fer per 
mantenir el nivell. Crec 
que ha estat clau”, afegia 
Rama, que va afirmar que 
“la diferència global del 
partit no era per tenir un 
avantatge de sis gols”, 
explicava.

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

Les de Gallego van patir per vèncer el Gavà, que encara no ha puntuat

El Mubak BM La Roca s’enganxa 
a la zona alta de la classificació

Mubak BM La Roca 25

Serres, Jiménez (7), Torregrosa (2), 
Tamada (2), Tyaglyay (8), Vallejo 
(3) i Yeste (1) [set inicial]; Gómez 
(ps), Ortega, Garcia, Guerreiro, Silke 
(1), Fontcuberta, Clascà (1), Felip i 
Nevado.

Handbol Gavà 23

Loma, Galindo (2), López (3), Plana 
(1), Cobo, Andrade (1) i Corrales 
(3) [set inicial]; Barreto (ps), Poyo 
(1), Feliu (7), Mateo (1), Pizarro (3), 
Gallart (1), Sánchez i Traverso.

ÀRBITRE: David Candela i Gaspar Cabrero. Exclusions per Fontcuberta (2), 
Tyaglyay, Clascà i l’entrenador, Quique Gallego, pel Mubak BM La Roca i Feliu, 
Mateo i López per l’Handbol Gavà.

PARCIALS: 3-0, 6-2, 7-7, 7-7, 10-9, 12-12 [descans]; 13-13, 14-14, 15-17, 18-20, 20-
20 i 25-23 [final].

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

El Mubak BM La Roca conti-
nua mirant amunt en aquest 
inici de curs i aquest cap de 
setmana va encadenar el 
tercer triomf consecutiu, en 
aquesta ocasió de l’Handbol 
Gavà, un dels dos equips que 
encara no ha puntuat. 

L’inici local va ser bonís-
sim, amb un parcial de 6-1. 
Les roqueroles es van col-
lapsar en atac i van perdre el 
nord. El Gavà va comandar 

durant molts minuts a la 
segona part, en part condi-
cionat per les exclusions. 

Però en els darrers minuts 
van estar més encertades per 
endur-se els dos punts.

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA

La Roca, 36 
S. E. Sesrovires, 30
La Roca del Vallès

El Mubak BM La Roca va 
superar el Sant Esteve 
Sesrovires. El matx va tenir 
dues parts ben diferenciades, 
la primera de força igualtat 
tot i que quasi sempre amb 
domini visitant. En canvi, 
la segona meitat va ser de 
domini absolut de La Roca, 
que va defensar molt millor 
a la perillosa primera línia 
visitant. 

Mubak BM La Roca: 
Zudaire, Navarro (1), Casas 
(4), Eduard (4), Ferré (7), 
Òscar (5) i Manzano (5) 
[set inicial]; Aaron (ps, 2), 
Sanoun (4), Roc (1), Galis-
teo (1), Cerdán, Camprubí, 
Albert, Guillem (2) i Saldaña.

PARCIALS: 17-17 [des-

cans]; 36-30 [final].

Terrassa, 31 
KH-7, 43
Terrassa

El KH-7 BM Granollers va 
guanyar molt còmodament 
un Terrassa que només va 
oferir resistència al primer 
període. Els de Pozo van 
necessitar poc més de 10 
minuts de la represa per 
resoldre el partit.

KH-7 BM Granollers: 
Panitti, Cantón (5), Campos 
(2), Valera (5), Castillo (4), 
Povill (7), Armengol (5) [set 
inicial]; Borrell, Amores, 
López (4), Guillem (2), Marc, 
Domingo (6), Rovira (1), 
Cortada i Guijarro (2).

PARCIALS: 15-19 [des-
cans]; 31-43 [final].
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El nigerià Yusuf Faruk va ser el màxim golejador del Fraikin BM Granollers, juntament amb Antonio García

Fraikin BM Granollers  34

Rangel Luan da Rosa (1), Yusuf 
Faruk (6), Guilherme Torriani (3), 
Pol Valera (2), Esteban Salinas (5), 
Víctor de Sande i Antonio García (6, 
2p) [set inicial]; Marc Guàrdia (ps), 
Jan Gurri (2), Víctor Romero (1), 
Oriol Rey (1), Gerard Domingo, Joan 
Amigó, Ferran Castillo (2), Sergi 
Franco (4) i David Roca (1).

Blendio Sinfín 27

Ernesto Sánchez, Marcos Aguilella 
(3), Diego Monzón (2), Leo Alonso 
(2), Ángel Basualdo, Joao Guilherme 
Perbelini (5) i Nicolás Zungri (2) [set 
inicial]; Mohamed Aly Abdelmotaleb 
(ps), Marcos Domínguez (1), Sergio 
Rubio (1), Alberto Pla (1), Jacob 
Díaz, Óscar García (2) i José Manuel 
Herrero Lon (8).

ÀRBITRES: Oriol Álvarez i Raül Escoda. Exclusions: Valera del Fraikin BM 
Granollers i Zungri i Basualdo (VD, min 41) del Blendio Sinfín.

PARCIALS: 2-3, 5-6, 6-8, 7-9, 11-10 i 15-14 [descans]; 17-17, 20-19, 23-20, 28-22, 
31-25 i 34-27.

Granollers

Xavi Mas

El Fraikin BM Granollers ja 
és segon en solitari després 
de la victòria de divendres 
davant el Blendio Sinfín (34-
27) i de la derrota –també 
divendres– del Rebi BM 
Cuenca davant el Club BM 
Cisne (28-30). El Sinfín va 
fer una bona primera meitat, 
en què van destacar sobretot 
el porter Ernesto Sánchez i el 
veterà pivot de 45 anys José 
Manuel Herrero Lon, però 
el partit se’ls va fer llarg i els 
d’Antonio Rama van acabar 
imposant-se a la segona.

Al començament del partit 
el duel a les porteries se’l va 
endur el porter del Sinfín, 
Ernesto Sánchez, que als deu 
primers minuts ja en duia set 
–per les quatre de Rangel–. 
Molt segur des de la llarga 
distància i ràpid de reflexos 
en algun contraatac, les 
seves aturades van permetre 
que el seu equip –que tam-
bé trobava facilitat a l’hora 
d’atacar– es posés al davant 
al marcador durant molts 
minuts de la primera meitat. 
El lateral brasiler Joao Guil-
herme Perbelini, Perbela, i 
Herrero Lon –que va guanyar 
en moltes ocasions l’espai als 
sis metres– van ser els juga-
dors del Sinfín més destacats 
a l’inici –Lon va marcar sis 
dels seus vuit gols a la prime-
ra meitat.

L’atac del Fraikin va millo-
rar percentatges, Rangel es 
va anar entonant sota els pals 
i del 5-8 en contra –màxim 
avantatge del Sinfín durant 

tot el matx– es va passar a 
l’11-10 a favor –el Fraikin no 
es posava al davant al mar-
cador des del 2-1–. Rubén 
Garabaya, tècnic del Sinfín, 
va demanar temps mort amb 

empat a 10 i el seu equip va 
semblar trobar de nou porte-
ria però dues recuperacions 
defensives i dos contraatacs 
de Jan Gurri i Yusuf Faruk 
van permetre al Fraikin arri-

bar al descans al davant.
A la segona part el Sinfín 

va tenir més problemes per 
trobar Lon als sis metres, 
Sánchez va perdre efectivi-
tat sota els pals i de mica en 
mica es va anar desfent com 
un terròs de sucre. Va mante-
nir el frec a frec fins a l’em-
pat a 19, moment en què el 
Fraikin va començar a obrir 
forat amb dos gols d’Antonio 
García i Faruk –aquest últim 
amb una targeta vermella 
afegida a Basualdo que li va 
donar un cop al coll.

Rama, que havia provat 
la defensa 5-1 a l’inici de la 
represa amb Torriani d’avan-
çat, va provar l’atac 7 contra 
6 en alguna jugada i va donar 
minuts a tota la plantilla.

El Fraikin, segon en solitari
LLIGA ASOBAL 

Els d’Antonio Rama superen el Blendio Sinfín en un partit jugat de menys a més (34-27)
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Trens gratuïts amb mentalitat 
centralista

Com sempre, es mira el territori des d’un despatx situat 
a ciutat i, en el cas de la gratuïtat dels trens, ha passat 
el mateix. Així, ens trobem que poblacions veïnes que 
fins ara han compartit zona en els títols de transport ara 
reben un altre tractament. Un exemple clar: anar a Girona 
des d’algun municipi del Vallès Oriental. Ara estàs obli-
gat a anar-hi sempre des del lloc on has comprat aquest 
títol i ja no és possible canviar entre estacions properes 
l’una de l’altra. En canvi, a Barcelona ciutat podem acce-
dir al tren amb el mateix títol des de diverses estacions ja 
que pots segellar indistintament a l’estació que et sigui 
més avinent. Per tant, de nou i com en altres decisions 
implantades des del món urbà, es discrimina negativa-
ment la gent del territori, als municipis petits i grans que 
són l’eix vertebrador del país.

Calamanda Vila i Borralleras
Cardedeu

La riera de Cardedeu, 
devastada
La riera de Cardedeu era el meu lloc preferit del poble. Hi 
anava molt sovint a passejar. El que passa és que l’Ajunta-
ment no sé què hi està fent. Erradicant vegetació? Ara 
mateix hi ha una immensa devastació i evidentment els 
anomenats incívics de seguida ja hi han començat a tirar 
porqueries, plàstics, llaunes, l’espai que ocupava la vege-
tació es converteix ràpidament en un abocador. Hi han 
arrencat un munt de plantes, uns operaris hi han plan-
tat uns vegetals escanyolits i el terra, sense plantes que 
l’aguantin, s’està enfonsant. On aniran ara els animalets 
que vivien en aquest petit i encantador ecosistema que 
els protegia? Crec que la intervenció ha costat 52.000 
euros, sense consulta ni informació als ciutadans. Si l’en-
torn es converteix en un abocador, la riera, fins ara d’ai-
gües cristal·lines, es convertirà aviat en una claveguera a 
l’aire lliure? Pot ser això un delicte ecològic?.

Ramon Monton Lara
Cardedeu

El Mirador o l’Abocador 
d’en Puntes?
Al Mirador d’en Puntes ja s’hi han posat mitjans perquè 
no s’hi arribi amb cotxe: cable d’acer, senyal de prohibida 
la circulació. Tanmateix, potser el servei de neteja no hi 
té accés, ja que fa mesos que la brutícia, inclosos vidres 
trencats, s’hi acumula. Més que el Mirador d’en Puntes 
ara seria millor dir-ne l’Abocador d’en Puntes. Un lloc 
privilegiat per contemplar sortides i postes de sol –o per 
passejar– no es mereix estar en l’estat de degradació actu-
al.

Rafael Pi i Subirana
La Roca del Vallès

Ajuntament de Vilanova, 
‘suma y sigue’
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès és un especialista 
en posar en contra seu els veïns. Primer ho va aconseguir 
el senyor alcalde Oriol Safont, del partir d’Unitat per 
Vilanova (UpVV), amb la urbanització del barri de Rodes. 

Al final van acceptar una consulta perquè el pressupost, 
les maneres i el moment no era el més adequat. I ara ens 
trobem en la mateixa situació amb la piscina municipal 
i l’actual alcaldessa, la senyora Yolanda Lorenzo i Garcia 
(UpVV). Es tracta d’una piscina allunyada gairebé dos 
quilòmetres del poble, només per a l’estiu i que no tindrà 
la possibilitat de fer cursets o de gaudir de l’espai durant 
tot l’any. Ja poden inventar-se tots els arguments o excu-
ses que vulguin que no té cap sentit i la pagarem tots els 
veïns, els que els van votar i els que no. Sembla ser que 
tenen por de la democràcia i no deixen decidir a tots els 
veïns la ubicació d’aquest equipament tan important per 
a tot el poble, un terme que demanen per als altres, però 
no pas per a ells.

Moisés López León
Vilanova del Vallès

El diumenge 24 de juliol vam celebrar 
la segona Jornada Mundial dels Avis 
i de la Gent Gran instituïda pel papa 
Francesc l’any 2021. Tanmateix, el dis-
sabte 1 d’octubre passat es commemo-
rà el Dia Internacional de les Persones 
d’Edat per destacar el canvi demogràfic 
que experimenta la població mundial. 
Aquesta celebració va ser promoguda 
per l’ONU l’any 1991 i té com a objec-
tiu fomentar polítiques i programes 
públics centrats en les persones grans 
perquè aquestes romanguin molt més 
temps actives dins de la societat. És a 
dir, aconseguir un envelliment saluda-
ble, afegint vida als anys. 

Les Nacions Unides trien un lema 
per desenvolupar la campanya del Dia 
Internacional de les Persones d’Edat, i 
el 2022 el lema ha anat dirigit als esfor-
ços que fan les dones grans a favor de 
les seves comunitats: “La resiliència i 
les contribucions de les dones grans.” 
Les dones són un dels col·lectius que 
han patit més discriminació en els 
esdeveniments que s’han desenvolu-
pat al món, però també cal ressaltar 
la seva tasca important en pro de les 
famílies i les societats, una tasca molt 
sovint invisible. Es pretén posar veu 
a aquestes dones, atès que la majoria 
de les persones grans a tot el món són 
precisament elles, contribuint signifi-
cativament a la vida política, civil, eco-
nòmica, social i cultural. Però les seves 
aportacions i experiències continuen 
sent invisibles i desateses, limitades 
per les discriminacions de gènere que 
pateixen al llarg de la vida. La suma de 
les desigualtats per raó d’edat i per raó 
de gènere agreuja les desigualtats. 

El diumenge 8 de març de 2015, des-
près de la pregària del Àngelus a la 
plaça de Sant Pere del Vaticà, el papa 
Francesc va afirmar: “Avui, 8 de març, 
una salutació a totes les dones. Totes 
les dones que cada dia intenten cons-
truir una societat més humana i acolli-
dora. I també un gràcies fratern a qui 
de mil maneres testimonien l’Evange-
li i treballen a l’Església. I aquesta és 
per a nosaltres una ocasió per reafir-
mar la importància i la necessitat de la 
seva presència a la vida. Un món on les 
dones són marginades és un món estè-
ril, perquè les dones no només porten 
la vida sinó que també ens transmeten 
la capacitat de veure més enllà, ens 
transmeten la capacitat de comprendre 
el món amb ulls diversos, de sentir les 
coses amb cor més creatiu, més pacient, 
més tendre.” En som conscients, d’això? 

LA PROPOSTA ESTEV@

Les contribucions 
de les dones grans

El papa Francesc 
afirma que “un món 

on les dones 
són marginades  

és un món estèril”

BÚSTIA

Montmeló, potencial  
en mobilitat sostenible
Aquest setembre ha fet 31 anys de la inauguració 
del Circuit de Catalunya (ara Circuit de Barcelona-
Catalunya) i, un any més, també s’ha celebrat la Set-
mana Europea de la Mobilitat, una iniciativa que ser-
veix per promoure la mobilitat sostenible. Quelcom 
sobre el qual Montmeló hi té més a dir del que podem 
pensar.

Ja fa temps va publicar-se que una empresa de 
Montmeló dedicada als vehicles elèctrics optava 
a reindustrialitzar la planta de Nissan de Barcelona. 
Una empresa que ha crescut al nostre poble. I és que 
tenim bones condicions: a prop de Barcelona i amb el 
Circuit. Un potencial que cal aprofitar perquè no en 
sigui només una, o molt poques, les empreses que 
tirin endavant projectes d’aquest estil a Montmeló. 
Cal bastir una estratègia actualitzada perquè més acti-
vitats econòmiques i formatives relacionades amb el 
motor sostenible vulguin posar un peu al nostre poble. 
Una estratègia consensuada en clau local i a disposi-
ció d’institucions com la Generalitat o la Cambra de 
Comerç, que ja han esbossat alguns projectes de futur 
per a l’entorn del Circuit.

Després de molts anys, sembla que, per fi, s’ha arren-
cat el compromís de portar a Montmeló una FP rela-
cionada amb la química. Sens dubte, un altre cavall 
de batalla per a Montmeló ha de ser que el Circuit de 
Barcelona-Catalunya –el Circuit de Montmeló, des 
del primer dia–, que és una infraestructura de primer 
ordre i fa 31 anys que ocupa una quarta part del nostre 
terme, reverteixi més en el poble i la comarca com a 
agent promotor de la mobilitat sostenible.

Dídac Santisteban, coordinador de Junts per Montmeló
Montmeló

Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr

En totes les cartes per publicar en aquesta secció hi ha de constar el 
nom i els cognoms del seu autor o autors, l'adreça, el telèfon i el DNI. 
No es publicaran cartes firmades amb pseudònim, inicials o noms 
genèrics d’entitats o organitzacions. Si les cartes superen les 20 líni-
es, aquest periòdic es reserva el dret d'extractar-les. D’acord amb la 
Llei de Protecció de Dades, informem als autors de les cartes que les 
seves dades seran incloses en un fitxer, propietat del grup EL 9 NOU, 

per poder gestionar i informar als interessats. També els informem 
del seu dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves 
dades personals. Les cartes es poden lliurar directament a la redacció  
d'EL 9 NOU o bé enviar-les per correu postal, correu electrònic, what-
sapp o fax:
Granollers: carrer Girona, 34 1r pis - 08402  
Correu-e direccio@gra.el9nou.com - WhatsApp 648 678 819 



8/11/22, 9:00 Alacarta.cat - Comencen les obres per millorar el carrer Prat de la Riba de la Roca

https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/comencen-les-obres-per-millorar-el-carrer-prat-de-la-riba-de-la-roca 1/4

Dijous, 06 Octubre 2022

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  COMENCEN LES OBRE…

Comencen les obres per millorar el carrer Prat de la Riba de
la Roca

Notícia emesa a l'informatiu del dia 6 d'octubre del 2022.
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CULTURANOU9EL

del CONCURS de
portades

edició

1. El premi no es pot declarar desert.
2. Les obres, fetes per persones nascudes o residents a Osona, el Ripollès, el

Vallès Oriental o el Moianès, a partir de 16 anys, hauran de ser originals i no
premiades en cap altre concurs.

3.	 El tema és lliure.
4. L'obra premiada serà impresa en quadricromia sota el logotip o capçalera del

periòdic.
5. Cada participant podrà concursar amb una sola obra de format 31,5 cm d’alt x

24,5 cm d'ample, muntada sobre bastidors o suport rígid.
6. Les obres es presentaran sense signar. Hauran de dur un lema escrit al dors,

lema que també constarà a l'exterior d'un sobre clos, a l'interior del qual
figurarà el nom, cognoms, adreça, telèfon i edat de l'autor de l'obra. A cada
participant se li lliurarà un resguard que exhibirà en el moment de retirar la
seva obra si aquesta no ha estat seleccionada per ser exposada. Les obres
exposades es podran recollir a finals de març del 2023. Més enllà d'aquest
termini, Premsa d’Osona, SA considerarà que les obres no retirades queden
de la seva propietat.

7.				El jurat qualificador serà fet públic el mateix dia del veredicte del concurs.
8. L'obra premiada quedarà propietat de Premsa d’Osona, SA. Aquesta es

reserva el dret de fer un tiratge especial de l'obra premiada i signada pel seu
autor.

9. 			El termini d'admissió de les obres acabarà el dia 18 de novembre de 2022, a les
18.30h de la tarda. Caldrà lliurar-les a les oficines d'EL 9 NOU, els dies feiners
de 9 a 14h i de 16 a 18.30h. Les obres també podran ser trameses a ports
pagats, a les mateixes adreces. Els seus autors s'hauran de fer responsables
de la reexpedició de les obres.

10.				El veredicte es farà públic el dia 25 de novembre de 2022 i el premi es lliurarà
durant el mes de gener del 2023.

11.					El fet de concórrer en aquest concurs suposa l'acceptació de les bases, la
conformitat amb les decisions del jurat i/o la renúncia a qualsevol reclamació
legal.

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i
en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així
com imatge i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio,
televisió, internet) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques.
Pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat

Bases del concurs

Dilluns, 10 d’octubre de 202226
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Carlota Villegas Lucena

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

Demostrar que els artistes 
independents no poden 
monetitzar pujant la seva 
música a les xarxes socials. 
Aquesta és la tesi que vol 
confirmar Carlota Villegas 
Lucena, alumna de segon de 
Batxillerat de l’Institut de 
La Roca del Vallès, en el seu 
treball de recerca. Per poder 
sostenir o desmentir aquesta 
teoria, Villegas ha compost 
i difós per algunes platafor-
mes, com Spotify o Youtube, 
la cançó 4 días. “És per a totes 
aquelles persones que ens 
enamorem molt fàcilment, 
per a les que ens muntem his-
tòries al cap”, explica la jove 
compositora i cantant.

“Quan em pregunten on 
em veig en el futur, sempre 
responc que m’agradaria veu-
re’m tocant, en un bar, per 
exemple. Sé que és molt difí-
cil, però em costa veure més 
enllà de la música”, comenta 
la Carlota, en conversa amb el 

diari EL 9 NOU. La música va 
formar part del seu dia a dia 
durant la pandèmia. “Canto 
des dels 4 anys, i mai he anat 
a classes de cant. Soc autodi-
dacta. Durant la quarantena, 
amb la guitarra, em vaig ado-

nar que realment m’agradava 
molt i que no era la típica 
afició de quan ets una nena”, 
recorda. Després de més de 
10 dies d’ençà que va penjar 
la cançó a les plataformes, 4 
días ja té més de 2.000 visu-

alitzacions a Youtube. Uns 
resultats que van deixar per-
plexa Villegas, que únicament 
s’havia proposat arribar a les 
300 visualitzacions l’endemà 
de penjar-la. A més, admet 
que ha quedat sorpresa de 

la quantitat de gent que s’ha 
bolcat a fer-ne difusió. “Jo 
pensava que només ho expan-
dirien les meves amigues, 
però, contràriament, vaig 
entrar a les xarxes socials i 
vaig veure que ho van com-
partir amigues de les meves 

amigues, amigues de la meva 
mare, entre altres persones.” 
Villegas, fins i tot, va intentar 
contactar amb prop de 20 
persones influents –entre 
els quals hi havia cantants, 
actors, humoristes, instagra-
mers –, dels quals quatre li 
van compartir la cançó. Entre 
aquestes destaca l’humorista 
Jorge Cadaval, més conegut 
per ser un dels integrants de 
Los Morancos.

Per ara, Villegas es vol 
centrar a acabar el curs, i 
estarà uns mesos en què en 
principi no té previst fer cap 
nova cançó. No obstant això, 
podria cantar pròximament 
al talent-show Objectiu Paki 
de la Televisió de Cardedeu, 
al càsting del qual s’ha pre-
sentat.

Una noia de la Roca debuta al món 
de la cançó pel seu treball de recerca

La cançó 
ja ha tingut 

més de 2.300 
visualitzacions 

a Youtube

Carlota Villegas Lucena ha compost ‘4 días’, que ara difon per les xarxes amb molt èxit
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Ania condueix la pilota amb les també jugadores de Palautordera Clàudia Ruiz i Adaia Del Castillo al fons

La PBB La Roca 
es queda amb la 
sensació d’haver 
pogut guanyar

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Les sensacions eren bones 
i la Penya Blanc-i-Blava 
La Roca havia dominat de 
principi a fi el partit de diu-
menge a casa contra el Santa 
Susanna. Un gol del rival a 7 
minuts pel 90, però, va trans-
formar en un 2-2 un partit 
que les vallesanes tenien 
pràcticament guanyat. I havi-
en fet mèrits. Pichardo es va 
avançar per les locals amb un 
gol de penal al minut 7, però, 
amb una pilota penjada, el 
Santa Susanna va posar les 
taules al 39. A la segona part, 
el domini de les jugadores de 
la Roca va ser absolut. Van 
tenir oportunitats per fer el 
2-1 en diverses ocasions, fins 
que Márquez el va trobar 
després de robar la pilota 
en una pressió. Un error a 
la sortida de la defensa va 
deixar, al minut 83, Anna, del 
Santa Susanna, sola davant 
la potera rival per fer el 2-2 
definitiu.

Les transicions 
ràpides aboquen 
el Llerona a la 
derrota a Girona

Girona

EL 9 NOU

El Llerona va tornar a con-
sumar una altra derrota 
dissabte al camp del Girona 
(4-0) i segueix sense aixecar 
cap. Les vallesanes van encai-
xar quatre gols, tots fruit de 
transicions ràpides, durant 
els 20 minuts anteriors al 
descans. I des de llavors el 
marcador no es va tornar a 
moure més en tot el partit. 
El Llerona  va fer mèrits per 
rescatar algun punt. Va arri-
bar a porteria i va generar 
ocasions als primers minuts 
de partit, en què es va mante-
nir la igualtat en el joc entre 
tots dos conjunts. El primer 
gol del Girona, al minut 26, 
va tocar de mort l’equip 
vallesà. Ara bé, el Llerona es 
va aixecar a la segona part. 
I malgrat tenir un resultat 
negatiu de quatre gols en 
contra, l’equip va mantenir 
l’actitud i va creure que 
podia retallar distàncies. Les 
ocasions, però, no van entrar 
i el Llerona es manté últim a 
la classificació. 

Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU 

El Palautordera va sumar 
aquest diumenge a la tarda 
a casa la tercera derrota con-
secutiva aquesta temporada, 
aquest cop contra el Marti-
nenc (2-3). Tot i el domini en 
el joc, van estar toves de cara 
a porteria i van perdonar 
massa. El rival, en canvi, va 
portar el Palautordera al seu 
terreny, va ser molt efectiu 
i va aprofitar els contracops 
per fer mal i avançar-se tres 
vegades. Tot el que va rema-
tar ho va transformar en gol. 
Tant és així, que al minut 5 
ja van encaixar el 0-1 amb un 
golàs per l’escaire des de fora 
l’àrea obra d’Aballanet. 

L’equip del Baix Montseny, 
entrenat per Carlos Segura, 
va continuar insistint i va 
trobar porteria al minut 
18 a través d’una jugada 

El Palautordera suma la 
tercera derrota consecutiva
El Martinenc va ser més efectiu de cara a porteria, amb tres gols

combinativa que va rematar 
Ania. El Martinenc, però, va 
mantenir la mateixa línia de 
joc. Restrepo va clavar un 
gol pràcticament idèntic al 
primer després de caçar un 
refús i va fer l’1-2.

La segona part va comen-
çar amb una ocasió clarís-
sima de porteria per part 
del Palautordera. Aviat, el 
partit es va convertir en un 
joc d’anades i vingudes. El 
Martinenc va trobar l’1-3 en 

un altre gol de contracop, 
aquesta vegada, transformat 
per Del Barrio. Amb l’avan-
tatge al marcador, el rival 
va tancar-se en defensa. El 
Palautordera ho va intentar 
amb quatre davanteres sobre 
el camp, fins que Pérez va fer 
el 2-3. Les locals van tenir 
ocasions per fer l’empat, 
però el marcador ja no es va 
moure. Amb aquest resultat, 
el Palautordera és setè a la 
classificació. 

Girona FC 4

Sacrest, Lloret, Duque, Zueita, 
Parella, Góngora, Brugués, Caballero, 
Peña, Casadevall i Blasco. També: 
Planas, Rosa, Duque, Godoy, 
Rodríguez, Mariages i Uriel

CE Llerona 0

Cot, López, Llorente, Yeste, 
Fernández, Miralles, Abbondandolo, 
Carmona, Aguilera, Serra i Garcia. 
També: Rigau, Espinosa, Gutiérrez, 
Galisteo i Baño. 

ÀRBITRES: Jordi Ruiz, assistit per 
Manal El Mghari i Joan Ferrer. TG: 
Parella i Mariages, del Girona.

GOLS: 1-0, Caballero, min 26; 2-0, 
Parella, min 29; 3-0, Peña, min 38; 4-
0, min 44.

PBB La Roca 2

Uceda, Cristina, Montes, Bernés, 
Ortiz, Miranda, Márquez, Pichardo, 
Ferrer, Fernández i Palmero. També: 
Pujol, Sansasusana, Segura, Morban, 
González, Antúnez, López i Castells.

AE Santa Susanna 2

Gallardo, Roura, Fernández, Pujades, 
López, Lorca, Anna, Borrallo, Marzo, 
Rivas i Segovia. També: Badia, 
Martori, Martín, Vélez, Ramírez, 
Marena, Guitart i O’Farrill.

ÀRBITRES: Pau Martín, assistit per 
Ahmed Baraka i Adrià Martínez. TG: 
Miranda, Cristina i Márquez, de la 
PBB La Roca, i Martori, del Santa 
Susanna. 

GOLS: 1-0, Pichardo, min 7; 1-1, 
Fernández, min 39; 2-1, Márquez, min 
78; 2-2, Anna, min 83.

CF Palautordera 2

Cerrato, Del Castillo, Clos, Cervera, 
Ona, Verde, Ania, Gallo, San León, 
Otero i Ruiz. També: Martina Garcia, 
Pérez, Corominas i Laura Garcia.

FC Martinenc 3

Ruiz, Pérez, Caraulla, Riera, BArbeta, 
Tudela, Restrepo, Aballanet, López, 
De Rull i Del Barrio. També: Ródenas, 
Jiménez, Diéguez, Ventura, Rabassa, 
Lara, Bolta i Ruiz.

ÀRBITRE: Anothony Fernández, assistit per Joel Rodríguez i Biel Montes. TG: 
Verde, del Palautordera.

GOLS: 0-1, Aballanet, min 5; 1-1, Ania, 18; 1-2, Restrepo, min 44; 1-3, Del Barrio, 
min 58; 2-3, Pérez, min 75.
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Pradenc, 4 
Aiguafreda, 4
Prats de Lluçanès

Festival de gols a la segona 
part després que el Pradenc 
marqués l’1 a 0 al minut 41. 
Els locals van salvar un punt 
al minut 89.

Montornès N., 3 
Lliçà d’Amunt, 1
Montornès del Vallès

Dos gols d’Abad als minuts 
32 i 53, un dels quals de 
penal, van apuntalar la victò-
ria dels locals davant el Lliçà 
d’Amunt, que va marcar a 
l’inici de la segona part.

Llinars, 1 
Montmeló, 2
Llinars del Vallès

El Montmeló es va avançar 
al minut 6 però el Llinars va 
empatar pocs minuts després. 
Lobato va donar la victòria als 
visitants al minut 59.

Llerona, 0 
Canovelles, 1
Llerona

El Canovelles va sorprendre 
el Llerona amb un gol de 
Masip al minut 10, el seu 
quart a la lliga. Tercera enso-
pegada seguida per als de les 
Franqueses.

Santa Perpètua, 1 
Parets B, 1
Santa P. de Mogoda 

El Santa Perpètua va comen-
çar marcant al minut 7 però 
Nieto va empatar per als 
locals al minut 20. El marca-
dor ja no es va moure.

Bellavista Milan 
Vilamajor, suspès
Les Franqueses del Vallès

El partit que s’havia de dis-
putar diumenge al migdia 
es va suspendre a causa de 
les obres que s’estan fent al 
camp de Corró d’Avall.

Vilanova, 2 
Martorelles, 1
Vilanova del Vallès

El Vilanova del Vallès con-
trolava el partit guanyant 
per 2 a 0 al minut 60. En 
l’últim minut va marcar el 
Martorelles.

La Torreta, 4 
Palautordera, 3
La Roca del Vallès 

La Torreta va reblar la victò-
ria al minut 89 en un partit 
de constants alternatives al 
marcador. Va començar mar-
cant el Palautordera al minut 
3 però a la mitja part el 
resultat ja era d’empat a 2. El 
Palautordera va aconseguir 
empatar al 75, però Hidalgo 
va acabar donant la victòria 
als locals.

Calero dona 
els tres punts 
a l’Olímpic 
davant el Bigues 
(1-2)

La Garriga

EL 9 NOU 

Valuosos tres punts de 
l’Olímpic de la Garriga al 
camp del Bigues i Riells 
que permeten a l’equip que 
entrena Antoni Cruz compar-
tir el liderat del grup 5, amb 
13 punts, amb el Sant Quirze 
de Besora i el Moià. Oriol 
Calero va avançar als de la 
Garriga al minut 16. Només 
dos minuts després els locals 
empataven a 1 gràcies a 
un gol de Marc Vilardebó. 
Abans d’acabar la primera 
part de nou Calero marcava 
l’1 a 2. Un marcador que ja 
no es mouria en tota la sego-
na part. L’àrbitre va mostrar 
sis targetes grogues a juga-
dors del Bigues i tres per a 
l’Olímpic la Garriga.
     CE Bigues: Espinar, 
Justicia, Barrera, Altadill 
(Montava 68), Coca, Dionisio 
(Restoy min 81), Vilardebó 
(Anglí min 58), Navarro, 
Jiménez, Conte i Maspons. 
(Calderón min 58)
    Olímpic La Garriga: Alme-
da, Valldeneu (Melchor min 
45), Moret, Calero, Margalef, 
(Escudera min 74) Haidouri 
(González, min 45), Gon-
zález, Pujals (Aspa min 74), 
Palet, Sánchez i Recio. 

Àrbitre: Guillem Barniol.
GOLS: 0-1, Calero, min 16; 

1-1, Vilardebó, min 18; 1-2, 
Calero min 37.

El Sant Feliu 
remunta a les 
acaballes contra 
el Taradell (2-1)
Sant Feliu de Codines

El Sant Feliu de Codines es 
va assegurar els tres punts 
davant el Taradell, després 
d’un partit que va començar 
perdent al minut 24, després 
del gol marcat per Azanay. 
Rodríguez va empatar al 
minut 83 i ja al final del partit 
els locals es van avançar en el 
marcador amb un gol de Cas-
tro. L’àrbitre va ensenyar set 
targetes grogues, cinc per al 
Sant Feliu de Codines i dues 
per al Taradell. A la propera 
jornada el Sant Feliu jugarà 
contra el líder, el Sant Quirze.
    CF Sant Feliu: Villar, 
Verdúguez (Duarte min 72), 
Vallcorba, Rodríguez, Nor-
tes, Castro (Marín min 88), 
Blázquez, Posas, Berenguer 
(Pujol min 46), Brito (Marin 
min 77) i Ennassyry.

GOLS: 0-1, Azanay, min 24; 
1-1, Rodríguez min 83; 2-1 
Castro, min 87.
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L’Atlètic del Vallès i el Santa Eulàlia van jugar un partit molt disputat al camp de Primer de Maig

El Santa Eulàlia treu un valuós 
punt davant l’Atlètic del Vallès
Els visitants van igualar el partit a 4 al minut 90

Granollers

EL 9 NOU

El Santa Eulàlia va aconse-
guir un empat in extremis 
davant l’Atlètic del Vallès, 
que semblava que tenia el 
partit al seu abast. La gole-
jada es va iniciar al minut 11 
amb un gol en pròpia porta 
de Santos. Quatre minuts 
més tard Ouda va empatar 
per als de Granollers. Al 
minut 57 Sabali avançava els 
locals. Al minut 79 Castañón, 
que havia sortit feia uns 
minuts al terreny de joc, va 
empatar a 2 gols. Va ser l’ini-
ci de 10 minuts de bogeria en 

què tots dos equips van llui-
tar per fer-se amb la victòria. 
En la jugada següent, Ávila 
posava el 3 a 2 i Galindo mar-
cava per l’Atlètic del Vallès i 
posava el 4 a 2 que semblava 

definitiu. Als dos últims 
minuts de partit es van mar-
car dos gols: un de Cañadilla 
i el darrer de Castañón, el 
segon del seu compte parti-
cular. 

Cardedeu

EL 9 NOU 

El Sant Celoni continua pre-
sentant candidatura a pujar 
de categoria i ja es distancia 
d’un punt al capdavant de 
la classificació del grup 5 
de tercera catalana, un cop 
disputada la jornada 5. Els 
del Baix Montseny tenen 
13 punts, un més que el 
Martorelles, que és segon a 
la classificació.

Els jugadors de Benigno 
Hernández van treure un 
punt de la seva visita al camp 
del Cardedeu B, en partit 
disputat el passat dissabte 
a la tarda. Al minut 32 es 

va avançar en el marcador 
Mountaga per als locals i 
set minuts més tard va mar-
car Jordi Mateu l’empat a 
1. Al minut 44 l’àrbitre va 
expulsar el delegat del Sant 
Celoni, Jordi Perosanz.

El marcador ja no es va 
moure en tota la segona part. 

El proper compromís del 
Cardedeu B serà al camp del 
Santa Eulàlia de Ronçana, 
que ve d’empatar davant 
l’Atlètic del Vallès, mentre 
que el Sant Celoni jugarà a 
casa contra la Torreta, que 
va guanyar el Palautordera 
en l’últim sospir de partit. 

El líder Sant Celoni rasca un 
punt del camp del Cardedeu
Els locals s’havien avançat amb un gol de Mountaga

At. del Vallès 4

Brahim, Sabaly, Santos, Bakary, Z. 
Marouan (Galindo min 65), Ouna 
(Arias min 75), Cachou, Villaronga, 
M. Marouan, Diakhaby (Ávila min 
78) i Fane.

Santa Eulàlia R. 4

Feijoo, Pinto, Bonet (Villegas min 
78), Cañadilla, Masedo, López 
(Congost min 67), Marce (Rodríguez 
min 65), García (Castañon, min 
60), Fernández, Sánchez, Ferreiro 
(Martínez min 78).

ÀRBITRE: Albert Payan. Targetes grogues: Marouan, Galindo i Cachou per a 
l’At. del Vallès i Castañón, per al Santa Eulàlia.

GOLS: 0-1, Santos (pp), m. 11; 1-1, Ouna, m. 15; 2-1, Sabally m. 57 2-2, Castañón 
m. 79; 3-2, Ávila, m. 79; 4-2, Galindo m. 80; 4-3, Cañadilla, m. 89 i 4-4, Castañón, 
m. 90.

Cardedeu B 1

Touron, Pilar, Chavarri (Pereta 
min 79), Morales (López min 72), 
Hurtado, Carmona (Traoré min 85), 
Aguilera (Escribà min 68), Ndombol 
(Palet, min 50), Laborda, Mountaga i 
Martínez.

Sant Celoni 1

Plano, Lazarevic (Albarrán min 72), 
Peña, Guillén, Mateu, Gestí (Pérez 
min 79), Guedj (Rincón min 87), 
Salvans, (Cullell, min 45) Hernández, 
Argemí i Muniesa.

ÀRBITRE: Alberto Aguilar. Targetes grogues: Pilar (min 26), per al Cardedeu i 
Gestí (min 48) i Mateu (min 89). Targeta vermella: Perosanz (min 44).

GOLS: 1-0, Mountaga, min 32; 1-1, Mateu, min 39.



La policia de la Roca incorpora un radar
mòbil per fer controls de velocitat - El 9 Nou
| EL9NOU.CAT
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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VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  UN DISPOSITIU ESPEC…

Un dispositiu especial controla 105 camions a l’AP7, a la
Roca

Notícia emesa a l'informatiu del dia 6 d'octubre del 2022.
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Investigan a cargos del Govern por
presunta prevaricación al reubicar a un
funcionario de prisiones
Un juzgado admite una querella del trabajador por su nuevo destino tras el cierre de La Modelo

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona investiga por presunta prevaricación al secretario de
Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, y a excargos de la
Conselleria de Justicia a raíz de la querella de un funcionario de prisiones por su reubicación
tras el cierre de la cárcel La Modelo en 2017, según un auto al que ha tenido acceso Europa
Press.

Como ha adelantado 'Ser Cataluña' y consta en el citado auto, también están investigados el
entonces secretario general de la Conselleria de Justicia y ahora director del Hospital de Sant
Pau, Adrià Comella; y el entonces director de servicios de Justicia y ahora director de servicios
territoriales de Presidencia en Tarragona, Angel Cortadellas.

Por su parte, en 2017 Calderó era director general de Servicios Penitenciarios, y el martes fue
nombrado secretario de Medidas Penales, cargo que ya había ocupado entre 2019 y 2021.

El denunciante y coordinador del sindicato Acaip en Cataluña, Francesc López, ha explicado en
declaraciones a Europa Press que, tras el cierre de La Modelo en 2017, fue trasladado a la
prisión de mujeres Wad-Ras, en Barcelona, a pesar de que había pedido ir a la prisión de
jóvenes, en La Roca del Vallès (Barcelona).

El funcionario ya presentó un recurso contencioso contra la decisión de destinarle a Wad-Ras,
en el que ha contado que el juzgado le "dio la razón parcialmente", y ahora la querella supone
abrir la vía penal contra los tres cargos de la Conselleria investigados.

La jueza instructora ha citado a Calderó, Comella y Cortadellas para tomarles declaración como
investigados el lunes 14 de noviembre por la mañana, y en el caso de Cortadellas la declaración
se hará por videoconferencia desde Tarragona.



La Policía Local de La Roca controlará la velocidad
de los vehículos con un radar móvil | Revista Digital
del Vallès

La policía local de la Roca del Vallés se ha dotado con un radar móvil. El aparato se puede colocar en cualquier
punto de una vía, no necesariamente debe estar fijado en un vehículo policial, lo que lo hace muy polivalente y que
pueda instalarse prácticamente en cualquier punto del municipio.

La Policía Local, según ha informado el Ayuntamiento, instalará dispositivos periódicos de control de velocidad tanto
en las vías de dentro del municipio como en las interurbanas que cruzan el municipio. El dispositivo estará
señalizado, dado que lo que se pretende es conseguir que se respeten las normas de tráfico y no interponer
sanciones. «Sin embargo, obviamente los conductores que sobrepasen los límites de velocidad serán multados»,
comentan desde el Ayuntamiento.

Los agentes ya han realizado un curso de formación necesario para dominar el funcionamiento del aparato.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Daniel Valls, ha explicado: “Con esta adquisición la Policía Local dispondrá de
una herramienta que mejorará sustancialmente la seguridad vial. Un municipio con una velocidad adecuada es un
entorno más seguro para peatones y conductores”.

http://revistadelvalles.es/wp-content/uploads/2022/10/radar-la-roca.jpg


Valents presenta la Junta Local de La Roca
del Vallès | El Correo de España
La Junta Local de Valents en la Roca del Vallès ha quedado conformada por César Alcalá,
presidente, fue concejal del PP en el Ayuntamiento de La Roca de 2011 a 2019; Francisco
León, secretario general, fue miembro del PP en La Roca del Vallès de 2011 a 2019; Rafael
Andreu, secretario de organización, miembro del Club de Petanca La Roca; Marta Melgar
Trullas, secretaria de acción institucional; Igor Viza, secretario de comunicación, estuvo en las
listas de Familia y Vida en las municipales de 2007.

 

19 octubre 22 – Se ha presentado la Junta Local de Valents en la Roca del Vallès, que ha
quedado conformada por César Alcalá, presidente; Francisco León, secretario general; Rafael
Andreu, secretario de organización; Marta Melgar Trullas, secretaria de acción institucional; Igor
Viza, secretario de comunicación.

Eva Parera, presidenta de Valents, ha declarado que "el proyecto de Valents está cogiendo
fuerza y se está expandiendo por todos los municipios de Cataluña. Pero no reconstruiremos
Cataluña de cualquier manera. Lo haremos desde los Ayuntamientos, que son las bases sobre
las que cimentar cualquier proyecto político. Queremos tener arraigo en todos y cada uno de los
municipios, y que los ciudadanos de cada pueblo y ciudad se sientan representados por un
partido que se ocupa de los problemas reales de la gente. No hemos llegado hasta aquí para
quedarnos en la oposición". La presidenta de Valents también ha destacado que "Valents es un
proyecto que ilusiona a la gente, un proyecto de suma, de gente que cree que es posible hacer
que Cataluña vuelva a ser el motor de España. Un proyecto que ya es imparable, presente en
las 4 provincias catalanas y con concejales en decenas de Ayuntamientos".

César Alcalá, presidente de la Junta Local de Valents en la Roca del Vallès, ha afirmado que "el
gobierno municipal lleva 4 años sin hacer nada para mejorar la vida de los ciudadanos de La
Roca, como por ejemplo el alcantarillado o las canalizaciones". Alcalá también se ha referido a
la suciedad de las calles, "algo que degrada la imagen del municipio y demuestra lo poco que
este Gobierno quiere a La Roca". El presidente de la Junta Local de Valents ha añadido que
"Valents ha venido para llevar a cabo una reforma total de La Roca. Venimos a Reconstruir La
Roca del Vallès".

Las incorporaciones de César Alcalá, Francisco León, Rafael Andreu, Marta Melgar Trullas, Igor
Viza, se suman a las de Antonio Plazas Requena, Francisco Moreno Capel, Javier Morera
Ibáñez, Álvaro Piedra Lara, en Lliçà d'Amunt; Jesús Hita Herrera, Fede Ureña Velasco, Alicia
Martínez y Luisa Fernández Ramos, en Mataró; Demetrio Olivas, Jose Sepulveda, Ianko
Iordanov, Joan Piñeiro y Ramon Abril aenLloret de Mar; Isidro Quesada, Jose Alfredo del Barco,
Isidro Garcia Abad, Aitor Oliver Dengra y Daniel Quesada Garcia a Roda de Berà; David
Marcos, Aitor Nisa López, Miguel Vidal, Francisco José Calvo Giral, M. Eugenia del Peso
Villacampa y Francisco Serrano en Reus; Ximo Llopis Colomina, Conchita Roig Gil, Martí
Ferreres Ferre, Jordi Arasa Melero, Vando Miguel Augusto Ferreira, Juan Gas Figueres y Tomàs
Former Seriol, en Tortosa; Francisco Lobo Jiménez, Miguel Ángel Andreu Alcalá y Andrés
Rodríguez Fernández, en Cornellà de Llobregat; Iván García, Félix Lillo, Martí Virgili, Miriam



Paloma y Alicia Cabello en la Pobla de Montornès; Juan Carlos Hurtado, Axel Diéguez, Alex
Arango, Rachida el Bouziani, Pilar Castro y Marcos Martínez en Torredembarra; Ander
Basterrechea, Eduard Torrell de la Fuente, Ana Teresa Crespo, Xavier Vidal y Raúl García en
Vila-Seca; Silvia Tusell Gómez, Fernando del Castillo Durán, Godofredo Murillo Hugues,
Roberto Torrecilla Padilla, Jose Maria Cobo, en Sant Cugat; Santiago Alonso y Jordi Bea, en
Barcelona; Javier Rivas, ex diputado en el Parlament de Cataluña; Joan Morillo, Andrés Díaz,
Lucía Fernández y Álex Robles; Carmelo Vico, concejal en el Ayuntamiento de Caldes de
Malavella, Juan Carlos Hernández, Ferran Giménez, Ángel Regueiro y Gastón Vergés, en
Caldes de Malavella; Javier Candela, María Ampudia, Carmen Reyes, Sonia García y José
Lascasas, en Castelldefels; Javier Martín Hermosín, David Cortijo, Pilar Erena, Antonio Sánchez
y Alicia Serrate en Hospitalet; Ali Bezaee, concejal de Valents en el Ayuntamiento de Esplugues
de Llobregat; Manu Rodríguez, José Tendero y María Lores, concejales de Valents en Sitges;
Marilén Barceló, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona; Yeray Mellado, expresidente de
S'ha Acabat; Joan Castelló, exjefe de prensa del PP en el Ayuntamiento de Barcelona; Paula
Añó, exdirigente del CLAC y ex militante del PP; Jean Castel, exdiputado en el Parlament de
Cataluña y exconcejal en el Ayuntamiento de Barcelona; Joan López Alegre, exdiputado en el
Parlament de Cataluña y exconcejal en el Ayuntamiento de Mataró; Juan Arza, exdirigente del
PPC; Félix Sierra, fue coordinador de Ciudadanos en Girona y también formó parte de la lista
autonómica de la formación en 2012 y en las municipales de 2019.

 

El Correo de España no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, los cuales
son los únicos responsables de las mismas.
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Pena de 26 anys de presó per a 
l’home que va matar Vianca Roca 
i va amagar el cos en un col·lector
El tribunal imposa una condemna de 24 anys per assassinat i una de 2 anys per maltractaments
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El condemnat pel crim de Vianca Roca durant el judici a l’Audiència

Granollers

F.P.

El tribunal del jurat de 
l’Audiència de Barcelona ha 
imposat una pena de 26 anys 
de presó per a Joel Rafael 
Pérez Arredondo, l’home 
considerat responsable de 
la mort de Vianca Roca la 
matinada del 17 de juliol de 
2017 al parc del Congost, a 
Granollers. El cadàver, però, 
no es va descobrir fins al 9 de 
setembre quan unes fortes 
pluges van fer que el cos, que 
l’home havia llençat en un 
col·lector, fos arrossegat per 
l’aigua i arribés a la llera del 
Congost.

La sentència, que es va 
donar a conèixer dilluns, fixa 
una pena de presó de 24 anys 
per un delicte d’assassinat 
amb traïdoria i una pena de 
dos anys més per un delicte 
de maltractament habitual 
en l’àmbit de la violència de 
gènere. Coincideixen amb 
les peticions que havien 
fet la fiscalia i l’acusació 
popular. L’advocat Andreu 
Casademunt, que exercia 
l’acusació particular en 
representació de la família, 
havia demanat tres anys pel 
delicte de maltractaments 
–un més– tenint en compte 

agreujants de parentesc i 
discriminació per raons de 
gènere.

La sentència fixa mesures 
per evitar el contacte del 
condemnat amb la família 
de Roca: la prohibició d’acos-
tament a menys de 1.000 
metres o comunicació per un 
període de quatre anys des-
prés de complir amb la pena 
de presó i cinc anys de lliber-
tat vigilada. També estableix 
les indemnitzacions per a 
la família. Joel Rafael Pérez 
Arredondo haurà de pagar 
300.000 euros a la mare de 
Vianca Roca en concepte de 
responsabilitat civil. També 

haurà de fer front a indem-
nitzacions de 120.000 euros 
per al fill de la noia morta i 
50.000 per a cadascun dels 
dos germans. 

La resolució judicial par-
teix del veredicte de culpa-
bilitat que, per unanimitat, 
va fer el jurat popular que 
va jutjar Joel Rafael Pérez 
Arredondo a l’Audiència de 
Barcelona des de finals de 
setembre. Li atribuïen els 
delictes d’assassinat amb 
traïdoria i de maltractament 
en l’àmbit de la violència 
de gènere. La sentència, 
però, no és ferma perquè les 
parts la poden recórrer a la 

sala civil i penal del Tribu-
nal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC).

La sentència admet que 
“no existeixen gravacions 
audiovisuals dels fets ni hi 
ha testimonis presencials” 
però detalla que el jurat ha 
valorat “els indicis localitzats 
durant la investigació poli-
cial” –els mòbils de víctima 
i agressor se situen sota la 
cobertura del mateix repe-
tidor de telefonia mòbil la 
nit del crim–, “les troballes 
en l’aixecament del cadàver” 
–es localitza un tros de roba 
d’uns 70x7 centímetres que 
testimonis identifiquen com 
un llençol que feia servir la 
parella– i “l’actuació de l’acu-
sat després de la mort de la 
seva esposa” per les conver-
ses que mantenia amb qui va 
ser la parella a la República 
Dominicana: havien fet plans 
per tornar-se a casar –s’ha-
vien divorciat perquè Pérez 
es pogués casar amb Vianca 
Roca i regularitzar la seva 
situació a l’Estat– i poder 
anar a viure a Espanya amb 
els fills que tenen en comú. 

D’acord amb el jurat popu-
lar, la sentència estableix 
com a fets provats que la 
nit del crim, després d’una 
baralla a casa, agressor i víc-

tima es van trobar en un lloc 
proper al passeig Fluvial i 
“una vegada junts l’acusat va 
atacar Vianca fins a causar-li 
la mort”. Ho va fer “amb la 
intenció d’acabar amb la vida 
de Vianca Roca o, almenys, 
sabent que la mort es produi-
ria com a conseqüència natu-
ral i altament probable de 
la seva conducta”. I que “la 
víctima no va tenir oportuni-
tat de defensa eficaç” perquè 
“ni podia esperar un atac de 
la persona amb qui mante-
nia una relació sentimental 
i de convivència ni tenia 
capacitat ni condicions per 
repel·lir-lo tenint en compte 
el seu menor vigor físic”. En 
aquest sentit, el text recorda 
que Joel Rafael Pérez Arre-
dondo “no presentava cap 
altre tipus de lesió més enllà 
d’una ferida al cap” que li 
havien fet uns dies abans 
durant una baralla a la disco-
teca Copa Latina, situada al 
polígon Palou Nord.

CONTROL I AÏLLAMENT

A més, la resolució declara 
provat que Pérez Arredon-
do “durant el transcurs de 
la convivència va sotmetre 
Roca a una dinàmica de 
control, manipulació i aïlla-
ment del seu entorn, amb 
sentiment de superioritat i 
menyspreu cap a la seva con-
dició de dona amb continus 
menyspreus i amb freqüents 
atacs i agressions de tipus 
físic i psíquic”. La sentència 
parla d’“una atmosfera gene-
ral d’intimidació i violència” 
generada per l’home sobre 
Vianca Roca com va quedar 
demostrat amb els missatges 
que s’intercanviaven i van 
detallar diversos testimonis 
durant el judici.

Ja s’ha fet la primera de les quatre recollides de mostres genètiques

Caldes torna a recollir mostres 
genètiques d’excrements de gos

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes va 
fer aquest dimarts al matí la 
primera de les quatre cam-
panyes d’identificació genè-
tica d’excrements de gossos 
recollits a la via pública. La 
Policia Local i el personal 
especialitzat que recull les 
mostres va recórrer carrers 
del barri de la Bolera i de la 
ruta escolar d’accés a l’escola 
Montbui. Van recollir una 
desena de mostres genèti-
ques dels excrements, que 
ara s’enviaran a analitzar a 
un laboratori.

L’objectiu és identificar 
el propietari de l’animal i 
sancionar-lo per no recollir 
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Recollida de mostres genètiques en excrements al carrer aquest dimarts

els excrements com determi-
na la normativa. Les dades 
genètiques aconseguides es 
compararan amb les que té 
registrades l’Ajuntament i 
que corresponen a 1.993 ani-
mals.

Caldes va iniciar l’any 2020 
el control genètic de restes 
d’excrements de gossos 
localitzats a la via pública. 
En les diverses campanyes, 
s’han aportat al laboratori un 
centenar de mostres i s’ha 
identificat els propietaris de 
36 animals. En tots els casos, 
s’han obert expedients sanci-
onadors.

Amb aquesta acció, l’Ajun-
tament de Caldes també fa 
pedagogia sobre la necessitat 
de recollir els excrements 
i que els animals estiguin 
censats al registre municipal, 
com estableix la llei. Segons 
fonts municipals, les campa-
nyes que s’han fet fins ara 
han permès doblar els gossos 
registrats al municipi: s’ha 
passat dels 1.414 que hi havia 
l’any 2018 als 2.849 que hi 
ha ara.

La Policia Local de 
la Roca incorpora un 
radar mòbil per fer 
controls de velocitat
La Roca del Vallès

La Policia Local de la Roca 
ha incorporat un radar mòbil 
per fer controls de velocitat. 
En faran de forma periòdica 
en carrers i a les vies interur-
banes que travessen el muni-
cipi. Tots els controls estaran 
senyalitzats perquè l’objectiu 
és que es respectin els límits 
de velocitat “i no interposar 
sancions”, detallen. Amb tot, 
sí que es multarà els con-
ductors que no respectin els 
límits establerts a cada via. 
El radar es pot col·locar en 
qualsevol lloc perquè no ha 
d’anar fixat al vehicle polici-
al. Això fa que sigui apte per 
fer controls a la pràctica tota-
litat de carrers. El regidor de 
Seguretat Ciutadana, Daniel 
Valls, diu que el radar repre-
senta “una millora substan-
cial de la seguretat viària” al 
municipi.



Los Mossos usan el espacio de los
antiguos peajes para hacer controles a
camiones
BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra usan desde este otoño las explanadas que han quedado libres tras la
retirada de los peajes como espacio para hacer controles específicos para vehículos pesados.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicado en un comunicado este lunes que estos
controles se hacen sobre todo en las zonas de los antiguos peajes de La Roca del Vallès y de
Martorell (Barcelona), en ambos sentidos de la marcha.

Se ha destinado "un número elevado de efectivos policiales" a estos controles preventivos, en
los que se desvía del tráfico a todos los camiones que circulen por la autopista hasta la zona de
vigilancia habilitada, donde se hace un cribado para seleccionar los vehículos a controlar.

Estos controles vigilan el consumo de alcohol y drogas, el peso de los camiones, el tiempo de
descanso de los transportistas y la documentación del vehículo y del conductor.

Trànsit ha remarcado que este año se ha detectado un aumento del 20% de las infracciones en
los tiempos de descanso de los transportistas, y que desde que se retiraron los peajes en la AP-
7 ha habido el doble de accidentes mortales con vehículos pesados involucrados.
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La central Martina Capdevila llençant a porteria

Dilluns, 24 d’octubre de 202226 HANDBOL

Dolo Martín: 
“No hem 
trobat la clau 
per revertir  
la situació”

 Granollers

EL 9 NOU

La situació del KH-7 BM 
Granollers comença a ser 
preocupant. La seva entre-
nadora, Dolores Martín, va 
admetre que l’equip està 
tocat. “Hem quedat toca-
des per la derrota d’avui. 
Era molt important sumar 
els primers dos punts a 
casa”, subratlla. Martín 
va reconèixer que l’equip 
no va saber sobreposar-se 
quan el Porriño va agafar 
una petita escletxa. “L’inici 
de la segona part no ha 
estat gens bé. Hem pagat, 
també, les exclusions. 
Se’ns han posat per sobre 
i no hem estat capaces de 
tornar al guió de partit que 
volíem”, explica Martín. 
“Un cop han marxat de 
tres i quatre gols, hem 
rotat en defensa i no hem 
trobat la clau per revertir 
la situació”, afegia. 

Ara, el KH-7 té cinc set-
manes per reflexionar i 
llepar-se les ferides durant 
l’Europeu de seleccions.
“Marxem a l’aturada amb 
un punt, que no era ni 
molt menys el que volíem. 
Hem de treballar aquestes 
cinc setmanes d’aturada. 
A veure si podem recupe-
rar les lesionades i, tam-
bé,  l’equip mentalment”, 
va dir.

DIVISIÓ D’HONOR

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

El Mubak signa el cinquè triomf consecutiu i continua segon

El BM La Roca es confirma com  
la sensació de l’inici de temporada

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

El Mubak BM La Roca està 
rubricant un primer tram de 
temporada impecable, que, 
probablement, serà recordat 
com un dels millors de la 
història de l’equip femení. 
Quique Gallego sembla haver 
trobat la tecla per convertir 
un equip, que en els darrers 
anys era sinònim d’irregu-
laritat, i transformar-lo, 
almenys, de moment, en un 
equip molt fiable. Aquest 
dissabte, davant la seva afi-

ció, tornava a tenir una prova 
de nivell davant d’un dels 
seus màxims perseguidors, i 

alhora rivals, el HAPO Joven-
tut Mataró.

El Joventut Mataró va sor-

Mubak BM La Roca      29

Serres, Jiménez (1), Ribas (7), Nevado, 
Tamada (2), Tyaglyay (8) i Silke (1) 
[set inicial]; Gómez (ps), Ortega, Yeste, 
Vallejo (4), Garcia (2), Fontcuberta, 
Dueñas (1), Clascà (3) i Felip.

HAPO Joventut Mataró 26

Benktib, Ona Muñoz (8), Forné, 
Maria Muñoz (3), Poo (8), Verdugo 
(1) i Manuela [set inicial]; Roig (ps), 
Calle, Nahia, Tomás (5), León, Buscà 
(1), Moragues i Pascual.

ÀRBITRE: José Antonio García i David García. Exclusions per Silke (2), 
Tyaglyay, Nevado i Tamada pel Mubak BM La Roca i Verdugo (2) i Poo pel Hapo 
Joventut Mataró.

PARCIALS: 1-3, 4-8, 5-9, 6-10, 8-10, 9-11 [descans]; 12-11, 14-13, 19-16, 24-18, 27-
23 i 29-26 [final].

tir amb les coses força més 
clares a pista. Les roqueroles, 
per la seva part, recolzades 
en el talent ofensiu de Katy 
Tyaglyay, no acabaven de 
trobar la manera de perforar 
la porteria visitant. De fet, la 
màxima golejadora roquero-
la va errar els seus primers 
tres llançaments. Al mal ren-
diment de les de Gallego s’hi 
van sumar les més que dis-
cutides decisions arbitrals, 
que contínuament eren pro-
testades tant per la banqueta 
local com pel públic. Amb tot 
plegat, el tècnic local no va 
tardar ni cinc minuts a ser 
amonestat pels àrbitres. Mal-
grat patir diverses exclusions 
consecutives, la qual cosa 
va fer que el Mubak jugués 
força minuts amb inferiori-
tat, La Roca va anar ficant-se 
dins del partit i retallant 
la distància –havia estat 

de cinc gols, 5-10–. A pocs 
segons pel final del primer 
període, i amb inferioritat, 
Judith Vallejo va recuperar 
una pilota i va culminar el 
contracop per posar la dife-
rència en dos gols –9-11– al 
descans.

La reacció local a la represa 
va ser fulgurant amb un par-
cial de 4-1 que les va posar al 
davant per primer cop. Agnès 
Ribas –cabdal en la remun-
tada– es va carregar l’equip 
a l’esquena amb el seu tir 
exterior. Amés, va estar ben 
secundada per Clascà i Tya-
glyay per anar obrint marge 
en el marcador. Amb 21-16, 
i amb el Mataró perdent el 
nord, el tècnic visitant va 
aturar el partit. Un temps 
mort que no serviria per 
revertir el rumb del matx, 
que la Roca va guanyar amb 
certa comoditat.

El KH-7 continua sense guanyar
Les de Dolo Martín paguen car el mal inici de la segona meitat i perden (23-28)

Granollers

EL 9 NOU

Van passant les jornades 
–ja en són sis– i el KH-7 BM 
Granollers continua sense 
guanyar un partit. La sensa-
ció és que, exceptuant el par-
tit contra el Bera Bera de la 
segona jornada, les de Dolo-
res Dolo Martín sempre han 
tingut opcions de victòria, 
però com va passar aquest 
dissabte, al Palau, davant el 
Conservas Orbe Rubensa BM 
Porriño, pateix massa fases 
de desconnexió.

Contra l’equip gallec els 
minuts crítics van ser just 
en tornar del descans, quan 
el KH-7 va encaixar un par-
cial de 2 a 7 que va situar el 
Porriño definitivament al 
davant. Després, amb molt 
d’ofici, les gallegues van 
saber-se mantenir al davant, 
amb un marge d’entre dos i 
tres gols, que van ampliar als 
últims minuts per arribar al 
23-28 definitiu.

L’intercanvi de gols dels 
primers minuts de partit 
deixaven entreveure un 
KH-7 seriós defensivament 
davant d’un Porriño a qui 
li costava trobar situacions 
clares de llançament –dels 
quatre primers gols, tres 
van ser de penal–. A les dues 
porteries tant Marta Mera 
com Estela Carrera van estar 
força encertades i va ser, 
curiosament, en situació 
d’inferioritat quan el KH-7 
va agafar el seu màxim avan-
tatge; després de la primera 
exclusió de Lea Kofler van 

El KH-7 va arribar al des-
cans amb una aturada de 
Mera que permetia marxar 
al davant al marcador (13-
12) però tot just tornar el 
Porriño va situar-se al davant 
amb un 0-3 de sortida (13-
15). Dos gols d’Ona Vegué 
van posar l’empat a 15 però 
després van arribar els pit-
jors minuts granollerins i un 
parcial de 0-4 (15-19).

Les aturades de Nicole 
Wiggins –va entrar a pis-
ta començada la segona 
part– van donar esperances 
de poder remuntar el partit 
però a l’equip li va mancar 
encert en atac i el Porriño, 
controlant bé el ritme del 
joc, va acabar sentenciant als 
últims minuts.

arribar als tres gols de marge 
(7-4) i després de la segona 
–just quan acabava de tornar 
de la primera exclusió– va 
disposar de tres atacs seguits 
per posar-se amb quatre de 

marge. Un llançament al pal, 
un d’aturat per Carrera i una 
pèrdua de pilota van evitar 
el possible 10-6 pel KH-7 i va 
ser el Porriño qui va acabar 
marcant.

KH-7 BM Granollers 23

Marta Mera, Ona Vila (3), Lea 
Miriam Kofler, Maria Grasielly 
Brasil (4, 1p), Ona Vegué (7, 3p), 
Paula Milagros (1) i Ana González 
(3) [set inicial]; Nicole Wiggins (ps), 
Imane Ben Chayhab, Alba Tort, Ester 
Somaza, Sabryne Santos (1) i Martina 
Capdevila (4).

BM Porriño 28

Estela Carrera, Micaela Joana 
Casasola (4), Malena Valles (4, 
3p), Sarai Samartín, Paulina Pérez 
Buforn (4, 1p), Carmen Prelchi (2) i 
Thais Adrielle Fermo (9) [set inicial]; 
Ayelen Rosalez (ps), Carolina Bono, 
Alicia Campo, Aitana Santome i 
Ariana Clara Portillo.

ÀRBITRES: María Victoria Avilés i María Sánchez. Exclusions: Kofler (2), Brasil 
i Tort del KH-7 BM Granollers i Casasola, Samartín i Santome del Conservas 
Orbe Rubensa BM Porriño.

PARCIALS: 4-3, 5-4, 8-6, 9-7, 11-10 i 13-12 [descans]; 15-15, 15-19, 19-21, 20-23, 
22-24 i 23-28.
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Un documental fet per veïns de la Torreta explica la història
de Can Grau

Notícia emesa a l'informatiu del dia 24 d'octubre del 2022.
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EL TEMANOU9EL

Lluny dels registres 
previs a la crisi 
immobiliària
Bigues i Riells del Fai Els 
saldos migratoris interns 
amb la resta de Catalunya 
han despuntat el 2020 i 
2021 en uns moviments 
que es lliguen a l’impacte 
de la pandèmia de la covid. 
Les xifres, però, queden 
lluny dels registres dels 
anys previs a l’esclat de la 
bombolla immobiliària. 
Encara més dels anys 90, 
quan es va assolir un saldo 
positiu de gairebé 4.500 
persones en un any.
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Maite, Manuel, Pau i Laura aquest divendres a la casa on viuen a Can Barri, a Bigues

un temps però es va anar 
degradant i, finalment, van 
decidir vendre-la. Ja tenien 
comprador, quan en Manuel 
i la Maite van decidir que la 
comprarien ells.

Els Martín Guillamón 
s’han traslladat a Can Barri 
procedents de Sant Quirze 
del Vallès, on vivien en una 
casa aparellada. L’habitat-
ge era més gran que el de 
Bigues però allà tenien tot 
just 50 metres quadrats 
de jardí i ara viuen en una 
parcel·la de 1.500 metres 
quadrats. Abans de Sant 
Quirze, havien viscut a 
Barcelona. Estan satisfets 
del canvi. “No hi ha marxa 
enrere”, diu en Manuel. 
Valoren la tranquil·litat. 
“No se sent cap cotxe.” I, a 

la vegada, que “surts a pas-
sejar o amb la bicicleta i en 
un no res ets enmig de la 
natura”. La Veela, la gossa de 
la família, també està molt 
contenta. “Quan anem a Sant 
Quirze, no vol baixar del cot-
xe”, diu la Maite.

La família valora la proxi-
mitat amb la gent que han 
trobat al poble. “Hi ha molt 
bona relació amb els veïns. 
Molts ja ens coneixíem”, 
comenta en Manuel. “Vas a 
dinar a Ca l’Arcís i et trobes 
amb l’alcalde i hi xerres. Et 
fan sentir que vius en un lloc 
diferent, on tot és més pro-
per”, afegeix en Manuel. I hi 
posa un exemple: l’Ajunta-
ment va fer un canvi de lloc 
dels contenidors que tenien 
davant de casa. “Era un perill 

perquè fa baixada i quan sor-
ties no et veien.” 

Una de les pegues és la dis-
tància amb el lloc de treball 
–la parella treballa a Sant 
Cugat– i dels estudis dels 
fills a Barcelona i Bellatera 
i les dificultats per moure’s 
amb transport públic. “El 
curs passat tardava dues 
hores per anar de l’institut a 
casa. Plegava a les 3 i arribava 
a les 5. I el bus et deixa a baix 
i has de pujar a peu”, expli-
ca la Laura, que s’acaba de 
treure el carnet i ara tindrà 
més facilitats per moure’s. 
La família està a punt d’es-
trenar un cotxe elèctric. “Així 
no contaminarem.” A casa, 
han instal·lat plaques solars 
i altres mesures per ser més 
eficients energèticament.

properes. La tipologia d’ha-
bitatges predominant –més 
del 90% dels habitatges 
són cases unifamiliars amb 
jardins grans– facilita l’arri-
bada “de parelles amb fills, 
majoritàriament d’entre 35 i 
50 anys”. Sovint troben cases 
a la venda de “gent gran del 
poble a qui se’ls fa gran la 
casa i la venen”. També s’ha 
crescut amb les noves pro-
mocions a Can Draper. 

El creixement situa l’Amet-
lla al límit dels 10.000 habi-
tants. “Fer aquest salt seria 
important. A la pràctica, ja 
som més de 10.000 perquè 
hi ha gent no empadronada. 
Tenim les mateixes ajudes 
que un poble de 5.000 habi-
tants amb una població real 
que supera els 10.000”, diu 
Moret, que explica que tre-
ballen per reforçar serveis 
com la neteja i el manteni-
ment de parcs i jardins. A 
Bigues i Riells del Fai, “els 
equipaments municipals 
poden assumir aquests crei-
xements”, diu Galiano. Van 
planificar equipaments com 
el teatre, el casal de joves o 
el futur gimnàs pensant a 
cobrir necessitats. “Estem 
acostumats a treballar per 
damunt de la població empa-
dronada per la històrica 
presència de segones resi-
dències.”
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Saldos migratoris del Vallès Oriental respecte Catalunya i la resta de l’Estat (1988-2021) Resta de Catalunya              Resta d’Espanya
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Migracions internes de la resta de Catalunya al Vallès Oriental els anys 2020 i 2021 i saldo migratori per municipis

Immigracions Emigracions
Saldo 

migratori 
intern

Saldo 
migratori total  

2021 (*)
Immigracions Emigracions

Saldo 
migratori 

intern

Saldo 
migratori total 

2020 (*)

Aiguafreda 152 127 25 39 183 115 68 72

L'Ametlla del Vallès 569 366 203 223 544 369 175 181

Bigues i Riells del Fai 647 416 231 213 547 338 209 198

Caldes de Montbui 669 580 89 170 640 548 92 140

Campins 43 23 20 23 41 52 -11 -5

Canovelles 765 878 -113 -34 724 716 8 163

Cànoves i Samalús 234 167 67 72 193 140 53 56

Cardedeu 870 771 99 171 791 587 204 275

Figaró-Montmany 74 90 -16 -7 88 77 11 4

Fogars de Montclús 51 16 35 27 21 25 -4 -1

Les Franqueses del Vallès 981 973 8 -29 866 806 60 62

La Garriga 664 618 46 58 624 527 97 144

Granollers 2517 2709 -192 -153 2267 2290 -23 290

Gualba 110 99 11 19 112 81 31 45

La Llagosta 418 641 -223 -143 354 510 -156 -231

Lliçà d’Amunt 801 647 154 166 817 554 263 248

Lliçà de Vall 430 287 143 145 307 244 63 78

Llinars del Vallès 623 409 214 187 527 416 111 127

Martorelles 228 218 10 30 211 181 30 40

Mollet del Vallès 1721 1771 -50 186 1361 1517 -156 -106

Montmeló 292 289 3 13 253 262 -9 -9

Montornès del Vallès 519 575 -56 -64 532 427 105 150

Montseny 39 34 5 6 34 23 11 13

Parets del Vallès 768 758 10 0 669 750 -81 -94

La Roca del Vallès 525 424 101 74 340 405 -65 -55

Sant Antoni de Vilamajor 426 292 134 114 479 281 198 214

Sant Celoni 794 706 88 71 729 650 79 63

Sant Esteve de Palautordera 182 152 30 45 205 98 107 126

Sant Feliu de Codines 391 347 44 55 399 308 91 102

Sant Fost de Campsentelles 517 364 153 144 556 297 259 278

Sant Pere de Vilamajor 358 228 130 131 330 181 149 142

Santa Eulàlia de Ronçana 467 283 184 193 415 296 119 144

Santa Maria de Martorelles 57 48 9 12 32 28 4 4

Santa Maria de Palautordera 547 444 103 130 451 402 49 78

Tagamanent 27 11 16 16 25 17 8 12

Vallgorguina 284 217 67 66 233 172 61 77

Vallromanes 126 118 8 20 131 114 17 26

Vilalba Sasserra 62 66 -4 -6 51 36 15 24

Vilanova del Vallès 283 236 47 68 268 197 71 77

2021 2020

(*) Saldo migratori total que  inclou els moviments de persones amb la resta de l’Estat espanyol i amb altres països
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La secció sindical del CRAE Santa Agnès se suma a la Coordinadora
d’Intervenció Social de CNT | CNT

La tasca sindical de CNT al sector de la Intervenció Social continua donant fruits. Fa unes setmanes es va constituir una nova secció sindical en un centre
de treball del sector, el CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa) de Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès).

La constitució d’aquesta nova secció sindical es produeix en un moment d’expansió del sindicat en el sector, tant en afiliació com en implantació en centres
de treball, de la mà de la Coordinadora d’Intervenció Social de CNT. Els mesos d’organització, formació i preparació previs a la constitució de la secció
sindical han estat de gran importància per capacitar adequadament la nova representació sindical al «CRAE Santa Agnès».

La setmana passada va tenir lloc la primera reunió entre la nova representació sindical i la direcció de l’entitat que gestiona el centre, l’Associació REIR.
Des de CNT valorem positivament aquesta primera reunió, en la qual la secció va poder exposar totes les qüestions que són d’interès per a l’afiliació en
particular i la plantilla en general. Des del sindicat volem destacar l’actitud receptiva de l’equip responsable de l’entitat, que esperem que es tradueixi aviat
en canvis i millores concretes cap a la plantilla del centre. Mentrestant ambdues representacions han acordat continuar mantenint un calendari de
reunions per millorar conjuntament les relacions laborals al centre.

Finalment, el sindicat vol animar a la plantilla del «CRAE Santa Agnès» i l’Associació REIR en general a afiliar-se a la CNT per enfortir al màxim la
representació sindical i per comptar amb un canal de representació directa com són les seccions sindicals. Cal un canvi de model sindical al sector i el
sindicat considera imprescindible com a pas previ l’organització centre a centre. Només així es reunirà la força que necessitarà el sector en un futur
pròxim.

https://granollers.cnt.es/2022/05/25/intervencio-social-catalunya/


 

twitter.com/intervencioCNT


Paco García serà el candidat del PSC a
l'alcaldia de la Roca - El 9 Nou |
EL9NOU.CAT
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.



8/11/22, 9:01 Alacarta.cat - La policia de la Roca inicia un dispositiu especial amb controls de vehicles

https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/la-policia-de-la-roca-inicia-un-dispositiu-especial-amb-controls-de-vehicles 1/4

Divendres, 28 Octubre 2022

VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  LA POLICIA DE LA RO…

La policia de la Roca inicia un dispositiu especial amb
controls de vehicles

Notícia emesa a l'informatiu del dia 28 d'octubre del 2022.
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Desesperació a l'AP-7: un accident de
trànsit provoca retencions quilomètriques
Matí de retencions a l'AP-7. Des que la via esmentada va ser alliberada de peatges, circular per
aquesta carretera es converteix en una odissea. Així ho hem pogut veure aquest matí, on han
esdevingut cues quilomètriques a causa d'un accident de trànsit, del qual, fins al moment, no
han transcendit detalls.

L'AP-7 acumula fins a 11 quilòmetres de retencions per un accident a Mollet del Vallès, al
Vallès Oriental, en sentit Tarragona, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Les aturades es produeixen des de la Roca del Vallès i hi ha un carril tallat a l'altura de Mollet. A
la mateixa via hi ha cinc quilòmetres de cua entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol, també en
sentit sud. A hores d'ara, tal com informa el Servei Català de Trànsit (SCT), ja s'ha obert el carril
tallat per un accident a l'AP-7.

Retencions de fins a 15 quilòmetres

Tot i l'obertura del carril tallat prèviament per un sinistre, les retencions es mantenen. D'aquesta
manera hi ha 15 quilòmetres de cua des de Cardedeu, al Vallès Oriental. Trànsit també informa
que, en aquests instants, se circula amb fluïdesa per la C-32 Nord i es pot optar com a
alternativa per arribar a la ciutat comtal.

«Ja s'ha obert el carril tallat per un accident a l'AP-7 a Mollet del VallèsTarragona. Amb tot, hi
ha 15 km de retenció des de Cardedeu En canvi, en aquests moments, se circula amb fluïdesa a
la C-32 Nord i es pot optar com a alternativa per arribar a Barcelona».

▶� El vídeo de la setmana

Mor un conductor a la N-260

El conductor d'un turisme va morir aquest diumenge a la tarda en un xoc frontal amb un altre
cotxe a la N-260 a Isòvol, a la Cerdanya. Es tractava d'un home d'edat avançada, segons va
informar el Servei Català de Trànsit (SCT). Els serveis d'emergències van rebre l'alerta de
l'accident a les 16:13 hores.

Per causes que s'estan investigant, dos turismes van col·lidir frontalment al punt quilomètric 193
de l'Eix Pirinenc i un dels dos conductors, malauradament, va perdre la vida.

Les tres persones que viatjaven a l'altre vehicle van resultar ferides en estat menys greu i van
ser traslladades a l'Hospital de Cerdanya i a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Arran de l'accident es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions i un
helicòpter dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM). La carretera va ser tallada en ambdós sentits fins a pràcticament les 19:00
hores de la tarda del mateix diumenge.

https://catalunyadiari.com/successos/intervencio-policia-camioner-area-servei
https://catalunyadiari.com/successos/mor-alumne-13-anys-espanya
https://catalunyadiari.com/successos/accident-multiple-cues-quilometriques-ferit-greu
https://catalunyadiari.com/successos/gran-mossos-desarticulen-grup-criminal-catalunya
https://catalunyadiari.com/successos/extingit-incendi-benzinera-abandonada-barcelona-dos-ferits
https://catalunyadiari.com/successos/mor-home-tres-ferits-accident-cerdanya
https://catalunyadiari.com/successos/atonyina-senglar-pages
https://catalunyadiari.com/successos/condemnat-preso-agredir-amenacar-regidor-fontanals-cerdanya
https://catalunyadiari.com/successos/condemnat-preso-agredir-amenacar-regidor-fontanals-cerdanya
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Presó per a un home enxampat amb 
750 grams de cocaïna a Granollers
La Policia Local va detenir dos homes més en una actuació en un garatge al carrer Rosselló

Granollers

F.P.

La Policia Local de 
Granollers va detenir tres 
homes dissabte passat a qui 
va enxampar amb 750 grams 
de cocaïna i altres petites 
quantitats d’haixix i marihu-
ana. Segons ha pogut saber 
EL 9 NOU, els fets van passar 
en un aparcament comunita-
ri del carrer Rosselló, al barri 
de l’Hostal. 

L’actuació policial va ini-
ciar-se a les Franqueses. La 
Policia Local va tenir conei-
xement d’un accident de 
trànsit prop del límit amb 
Granollers. En arribar-hi,  van 

trobar un cotxe bolcat però 
no hi havia cap persona ni 
a l’interior ni als voltants. 
A partir de la matrícula, 
van tenir coneixement que 
la titular del vehicle era de 
Granollers. Van alertar la 
Policia Local de la capital 
vallesana. Tots dos cossos van 
acostar-se fins a l’adreça, al 
carrer Rosselló. En arribar, la 
patrulla de la Policia Local va 
detectar dos homes –un veí 
de Granollers i l’altre sense 
domicili conegut– que tanca-
ven la persiana d’un garatge. 
En veure la presència polici-
al, van posar-se nerviosos. Els 
agents s’hi van acostar i els 
van identificar i escorcollar. 

En paral·lel, la policia havia 
tingut coneixement de la 
possible relació de l’accident 
amb el consum de drogues a 
partir de la informació apor-
tada per la propietària del 
vehicle, que no era qui el con-
duïa. Els dos homes intercep-
tats a l’interior del local van 
manifestar que ells no tenien 

res a veure amb la droga i els 
van parlar d’una tercera per-
sona, veí de les Franqueses, 
que era a dins del garatge. 
Van obrir la persiana i els 
agents –també s’havia alertat 
dotacions de seguretat ciuta-
dana dels Mossos– van acce-
dir al garatge. L’home que hi 
havia dins, en veure l’arriba-
da de la policia, va tancar-se 
en un traster i no en volia 
sortir. Els agents van detectar 
que estava fent alguna mena 
de manipulació a l’interi-
or i, per aquest motiu, van 
decidir tirar la porta a terra. 
Llavors, van enxampar el veí 
de les Franqueses intentant 
dissoldre en una galleda amb 

dissolvent un paquet amb 
uns 750 grams de cocaïna. 
Segons fonts policials, volia 
destruir la droga i que no la 
interceptés la policia. No ho 
va poder fer i va ser detingut. 
L’home va mostrar un actitud 
de resistència activa i va pro-
vocar ferides lleus a un dels 
policies. 

Davant la quantitat de 
cocaïna localitzada –és la 
més gran que ha intervingut 
en els darrers anys la Policia 
Local de Granollers– es van 
mobilitzar efectius d’investi-
gació dels Mossos. 

El veí de les Franqueses va 
ingressar a presó després de 
declarar davant del jutjat de 
guàrdia de Granollers. Està 
acusat d’un delicte contra 
la salut pública per tràfic de 
drogues. Els altres dos van 
quedar en llibertat amb càr-
recs. 

L’actuació al carrer 
Rosselló amb el desplega-
ment de les dues policies 
locals i els Mossos va generar 
força expectació a la zona. 

La droga estava amagada en un fals fons entre càrrega legal

Interceptat un camió carregat amb 
86 quilos de marihuana a Llinars
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La droga estava amagada entre càrrega legal

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

La policia estatal ha inter-
ceptat un camió carregat 
amb 86 quilos de cabdells de 
marihuana envasats al buit 
que circulava per l’AP-7 en 
direcció nord. L’actuació es 
va fer a l’àrea de servei del 
Montseny, situada a Llinars. 
La droga estava amagada en 
81 paquets i tenia un valor 
de 400.000 euros al mercat 
negre. Es transportava en un 
camió de gran tonatge que 
portava mercaderia legal col-
locada, segons va informar la 
policia estatal aquest dilluns, 
de manera estratègica per 
amagar la droga i dificultar 
l’accés al doble fons on esta-

va amagada.
El camió, a més, portava 

plaques de matrícula falses. 
A més, el grup criminal les 
anava canviant per tal de 
dificultar el seguiment del 

vehicle per part de les forces 
de seguretat amb les càmeres 
situades en carreteres o àre-
es de servei on s’aturava.

En l’operatiu, la policia 
estatal va detenir una perso-

na que va passar a disposició 
d’un jutjat de Figueres que 
va decretar el seu ingrés 
a presó. Hi van participar 
agents de la policia estatal de 
les comissaries de Sant Feliu 
de Guíxols i la Jonquera.

BANDA DESMANTELLADA

Amb aquesta detenció, la 
policia estatal dona per des-
articulada una organització 
criminal dedicada a la venda 
i transport de drogues des 
del sud de l’Estat cap a paï-
sos europeus. La zona de la 
Costa Brava és un punt inter-
medi del recorregut i de la 
seva posterior sortida cap a 
països del nord d’Europa, va 
informar la policia estatal en 
un comunicat.

La investigació es va ini-
ciar el maig d’aquest any 
en col·laboració amb la 
Policia Local de Sant Feliu 
de Guíxols, que havia fet 
vigilàncies i seguiments en 
tenir els primers indicis de 
l’existència del grup.

Rescaten un gos 
atrapat en un 
incendi en una 
casa a Bigues
Bigues i Riells del Fai

Els Bombers van rescatar 
divendres de la setmana 
passada un gos que havia 
quedat atrapat en una casa 
on hi havia un incendi. Els 
fets van passar cap a 3/4 de 
8 del vespre al carrer de la 
Font de la Fusta. L’incendi es 
va originar en un cotxe que 
hi havia aparcat en un cobert 
de la casa i les flames es van 
estendre i van afectar la resta 
de la construcció. A la casa, 
hi havia quatre persones 
que van poder sortir pel seu 
propi peu. No ho va poder 
fer un gos, que va ser res-
catat pels Bombers. Al lloc, 
també hi va actuar la Policia 
Local i efectius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques. El 
SEM va atendre un dels veïns 
afectats ferit lleu per una 
caiguda.

Un home mor mentre 
caçava a la Roca

Dispositiu preventiu a la Roca 
per robatoris en habitatges 

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Un home va perdre el conei-
xement i va morir dissabte 
passat al matí a la Roca men-
tre participava en una batuda 
de caça prop de la carretera 
de Parpers. Segons ha pogut 
saber EL 9 NOU, es tracta 
d’un home d’uns 50 anys i veí 
de Montmeló que participava 
en la batuda convidat per la 
Societat de Caçadors de la 
Roca.

Els companys del caça-
dor van alertar els serveis 
d’emergències dels fets. S’hi 
van traslladar dotacions de 
la Policia Local –van inten-
tar reanimar l’home amb 
el desfibril·lador del cotxe 
patrulla sense èxit–, dues 
ambulàncies i un helicòpter 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) i efectius 
dels Mossos. Els sanitaris van 
certificar la mort de l’home i 
es va iniciar el procés per l’ai-
xecament del cadàver. 

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La Policia Local de la Roca 
ha engegat un dispositiu pre-
ventiu per evitar robatoris 
en habitatges. Coincideix 
amb el canvi a l’horari d’hi-
vern –es fa fosc més d’hora– 
quan es detecta un repunt en 
les estadístiques de robatori 
amb força en pisos i cases. El 
cos reforça el patrullatge i fa 
controls durant les franges 
horàries i zones on hi ha més 

incidència d’aquest tipus de 
delictes. La major presència 
d’efectius policials també 
redueix el temps de reacció 
en cas d’incidència. “Tant la 
Policia Local com els Mos-
sos estem a punt per donar 
suport al veïnat en tot el que 
necessiti”, diu el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Daniel 
Valls.

A banda, l’Ajuntament ha 
editat dos vídeos divulgatius 
amb consells per prevenir els 
robatoris en habitatges.

La troballa d’un 
vehicle bolcat  
i sense ningú a 
les Franqueses, 

en l’origen 

Foc en una botiga 
de venda de pinso 
per a animals  
a Sant Pere

Sant Pere de Vilamajor

Els Bombers van apagar la 
matinada de dimecres un foc 
que va cremar aparells infor-
màtics en una botiga de ven-
da de pinso per a animals del 
carrer Nou, a Sant Pere. Els 
Bombers van rebre avís cap 
a 3/4 de 3 de la matinada. Els 
aparells afectats eren darrere 
un mostrador. Els Bombers, 
que hi van desplaçar tres 
dotacions, van apagar el foc 
i ventilar el fum. No hi havia 
ningú al local.
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Presó per a un home enxampat amb 
750 grams de cocaïna a Granollers
La Policia Local va detenir dos homes més en una actuació en un garatge al carrer Rosselló

Granollers

F.P.

La Policia Local de 
Granollers va detenir tres 
homes dissabte passat a qui 
va enxampar amb 750 grams 
de cocaïna i altres petites 
quantitats d’haixix i marihu-
ana. Segons ha pogut saber 
EL 9 NOU, els fets van passar 
en un aparcament comunita-
ri del carrer Rosselló, al barri 
de l’Hostal. 

L’actuació policial va ini-
ciar-se a les Franqueses. La 
Policia Local va tenir conei-
xement d’un accident de 
trànsit prop del límit amb 
Granollers. En arribar-hi,  van 

trobar un cotxe bolcat però 
no hi havia cap persona ni 
a l’interior ni als voltants. 
A partir de la matrícula, 
van tenir coneixement que 
la titular del vehicle era de 
Granollers. Van alertar la 
Policia Local de la capital 
vallesana. Tots dos cossos van 
acostar-se fins a l’adreça, al 
carrer Rosselló. En arribar, la 
patrulla de la Policia Local va 
detectar dos homes –un veí 
de Granollers i l’altre sense 
domicili conegut– que tanca-
ven la persiana d’un garatge. 
En veure la presència polici-
al, van posar-se nerviosos. Els 
agents s’hi van acostar i els 
van identificar i escorcollar. 

En paral·lel, la policia havia 
tingut coneixement de la 
possible relació de l’accident 
amb el consum de drogues a 
partir de la informació apor-
tada per la propietària del 
vehicle, que no era qui el con-
duïa. Els dos homes intercep-
tats a l’interior del local van 
manifestar que ells no tenien 

res a veure amb la droga i els 
van parlar d’una tercera per-
sona, veí de les Franqueses, 
que era a dins del garatge. 
Van obrir la persiana i els 
agents –també s’havia alertat 
dotacions de seguretat ciuta-
dana dels Mossos– van acce-
dir al garatge. L’home que hi 
havia dins, en veure l’arriba-
da de la policia, va tancar-se 
en un traster i no en volia 
sortir. Els agents van detectar 
que estava fent alguna mena 
de manipulació a l’interi-
or i, per aquest motiu, van 
decidir tirar la porta a terra. 
Llavors, van enxampar el veí 
de les Franqueses intentant 
dissoldre en una galleda amb 

dissolvent un paquet amb 
uns 750 grams de cocaïna. 
Segons fonts policials, volia 
destruir la droga i que no la 
interceptés la policia. No ho 
va poder fer i va ser detingut. 
L’home va mostrar un actitud 
de resistència activa i va pro-
vocar ferides lleus a un dels 
policies. 

Davant la quantitat de 
cocaïna localitzada –és la 
més gran que ha intervingut 
en els darrers anys la Policia 
Local de Granollers– es van 
mobilitzar efectius d’investi-
gació dels Mossos. 

El veí de les Franqueses va 
ingressar a presó després de 
declarar davant del jutjat de 
guàrdia de Granollers. Està 
acusat d’un delicte contra 
la salut pública per tràfic de 
drogues. Els altres dos van 
quedar en llibertat amb càr-
recs. 

L’actuació al carrer 
Rosselló amb el desplega-
ment de les dues policies 
locals i els Mossos va generar 
força expectació a la zona. 

La droga estava amagada en un fals fons entre càrrega legal

Interceptat un camió carregat amb 
86 quilos de marihuana a Llinars
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La droga estava amagada entre càrrega legal

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

La policia estatal ha inter-
ceptat un camió carregat 
amb 86 quilos de cabdells de 
marihuana envasats al buit 
que circulava per l’AP-7 en 
direcció nord. L’actuació es 
va fer a l’àrea de servei del 
Montseny, situada a Llinars. 
La droga estava amagada en 
81 paquets i tenia un valor 
de 400.000 euros al mercat 
negre. Es transportava en un 
camió de gran tonatge que 
portava mercaderia legal col-
locada, segons va informar la 
policia estatal aquest dilluns, 
de manera estratègica per 
amagar la droga i dificultar 
l’accés al doble fons on esta-

va amagada.
El camió, a més, portava 

plaques de matrícula falses. 
A més, el grup criminal les 
anava canviant per tal de 
dificultar el seguiment del 

vehicle per part de les forces 
de seguretat amb les càmeres 
situades en carreteres o àre-
es de servei on s’aturava.

En l’operatiu, la policia 
estatal va detenir una perso-

na que va passar a disposició 
d’un jutjat de Figueres que 
va decretar el seu ingrés 
a presó. Hi van participar 
agents de la policia estatal de 
les comissaries de Sant Feliu 
de Guíxols i la Jonquera.

BANDA DESMANTELLADA

Amb aquesta detenció, la 
policia estatal dona per des-
articulada una organització 
criminal dedicada a la venda 
i transport de drogues des 
del sud de l’Estat cap a paï-
sos europeus. La zona de la 
Costa Brava és un punt inter-
medi del recorregut i de la 
seva posterior sortida cap a 
països del nord d’Europa, va 
informar la policia estatal en 
un comunicat.

La investigació es va ini-
ciar el maig d’aquest any 
en col·laboració amb la 
Policia Local de Sant Feliu 
de Guíxols, que havia fet 
vigilàncies i seguiments en 
tenir els primers indicis de 
l’existència del grup.

Rescaten un gos 
atrapat en un 
incendi en una 
casa a Bigues
Bigues i Riells del Fai

Els Bombers van rescatar 
divendres de la setmana 
passada un gos que havia 
quedat atrapat en una casa 
on hi havia un incendi. Els 
fets van passar cap a 3/4 de 
8 del vespre al carrer de la 
Font de la Fusta. L’incendi es 
va originar en un cotxe que 
hi havia aparcat en un cobert 
de la casa i les flames es van 
estendre i van afectar la resta 
de la construcció. A la casa, 
hi havia quatre persones 
que van poder sortir pel seu 
propi peu. No ho va poder 
fer un gos, que va ser res-
catat pels Bombers. Al lloc, 
també hi va actuar la Policia 
Local i efectius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques. El 
SEM va atendre un dels veïns 
afectats ferit lleu per una 
caiguda.

Un home mor mentre 
caçava a la Roca

Dispositiu preventiu a la Roca 
per robatoris en habitatges 

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Un home va perdre el conei-
xement i va morir dissabte 
passat al matí a la Roca men-
tre participava en una batuda 
de caça prop de la carretera 
de Parpers. Segons ha pogut 
saber EL 9 NOU, es tracta 
d’un home d’uns 50 anys i veí 
de Montmeló que participava 
en la batuda convidat per la 
Societat de Caçadors de la 
Roca.

Els companys del caça-
dor van alertar els serveis 
d’emergències dels fets. S’hi 
van traslladar dotacions de 
la Policia Local –van inten-
tar reanimar l’home amb 
el desfibril·lador del cotxe 
patrulla sense èxit–, dues 
ambulàncies i un helicòpter 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) i efectius 
dels Mossos. Els sanitaris van 
certificar la mort de l’home i 
es va iniciar el procés per l’ai-
xecament del cadàver. 

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La Policia Local de la Roca 
ha engegat un dispositiu pre-
ventiu per evitar robatoris 
en habitatges. Coincideix 
amb el canvi a l’horari d’hi-
vern –es fa fosc més d’hora– 
quan es detecta un repunt en 
les estadístiques de robatori 
amb força en pisos i cases. El 
cos reforça el patrullatge i fa 
controls durant les franges 
horàries i zones on hi ha més 

incidència d’aquest tipus de 
delictes. La major presència 
d’efectius policials també 
redueix el temps de reacció 
en cas d’incidència. “Tant la 
Policia Local com els Mos-
sos estem a punt per donar 
suport al veïnat en tot el que 
necessiti”, diu el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Daniel 
Valls.

A banda, l’Ajuntament ha 
editat dos vídeos divulgatius 
amb consells per prevenir els 
robatoris en habitatges.

La troballa d’un 
vehicle bolcat  
i sense ningú a 
les Franqueses, 

en l’origen 

Foc en una botiga 
de venda de pinso 
per a animals  
a Sant Pere

Sant Pere de Vilamajor

Els Bombers van apagar la 
matinada de dimecres un foc 
que va cremar aparells infor-
màtics en una botiga de ven-
da de pinso per a animals del 
carrer Nou, a Sant Pere. Els 
Bombers van rebre avís cap 
a 3/4 de 3 de la matinada. Els 
aparells afectats eren darrere 
un mostrador. Els Bombers, 
que hi van desplaçar tres 
dotacions, van apagar el foc 
i ventilar el fum. No hi havia 
ningú al local.
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Presentació del túnel del terror ‘La maldición de Bael’ a les Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Corró d’Amunt

EL 9 NOU

Les Antigues Escoles de Cor-
ró d’Amunt són a punt de 
viure una castanyada d’allò 
més terrorífica. La compa-
nyia de teatre Milnotes hi ha 
tornat a instal·lar un any més 
el seu túnel del terror inte-
ractiu, que es representarà a 
partir d’aquest dissabte i fins 
al dia 5 de novembre. La gran 
novetat d’enguany és un 
segon recorregut de caràc-
ter més extrem que els més 
atrevits podran fer cada dia 
a partir de 2/4 d’11 de la nit 
–les representacions comen-
çaran a les 6 de la tarda amb 
el format habitual.

Sota el títol de La mal-
dición de Bael, el túnel del 
terror de Corró d’Amunt 
reprendrà l’argument pre-
sentat ara fa un any amb La 
venganza de Tía Toña. Des 
d’aleshores, la finca agrícola 
de Santa Bàrbara, situada en 
algun indret remot de Mèxic, 
ha estat posseïda per una cri-

atura demoníaca. D’aquesta 
manera, els espectadors no 
tan sols hauran d’afrontar 
el repte de sortir-ne sans i 
estalvis, sinó que podran 
saber què va passar amb la 
resta de personatges.

Les representacions es 
complementaran amb espec-
tacles i sessions de discjòquei 
a l’exterior per amenitzar 
l’espera. També hi haurà 
zona de restauració i es recu-
perarà la botifarrada popular. 
La producció es va presentar 
fa dues setmanes a les Anti-
gues Escoles en un acte on 
van assistir representants de 
Milnotes i de l’Ajuntament 
de les Franqueses.

CAStAwEEn A L’AmEtLLA

També l’Ametlla celebrarà 
amb un túnel del terror les 
festivitats de la castanyada 
i Halloween. Serà dissabte, 
diumenge i dilluns a partir 
de les 5 de la tarda a la casa 
de colònies Can Xammar i 
sota el títol d’El malson dels 

somnis, i comptarà amb una 
versió adreçada al públic 
infantil. Les representacions 
s’emmarcaran en el Castawe-
en, un cicle d’activitats que 
durarà tot el cap de setmana 
en diferents espais del muni-
cipi, i que inclou tallers de 
temporada i contacontes ter-
rorífics, entre d’altres.

A Canovelles, l’entorn de 
Can Palots acollirà dissabte 
i dilluns a partir de les 8 del 
vespre una nova edició del 
túnel del terror de la colla 
dels Diables, titulat enguany 
Expedició malèfica. El públic 
haurà d’entrar pel carrer 
Barcelona i passejarà per 
espais com l’amfiteatre, els 
camerinos, la sala Arimany, la 
segona planta o el hall, con-
venientment transformats i 
terrorífics.

A Vilanova, la Comissió de 
Festes ha organitzat una Nit 
de Halloween amb un túnel 
del terror com a acte central. 
Serà dissabte a partir de 2/4 
de 9 del vespre a l’escola La 
Falguera. D’altra banda, a par-

Una castanyada terrorífica

tir de les 6 de la tarda la colla 
de diables Focerrats vendrà 
castanyes a la plaça del Cen-
tre Cultural.

A Sant Feliu, els alumnes 
de sisè de l’escola FEDAC 
organitzen la Casa del Terror, 
un espectacle interactiu que 
es representarà dissabte, 
diumenge i dilluns a la tarda 
a l’antiga farmàcia de la plaça 
Josep Umbert Ventura. Hi 
haurà berenar, creps i sorpre-
ses per a tots els públics.

Parets ha optat per una 
escape room de temàtica 
terrorífica que s’instal·larà 
dissabte a partir de les 5 de 
la tarda al casal de joves Cal 
Jardiner. Sota el títol de Panic 
Town, l’activitat es comple-
mentarà amb una xocolatada 
i amb tallers infantils i juve-
nils. D’altra banda, el casal de 
gent gran de Ca n’Oms cele-
brarà la castanyada amb una 
festa aquest divendres a les 5 
de la tarda, i el casal Asoveen 
ho farà dissabte a partir de 
2/4 de 5.

A més, l’Ajuntament 
de Parets ha organitzat la 
campanya “Llaminadura o 
entremaliadura”, en la qual 
participaran una vintena de 
comerços del municipi. Serà 
dilluns, durant tot el dia, i els 
establiments adherits estaran 
decorats amb ambientació 
de Halloween i oferiran cara-
mels a tots aquells infants 
que hi vagin disfressats.

‘EL mALEfICI DE  
LA toRRE’, A LA GARRIGA

La Garriga celebrarà el seu 
túnel del terror un cop passa-
da la castanyada. Serà el dia 
5 de novembre, a partir de 
les 8 del vespre, a la Torre del 
Fanal. Sota el títol d’El male-
fici de la torre, l’Espai Jove 
transformarà aquest espai en 
una mansió afectada per un 
antic malefici al qual s’en-
frontaran els més atrevits.

La Generalitat reconeix també Cal Maties, de Moià, pels seus 150 anys

Calçats Angulo, de Mollet, premi 
nacional d’Establiment Centenari

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La sabateria Calçats Angulo, 
de Mollet, va ser distingida 
aquest dijous per la Genera-
litat amb un Premi Nacional 
d’Establiment Comercial 
Centenari. El guardó s’em-
marca en la 22a convocatòria 
dels Premis Nacionals de 

Comerç que atorga el Depar-
tament d’Empresa i Treball, 
a través del Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM). Amb seu al carrer 
Berenguer III, en plena illa 
comercial de Mollet, Calçats 
Angulo celebra enguany 115 
anys des que va obrir portes. 
En total són 22 els comer-
ços d’arreu de Catalunya 

que han estat reconeguts 
enguany per haver superat el 
segle de trajectòria.

D’altra banda, Cal Maties 
Carnisseria i Cansaladeria, 
de Moià, va ser una de les 
dues botigues distingides 
per haver fet 150 anys o més. 
Situat a l’avinguda de la Vila, 
al centre de la capital del 
Moianès, quest establiment 

es dedica al comerç minoris-
ta de carns i ous tant de caça 
com de granja. També desta-
ca per la seva àmplia gamma 
de productes d’elaboració 
pròpia. L’altre establiment 
guardonat per haver fet més 
de 150 anys va ser la botiga 
de decoració tèxtil Teixits La 
Rosa, de Vilanova i la Geltrú 
(el Garraf).

La Generalitat també va 
reconèixer la botiga d’ins-
truments barcelonina Jor-
quera Pianos amb el Premi 
Nacional de Comerç 2021. 
El guardó està dotat amb 
6.000 i reconeix la trajectòria 
iniciada l’any 1853, i la seva 
rellevància i prestigi.

La pastisseria 
Vallflorida  
de Sant Esteve 
fa un panellet 
de galeta

Sant Esteve de P.

EL 9 NOU

La pastisseria Vallflorida de 
Sant Esteve de Palautordera 
ha presentat un panellet de 
galeta amb plàtan i iuzu. Es 
tracta d’una recepta amb què 
l’establiment vol innovar 
dins d’una de les tradicions 
gastronòmiques més arre-
lades a la celebració de la 
Castanyada. L’autor d’aquest 
nou dolç és el propietari de 
la pastisseria, Lluís Costa, 
que s’ha inspirat en una 
pasta de te que ja li va valer 
diversos reconeixements ara 
fa quatre anys.

El panellet porta puré de 
plàtan, puré de iuzu, pectina 
de poma, glucosa i sucre. 
D’altra banda, l’establiment 
de Sant Esteve també ha 
presentat un panellet de 
xocolata de textura tendra, 
feta a partir de massapà i 
puntes de cacau. A tot ple-
gat, cal sumar-hi l’oferta de 
panellets tradicionals elabo-
rats amb productes de pro-
ximitat com ara pinyons del 
Montseny.

Sardanistes del 
Tenes fa l’última 
ballada de l’any  
a Santa Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana

L’agrupació Sardanistes del 
Tenes farà aquest dissabte 
l’última ballada de l’any a 
l’Espai Ramon Vilà de Santa 
Eulàlia de Ronçana. Sota el 
títol genèric de Sardanes 
de tardor, l’acte comença-
rà a 2/4 de 12 i comptarà 
amb l’actuació de la Cobla 
Jovenívola de Sabadell, que 
interpretarà composicions 
d’autors com M. Pujolar o 
Ramon Vilà.

Corró d’Amunt, l’Ametlla o Canovelles, entre d’altres, proposen túnels del terror

La Torreta celebra  
la tercera Fira de  
la Cervesa Artesana
La Roca del Vallès

L’espai Can Tàpies, a la Tor-
reta, acollirà aquest dissabte 
la tercera Fira de la Cervesa 
Artesana. A partir de les 11 
del matí i fins a les 10 de la 
nit, s’hi podran tastar cerve-
ses de productors com Comic 
Beer, The Antipatiks, Torre 
Birbata o Ex Nihilo Brewing. 
També s’hi faran tallers, 
un espectacle de màgia, 
actuacions musicals de The 
Popurris, David Bitter o DJ 
TPK, i una sessió d’animació 
infantil.
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La Torreta celebra la 3a Fira de Cervesa Artesana

Notícia emesa a l'informatiu del dia 31 d'octubre del 2022.
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Investigada la gerente de Quatre Camins
(Barcelona) por presunto delito contra la
seguridad de trabajadores
BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 3 de Granollers (Barcelona) ha citado a declarar a la gerente de la
cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), investigada por un presunto delito
contra la seguridad de los trabajadores.

Según consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza también cita a declarar
al técnico de prevención de riesgos del centro penitenciario y ha requerido a la prisión para que
exponga las medidas que ha tomado respecto al incidente que ha originado la investigación.

El domingo, el sindicato de prisiones Acaip contó en un comunicado que la gerente estaba
investigada judicialmente por un incidente a raíz de un incendio que un preso provocó en su
celda del Departament Especial de Règim Tancat (Dert).

Según el sindicato, durante este incidente los equipos de extinción de incendios fallaron, lo que
"dificultó y mucho el rescate del interno poniendo en grave riesgo la vida de los funcionarios".

También de acuerdo con el comunicado del sindicato, ya unos 10 días antes se habían
detectado fallos a raíz de otro incendio en el Dert, lo que llevó a uno d ellos trabajadores
afectados a denunciar el caso.



Quatre detinguts per un robatori amb força
en una desena de vehicles al centre
comercial La Roca Village - El 9 Nou |
EL9NOU.CAT
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.



Dispositiu preventiu a la Roca per evitar
robatoris en habitatges - El 9 Nou |
EL9NOU.CAT
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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Entre en funcionament la parada d'autobús del cementiri
de la Roca

Notícia emesa a l'informatiu del dia 27 d'octubre del 2022.
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265.000 vehicles tornen dimarts a l'àrea
metropolitana pel pont
El Servei Català de Trànsit calcula que aquest dimarts tornaran a l’àrea metropolitana de
Barcelona uns 265.000 vehicles, després dels quatre dies del pont de Tots Sants. Es tracta de
més de la meitat dels cotxes que van marxar, uns 475.000. La franja més complicada serà,
previsiblement, entre les 14 i les 21 h.

Les carreteres on es preveuen més congestions són l’A-2 (entre el Bruc i Collbató i entre Jorba,
el Bruc i Collbató), l’AP-7 nord (entre Sant Celoni, Llinars del Vallès i la Roca del Vallès), l’AP-7
sud (entre Vilafranca del Penedès i Martorell), la C-16 (entre el túnel del Cadí, Cercs i Berga), la
C-17 (entre Ripoll i Parets del Vallès), la C-33 (entre la Llagosta i Barcelona), la C-55 a
Castellgalí i l’N-145 a les Valls de Valira. Trànsit demana als viatgers que planifiquin el trajecte
amb antelació i evitin les hores punta.

https://beteve.cat/mobilitat/475000-vehicles-sortiran-area-metropolitana-tots-sants/
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