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Territori pinta de vermell els carrils de gir
dels accessos a Santa Agnès - El 9 Nou
El Departament de Territori ha millorat les marques viàries de les dues entrades al poble de
Santa Agnès des de la carretera de la Roca a Cardedeu (BV-5151). El canvi més visible és el
repintat amb pintura de color vermell del carril central que facilita els girs a l’esquerra, tant per
entrar com per sortir del poble, a les dues interseccions.

A la cruïlla situada al nord de Santa Agnès, s’ha pintat el paviment del carril central de color
vermell, s’han col·locat pivots amb elements reflectants i s’han repintat totes les línies. A la
cruïlla del costat sud del poble, s’ha modificat l’amplada i longitud del carril de gir per donar
més seguretat a les incorporacions. També s’ha pintat el carril central de color vermell, informen
fonts municipals

Aquestes actuacions completen les que ja es van fer a finals de desembre passat arran de les
queixes i les mobilitzacions veïnals i de l’Ajuntament després d’un accident on va morir un
motorista.

Estudi de la rotonda

Amb tot, el compromís del Departament de Territori és aplicar mesures a llarg termini per
millorar la seguretat d’aquesta cruïlla. Una de les opcions -la que reclamen els veïns- passa per
fer una rotonda a l’enllaç sud. “Cal aconseguir les mesures necessàries que permetin sortir o
accedir al poble de Santa Agnès amb seguretat. Si la solució passa per la construcció de la
rotonda, així ho defensarem”, diu Xavier del Villar, regidor d’Urbanisme.

Nivells de soroll

En un comunicat, l’Ajuntament ha explicat que arran de les queixes d’alguns veïns de Santa
Agnès que viuen a prop de la carretera pel soroll que generen les bandes reductores de velocitat
que s’han col·locat a la intersecció sud, es farà un estudi del nivell de soroll.
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Eleccions municipals 2023

2 de febrer de 2023  | La Roca del Vallès, Política  

Tal i com us avançàvem, l’alctual alcalde de la Roca, el republicà Albert Gil, tornarà a ser el
candidat a les eleccions municipals del maig. Gil ha estat escollit a l’assemblea local
d’Esquerra per unanimitat. Serà la cinquena vegada que encara aquest repte.
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VALLES ORIENTAL
Nombre 

d’instal·lacions 
2022

Nombre 
d’instal·lacions 

2021

Potència kW
2022

Potència kW
2021

Lliçà d’Amunt 562 225 3.040 1.137

L’Ametlla del Vallès 352 118 1.818 596

Cardedeu 347 158 1.715 777

Santa Eulàlia de Ronçana 302 161 2.178 666

Bigues i Riells del Fai 297 103 1.425 545

La Garriga 278 127 1.482 726

Caldes de Montbui 275 86 2.643 696

La Roca del Vallès 248 71 2.039 389

Sant Antoni de Vilamajor 232 74 1.223 341

Sant Fost de Campsentelles 225 71 1.043 335

Granollers 214 83 3.321 1.987

Lliçà de Vall 213 73 2.034 674

Santa Maria de Palautordera 213 97 965 469

Llinars del Vallès 197 62 1.319 580

Parets del Vallès 184 72 2.508 1.436

Les Franqueses del Vallès 183 57 1.899 454

Sant Celoni 175 56 1.207 539

Mollet del Vallès 169 57 1.590 898

Sant Pere de Vilamajor 156 66 721 313

Montornès del Vallès 134 36 1.976 483

Canovelles 132 52 734 228

Vilanova del Vallès 110 33 506 16

Vallromanes 109 34 653 249

Cànoves i Samalús 105 37 457 154

Sant Esteve de Palautordera 93 39 404 160

Martorelles 81 38 931 771

Montmeló 71 22 627 97

Sant Feliu de Codines 71 14 349 65

Vallgorguina 70 27 305 116

Gualba 43 17 220 81

Aiguafreda 20 5 77 20

Campins 14 5 66 21

Santa Maria de Martorelles 14 3 66 14

Fogars de Montclús 11 7 61 37

La Llagosta 10 1 155 2

Vilalba Sasserra 10 3 61 16

Montseny 9 6 39 26

Figaró 8 2 34 8

Tagamanent 5 0 27 0

TOTAL VALLÈS ORIENTAL 5.942 2.198 41.918 16.122
MOIANÈS
Moià 110 33 671 144

Calders 53 21 300 130

Castellterçol 47 15 309 139

Sant Quirze Safaja 24 8 144 68

Santa Maria d’Oló 18 9 104 57

Castellcir 17 9 126 89

Monistrol de Calders 15 4 73 15

L’Estany 9 5 40 10

Collsuspina 8 2 61 28

TOTAL MOIANÈS 301 141 1.828 681

Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum al Vallès Oriental i el Moianès

Granollers

Josep Villarroya

Els municipis del Vallès Ori-
ental gairebé han triplicat el 
nombre d’instal·lacions foto-
voltaiques d’autoconsum en 
només un any segons l’esta-
dística de l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN). A finals 
de l’any passat, hi havia 
registrades a la comarca prop 
de 6.000 instal·lacions, men-
tre que aproximadament un 
any abans eren prop de 2.200 
–vegeu gràfic adjunt. 

Per localitats, Lliçà de Vall 
és la que més instal·lacions 
tenia registrades a 31 de 
desembre de l’any passat, 
amb 562. I entre els pobles 
que més en tenen i que han 
experimentat increments 
més importants, triplicant 
fins i tot la xifra, hi ha 
l’Ametlla, Bigues i Riells, 
Caldes, la Roca, Sant Antoni 
de Vilamajor, Sant Fost, Lliçà 
de Vall, Llinars, les Franque-
ses, Sant Celoni i Mollet. 
En el conjunt de Catalunya, 
Lliçà d’Amunt ocupa el 10è 
lloc per darrere d’algunes 
localitats amb molts més 
habitants. El primer lloc 
l’ocupa Sant Cugat, amb 
1.790 instal·lacions de pla-
ques per autoconsum, seguit 
de Barcelona. Per potència 
instal·lada, la localitat que 
en té més al Vallès Oriental 
és Granollers, amb 3.321kW, 
que, a més, ocupa el 17è lloc 
en el ràquing de Catalunya. 
La segueixen Lliçà d’Amunt, 
Caldes i Parets. En conjunt, 
s’ha passat de 16.122kW a 
prop de 42.000.

Pel que fa als municipis 
del Moianès, la tendència 
ha estat semblant, ja que 
han passat de 141 a 301 
instal·lacions i de 681kW a 
1.828kW. Aquí destaquen 
els augments de Moià, 
Castellterçol i Calders.

SEGONA COMARCA

Per comarques, les dades de 
l’ICAEN demostren que el 
Vallès Oriental és la segona 
en nombre d’instal·lacions 
fotovoltaiques d’autocon-
sum a finals de l’any passat, 
només per darrere del Vallès 
Occidental, que en tenia 
8.330 i per davant del Baix 

“A més de l’estalvi, ens ha 
suposat un canvi d’hàbits”
Josep Carrasco està adherit a la CEL de Caldes

Caldes de Montbui

J.V.

Josep Carrasco viu en una 
casa unifamiliar adossada 
del barri del Bugarai de 
Caldes des de l’any 2004. 
L’any passat es va adherir a 

la CEL de Caldes, primer en 
la modalitat A i després en 
la B, amb plaques solars prò-
pies. Va ser un dels primers 
a fer-ho. “Feia temps que ho 
volíem fer, però la creació de 
la comunitat energètica local 
va ser un revulsiu”, explica. 

La celebració de la festa 
Obrim la CEL que es va fer 
el març de l’any passat li va 
permetre informar-se i fer 
el pas definitiu. “Ens van fer 
un estudi i ens van informar 
de les subvencions.” 

La família va decidir 

Les instal·lacions 
fotovoltaiques 
d’autoconsum gairebé 
es tripliquen en un 
any al Vallès Oriental

Lliçà de Vall  
obre la tercera 
convocatòria d’ajuts 
per plaques solars
Lliçà de Vall

L’Ajuntament de Lliçà de 
Vall ha obert aquesta set-
mana la tercera convocatò-
ria d’ajuts a la instal·lació 
de plaques solars foto-
voltaiques en habitatges 
particulars i comerços. La 
subvenció es pot demanar 
com una ajuda directa o a 
través d’una bonificació 
en l’IBI. El termini de pre-
sentació de les sol·licituds 
d’aquest any finalitzarà el 
15 de novembre. Segons 
l’Ajuntament, s’ha multi-
plicat per nou la potència 
fotovoltaica instal·lada en 
menys de tres anys.

Llobregat (5.781), el Mares-
me (4.934) i Osona (2.590). 

Per potència instal·lada, el 
Vallès Oriental també ocupa 
el segon lloc, amb 41.937kW, 
només superada també pel 
Vallès Occidental (57.938) 
i per davant del Baix 
Llobregat (40.968), Maresme 
(27.175) i Osona (25.255). 
L’existència d’una proporció 
més gran d’habitatges unifa-
miliars és un dels factors que 
afavoreixen la instal·lació de 
plaques en alguns municipis 
que tenen moltes urbanitza-
cions. 

David Villar, cap de la Uni-
tat de Prospectiva Energètica 
i Sostenibilitat de l’ICAEN 

Josep Carrasco al costat de les plaques que té a casa seva

Lliçà d’Amunt és el poble que en té més

EL TEMA NOU9EL Divendres, 3 de febrer de 20232 CREIX L’AUTOCONSUM SOLAR

VALLES ORIENTAL
Nombre 

d’instal·lacions 
2022

Nombre 
d’instal·lacions 

2021

Potència kW
2022

Potència kW
2021

Lliçà d’Amunt 562 225 3.040 1.137

L’Ametlla del Vallès 352 118 1.818 596

Cardedeu 347 158 1.715 777

Santa Eulàlia de Ronçana 302 161 2.178 666

Bigues i Riells del Fai 297 103 1.425 545

La Garriga 278 127 1.482 726

Caldes de Montbui 275 86 2.643 696

La Roca del Vallès 248 71 2.039 389

Sant Antoni de Vilamajor 232 74 1.223 341

Sant Fost de Campsentelles 225 71 1.043 335

Granollers 214 83 3.321 1.987

Lliçà de Vall 213 73 2.034 674

Santa Maria de Palautordera 213 97 965 469

Llinars del Vallès 197 62 1.319 580

Parets del Vallès 184 72 2.508 1.436

Les Franqueses del Vallès 183 57 1.899 454

Sant Celoni 175 56 1.207 539

Mollet del Vallès 169 57 1.590 898

Sant Pere de Vilamajor 156 66 721 313

Montornès del Vallès 134 36 1.976 483

Canovelles 132 52 734 228

Vilanova del Vallès 110 33 506 16

Vallromanes 109 34 653 249

Cànoves i Samalús 105 37 457 154

Sant Esteve de Palautordera 93 39 404 160

Martorelles 81 38 931 771

Montmeló 71 22 627 97

Sant Feliu de Codines 71 14 349 65

Vallgorguina 70 27 305 116

Gualba 43 17 220 81

Aiguafreda 20 5 77 20

Campins 14 5 66 21

Santa Maria de Martorelles 14 3 66 14

Fogars de Montclús 11 7 61 37

La Llagosta 10 1 155 2

Vilalba Sasserra 10 3 61 16

Montseny 9 6 39 26

Figaró 8 2 34 8

Tagamanent 5 0 27 0

TOTAL VALLÈS ORIENTAL 5.942 2.198 41.918 16.122
MOIANÈS
Moià 110 33 671 144

Calders 53 21 300 130

Castellterçol 47 15 309 139

Sant Quirze Safaja 24 8 144 68

Santa Maria d’Oló 18 9 104 57

Castellcir 17 9 126 89

Monistrol de Calders 15 4 73 15

L’Estany 9 5 40 10

Collsuspina 8 2 61 28

TOTAL MOIANÈS 301 141 1.828 681

Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum al Vallès Oriental i el Moianès

Granollers

Josep Villarroya

Els municipis del Vallès Ori-
ental gairebé han triplicat el 
nombre d’instal·lacions foto-
voltaiques d’autoconsum en 
només un any segons l’esta-
dística de l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN). A finals 
de l’any passat, hi havia 
registrades a la comarca prop 
de 6.000 instal·lacions, men-
tre que aproximadament un 
any abans eren prop de 2.200 
–vegeu gràfic adjunt. 

Per localitats, Lliçà de Vall 
és la que més instal·lacions 
tenia registrades a 31 de 
desembre de l’any passat, 
amb 562. I entre els pobles 
que més en tenen i que han 
experimentat increments 
més importants, triplicant 
fins i tot la xifra, hi ha 
l’Ametlla, Bigues i Riells, 
Caldes, la Roca, Sant Antoni 
de Vilamajor, Sant Fost, Lliçà 
de Vall, Llinars, les Franque-
ses, Sant Celoni i Mollet. 
En el conjunt de Catalunya, 
Lliçà d’Amunt ocupa el 10è 
lloc per darrere d’algunes 
localitats amb molts més 
habitants. El primer lloc 
l’ocupa Sant Cugat, amb 
1.790 instal·lacions de pla-
ques per autoconsum, seguit 
de Barcelona. Per potència 
instal·lada, la localitat que 
en té més al Vallès Oriental 
és Granollers, amb 3.321kW, 
que, a més, ocupa el 17è lloc 
en el ràquing de Catalunya. 
La segueixen Lliçà d’Amunt, 
Caldes i Parets. En conjunt, 
s’ha passat de 16.122kW a 
prop de 42.000.

Pel que fa als municipis 
del Moianès, la tendència 
ha estat semblant, ja que 
han passat de 141 a 301 
instal·lacions i de 681kW a 
1.828kW. Aquí destaquen 
els augments de Moià, 
Castellterçol i Calders.

SEGONA COMARCA

Per comarques, les dades de 
l’ICAEN demostren que el 
Vallès Oriental és la segona 
en nombre d’instal·lacions 
fotovoltaiques d’autocon-
sum a finals de l’any passat, 
només per darrere del Vallès 
Occidental, que en tenia 
8.330 i per davant del Baix 

“A més de l’estalvi, ens ha 
suposat un canvi d’hàbits”
Josep Carrasco està adherit a la CEL de Caldes

Caldes de Montbui

J.V.

Josep Carrasco viu en una 
casa unifamiliar adossada 
del barri del Bugarai de 
Caldes des de l’any 2004. 
L’any passat es va adherir a 

la CEL de Caldes, primer en 
la modalitat A i després en 
la B, amb plaques solars prò-
pies. Va ser un dels primers 
a fer-ho. “Feia temps que ho 
volíem fer, però la creació de 
la comunitat energètica local 
va ser un revulsiu”, explica. 

La celebració de la festa 
Obrim la CEL que es va fer 
el març de l’any passat li va 
permetre informar-se i fer 
el pas definitiu. “Ens van fer 
un estudi i ens van informar 
de les subvencions.” 

La família va decidir 

Les instal·lacions 
fotovoltaiques 
d’autoconsum gairebé 
es tripliquen en un 
any al Vallès Oriental

Lliçà de Vall  
obre la tercera 
convocatòria d’ajuts 
per plaques solars
Lliçà de Vall

L’Ajuntament de Lliçà de 
Vall ha obert aquesta set-
mana la tercera convocatò-
ria d’ajuts a la instal·lació 
de plaques solars foto-
voltaiques en habitatges 
particulars i comerços. La 
subvenció es pot demanar 
com una ajuda directa o a 
través d’una bonificació 
en l’IBI. El termini de pre-
sentació de les sol·licituds 
d’aquest any finalitzarà el 
15 de novembre. Segons 
l’Ajuntament, s’ha multi-
plicat per nou la potència 
fotovoltaica instal·lada en 
menys de tres anys.

Llobregat (5.781), el Mares-
me (4.934) i Osona (2.590). 

Per potència instal·lada, el 
Vallès Oriental també ocupa 
el segon lloc, amb 41.937kW, 
només superada també pel 
Vallès Occidental (57.938) 
i per davant del Baix 
Llobregat (40.968), Maresme 
(27.175) i Osona (25.255). 
L’existència d’una proporció 
més gran d’habitatges unifa-
miliars és un dels factors que 
afavoreixen la instal·lació de 
plaques en alguns municipis 
que tenen moltes urbanitza-
cions. 

David Villar, cap de la Uni-
tat de Prospectiva Energètica 
i Sostenibilitat de l’ICAEN 

Josep Carrasco al costat de les plaques que té a casa seva

Lliçà d’Amunt és el poble que en té més



EL TEMANOU9EL Divendres, 3 de febrer de 2023 3CREIX L’AUTOCONSUM SOLAR

explica que el gran incre-
ment de les instal·lacions 
respon a diversos factors 
com la reducció del preu i les 
millores tecnològiques que 
augmenten el rendiment de 
les plaques, un fet que “per-
met recuperar la inversió 
feta en menys temps”. També 
hi juga a favor l’increment 
del preu de l’energia en els 
darrers anys, així com els 
canvis en la normativa. “Ja 
portem uns quatre anys 
amb una normativa més 
favorable. A diferència del 
que passava fa uns anys, 
en què la tramitació de les 
instal·lacions era molt més 
llarga, ara s’ha simplificat en 
instal·lacions domèstiques o 
comercials”, diu Villar. I tam-
bé apunta la possiblitat de 
compensar els excedents que 
es poden injectar a la xarxa. 
“Aquesta energia no la llen-
ces i la pots recuperar en un 
moment determinat.” 

LA CLAU D 
E L’EMMAGATZEMATGE

Joaquim Daura, president 
del Clúster de l’Energia 
Eficient de Catalunya, que 
reuneix més de 200 socis, 
entre empreses generadores, 
comercialitzadores, engi-
nyeries, instal·ladores, fabri-
cants de material i adminis-
tracions, creu que l’augment 
de les instal·lacions “demos-
tra que la societat i la petita 
i mitjana empresa estan 
prenent consciència”. Alerta, 
però que “la incògnita serà 
com es gestiona en el futur”, 
quan les grans fonts de pro-
ducció, com la nuclear o les 
centrals tèrmiques que cre-
men gas i fuel perdin pes en 
el conjunt de la producció.

En aquest sentit, considera 
clau avançar en noves tecno-
logies que permetin emma-
gatzemar de forma eficient 
l’energia procedent de plan-
tes solars o eòliques quan no 
hi hagi sol o quan no bufi el 
vent. “Hem de disposar d’al-
tres variables per modelar la 
producció energètica i digita-
litzar tota la xarxa per tenir 
una bona traçabilitat de la 
informació”, apunta Joaquim 
Daura.

instal·lar vuit plaques de 
375W a la teulada de la casa, 
amb una potència aproxi-
mada de 3kW i amb un cost 
d’instal·lació d’uns 7.000 
euros. Es van connectar el 
juliol de l’any passat i Car-
rasco explica que de seguida 
van notar un estalvi en les 
factures. “Si abans pagàvem 
uns 120 euros, en vam pagar 
70.”

Però, a més de l’estalvi 
econòmic, Carrasco, que 
és professor d’FP a l’insti-
tut Manolo Hugúe, valora 
l’impacte mediambiental. 
“Si el preu fos més atractiu 

s’hi apuntaria més gent. El 
retorn econòmic no és ràpid, 
però ens preocupa més que 
sigui una energia verda per-
què es tracta de protegir el 
futur de tots.” Remarca que 
disposar d’energia fotovol-
taica ha fet que la família, 
de quatre membres, hagi 
canviat alguns hàbits. “Pro-
curem consumir més quan 
es genera més energia, que 
és quan toca més el sol. I 
també tenim en compte que 
si connectem molts electro-
domèstics alhora, el consum 
és més gran. Per tant, mirem 
de no fer-ho.”

La comunitat energètica local 
dispara les llicències a Caldes
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Les plaques de Can Forns d’Electra Caldense

Caldes de Montbui

J.V.

El nombre d’instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum 
a Caldes s’ha disparat en 
només dos anys. Segons les 
dades que ha donat a conèi-
xer l’Ajuntament, l’any pas-
sat va rebre un total de 212 
comunicacions per instal·lar 
plaques fotovoltaiques, una 
xifra que multiplica per vuit 
el nombre de llicències regis-
trades l’any 2020, que va ser 
de 26. La xifra va multiplicar 
per tres el nombre de llicèn-
cies registrades l’any 2021.

L’Ajuntament considera 
que aquesta evolució con-
firma l’aposta que han fet 
la ciutadania i les empreses 
per l’energia fotovoltaica i 
l’èxit de l’aposta que ha fet 
l’Ajuntament per l’autocon-
sum a través del projecte de 
la comunitat energètica local 
(CEL), que ja suma sis instal-
lacions en funcionament. 
Fonts municipals també des-
taquen que l’interès creixent 
per la transició energètica 
queda palès en les dades de 
les atencions fetes des de 
l’Oficina d’Acció Climàtica. 
En només un any, s’ha passat 
de les 176 atencions que es 
van fer l’any 2021 a les 600 
de l’any passat.

Actualment, hi ha un cen-
tenar d’usuaris de la CEL de 
la modalitat A, és a dir, que 
fan ús d’energia generada en 
equipaments públics i reben 
1kW de potència. D’aquests, 
47 corresponen a la instal-
lació fotovoltaica del Centre 
Cívic, 29 a la del pavelló del 
Bugarai, 14 a la de la Biblio-
teca i 10 a la del camp de fut-
bol. Els usuaris han de pagar 
una quota anual de 50 euros 
i l’estalvi que aconsegueixen 
es calcula entre els 150 i els 
250 euros anuals. Pel que fa 

a la modalitat B, és a dir, que 
disposen de plaques solars 
privades, n’hi ha 74. L’estalvi 
per a aquesta modalitat, amb 
una instal·lació de 2kW o 
3kW de potència, pot ser de 
400 a 700 euros l’any i els 
usuaris reben informació 
detallada de la quantitat 
d’energia que generen i 
l’aportació que fan a la comu-
nitat. El regidor d’Acció Cli-
màtica, Jordi Martín, destaca 
que molts dels membres que 
es van adherir a la CEL l’any 
passat són de la modalitat B. 
Destaca que, sumant la sub-

venció municipal a la instal-
lació, que pot anar de 500 a 
1.000 euros en funció de la 
potència, i tenint en compte 
el preu actual de l’energia, 
la inversió es pot amortitzar 
entre cinc i set anys. Martín 
explica que aquest any obri-
ran un nou període d’inscrip-
cions i esperen sumar 200 
membres més. A més, la sub-
venció d’1,3 milions d’euros 
que rebrà l’Ajuntament dels 
fons europeus Next Genera-
tion, a través de la Diputació 
i l’ICAEN, permetrà ampliar 
la CEL a uns 650 domici-

lis de tot el nucli urbà, les 
urbanitzacions i el polígon 
industrial, un 10% del total 
del municipi, i passar d’una 
potència de 234 a 2.430kW.

ELECTRA CALDENSE 
IMPULSA NOUS  
PROJECTES

També a Caldes, la com-
panyia Electra Caldense 
gestiona dues comunitats 
d’autoconsum compartit. 
La primera es va posar en 
marxa a les Brugueres, a 
partir d’una pèrgola de pla-
ques situada al pàrquing 
del Caprabo. Té 15 usuaris 
domèstics i 5 comerços i una 
potència de 88kW. L’altra es 
va posar en marxa la prima-
vera passada a Can Forns, al 
nucli antic, amb plaques situ-
ades a la teulada d’un antic 
balneari, amb uns 30 usuaris 
domèstics i petits negocis i 
amb uns 30kW de potència. 
Actualment n’està posant 
en marxa una altra al carrer 
Sant Damià i dues més en 
naus del carrer Borges Blan-
ques, al polígon industrial la 
Borda.

“A Catalunya, quan a la 
societat se li ha demanat 
que aporti a la transició 
energètica ha respost i ha 
complert”, destaca el conse-
ller delegat de la companyia, 
Oriol Xalabarder. I afegeix: 
“A Catalunya som líders en 
la instal·lació de plaques” i 
diu que, en part, hi ha ajudat 
l’augment del preu de la llum, 
“que ha afavorit que fer auto-
consum sigui més rendible 
i, a més, es col·labora amb el 
medi ambient generant ener-
gia neta”. Xalabarder apunta 
que es poden assolir estalvis 
d’entre el 10% i el 15% en 
la factura amb un període 
d’amortització de la inversió 
de set o vuit anys.

Vilalba instal·la 
plaques al centre cívic
Vilalba Sasserra

Aquesta setmana han 
començat les obres de la 
instal·lació fotovoltaica al 
centre cívic Vicenç Català 
de Vilalba Sasserra. Dona-
ran servei al mateix centre 
cívic, a l’ajuntament i a la 
llar d’infants. Tenen una 
potència instal·lada de 
9KWp i un cost de 16.552 
euros que es pagaran amb 
una subvenció que ha acon-
seguit el consistori de la 
Diputació de Barcelona.FA
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Josep Carrasco al costat de les plaques que té a casa seva
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La instal·lació de les plaques al camp de futbol de Caldes

En dos anys, s’ha multiplicat per vuit el nombre d’instal·lacions, segons l’Ajuntament
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explica que el gran incre-
ment de les instal·lacions 
respon a diversos factors 
com la reducció del preu i les 
millores tecnològiques que 
augmenten el rendiment de 
les plaques, un fet que “per-
met recuperar la inversió 
feta en menys temps”. També 
hi juga a favor l’increment 
del preu de l’energia en els 
darrers anys, així com els 
canvis en la normativa. “Ja 
portem uns quatre anys 
amb una normativa més 
favorable. A diferència del 
que passava fa uns anys, 
en què la tramitació de les 
instal·lacions era molt més 
llarga, ara s’ha simplificat en 
instal·lacions domèstiques o 
comercials”, diu Villar. I tam-
bé apunta la possiblitat de 
compensar els excedents que 
es poden injectar a la xarxa. 
“Aquesta energia no la llen-
ces i la pots recuperar en un 
moment determinat.” 

LA CLAU D 
E L’EMMAGATZEMATGE

Joaquim Daura, president 
del Clúster de l’Energia 
Eficient de Catalunya, que 
reuneix més de 200 socis, 
entre empreses generadores, 
comercialitzadores, engi-
nyeries, instal·ladores, fabri-
cants de material i adminis-
tracions, creu que l’augment 
de les instal·lacions “demos-
tra que la societat i la petita 
i mitjana empresa estan 
prenent consciència”. Alerta, 
però que “la incògnita serà 
com es gestiona en el futur”, 
quan les grans fonts de pro-
ducció, com la nuclear o les 
centrals tèrmiques que cre-
men gas i fuel perdin pes en 
el conjunt de la producció.

En aquest sentit, considera 
clau avançar en noves tecno-
logies que permetin emma-
gatzemar de forma eficient 
l’energia procedent de plan-
tes solars o eòliques quan no 
hi hagi sol o quan no bufi el 
vent. “Hem de disposar d’al-
tres variables per modelar la 
producció energètica i digita-
litzar tota la xarxa per tenir 
una bona traçabilitat de la 
informació”, apunta Joaquim 
Daura.

instal·lar vuit plaques de 
375W a la teulada de la casa, 
amb una potència aproxi-
mada de 3kW i amb un cost 
d’instal·lació d’uns 7.000 
euros. Es van connectar el 
juliol de l’any passat i Car-
rasco explica que de seguida 
van notar un estalvi en les 
factures. “Si abans pagàvem 
uns 120 euros, en vam pagar 
70.”

Però, a més de l’estalvi 
econòmic, Carrasco, que 
és professor d’FP a l’insti-
tut Manolo Hugúe, valora 
l’impacte mediambiental. 
“Si el preu fos més atractiu 

s’hi apuntaria més gent. El 
retorn econòmic no és ràpid, 
però ens preocupa més que 
sigui una energia verda per-
què es tracta de protegir el 
futur de tots.” Remarca que 
disposar d’energia fotovol-
taica ha fet que la família, 
de quatre membres, hagi 
canviat alguns hàbits. “Pro-
curem consumir més quan 
es genera més energia, que 
és quan toca més el sol. I 
també tenim en compte que 
si connectem molts electro-
domèstics alhora, el consum 
és més gran. Per tant, mirem 
de no fer-ho.”

La comunitat energètica local 
dispara les llicències a Caldes
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Les plaques de Can Forns d’Electra Caldense

Caldes de Montbui

J.V.

El nombre d’instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum 
a Caldes s’ha disparat en 
només dos anys. Segons les 
dades que ha donat a conèi-
xer l’Ajuntament, l’any pas-
sat va rebre un total de 212 
comunicacions per instal·lar 
plaques fotovoltaiques, una 
xifra que multiplica per vuit 
el nombre de llicències regis-
trades l’any 2020, que va ser 
de 26. La xifra va multiplicar 
per tres el nombre de llicèn-
cies registrades l’any 2021.

L’Ajuntament considera 
que aquesta evolució con-
firma l’aposta que han fet 
la ciutadania i les empreses 
per l’energia fotovoltaica i 
l’èxit de l’aposta que ha fet 
l’Ajuntament per l’autocon-
sum a través del projecte de 
la comunitat energètica local 
(CEL), que ja suma sis instal-
lacions en funcionament. 
Fonts municipals també des-
taquen que l’interès creixent 
per la transició energètica 
queda palès en les dades de 
les atencions fetes des de 
l’Oficina d’Acció Climàtica. 
En només un any, s’ha passat 
de les 176 atencions que es 
van fer l’any 2021 a les 600 
de l’any passat.

Actualment, hi ha un cen-
tenar d’usuaris de la CEL de 
la modalitat A, és a dir, que 
fan ús d’energia generada en 
equipaments públics i reben 
1kW de potència. D’aquests, 
47 corresponen a la instal-
lació fotovoltaica del Centre 
Cívic, 29 a la del pavelló del 
Bugarai, 14 a la de la Biblio-
teca i 10 a la del camp de fut-
bol. Els usuaris han de pagar 
una quota anual de 50 euros 
i l’estalvi que aconsegueixen 
es calcula entre els 150 i els 
250 euros anuals. Pel que fa 

a la modalitat B, és a dir, que 
disposen de plaques solars 
privades, n’hi ha 74. L’estalvi 
per a aquesta modalitat, amb 
una instal·lació de 2kW o 
3kW de potència, pot ser de 
400 a 700 euros l’any i els 
usuaris reben informació 
detallada de la quantitat 
d’energia que generen i 
l’aportació que fan a la comu-
nitat. El regidor d’Acció Cli-
màtica, Jordi Martín, destaca 
que molts dels membres que 
es van adherir a la CEL l’any 
passat són de la modalitat B. 
Destaca que, sumant la sub-

venció municipal a la instal-
lació, que pot anar de 500 a 
1.000 euros en funció de la 
potència, i tenint en compte 
el preu actual de l’energia, 
la inversió es pot amortitzar 
entre cinc i set anys. Martín 
explica que aquest any obri-
ran un nou període d’inscrip-
cions i esperen sumar 200 
membres més. A més, la sub-
venció d’1,3 milions d’euros 
que rebrà l’Ajuntament dels 
fons europeus Next Genera-
tion, a través de la Diputació 
i l’ICAEN, permetrà ampliar 
la CEL a uns 650 domici-

lis de tot el nucli urbà, les 
urbanitzacions i el polígon 
industrial, un 10% del total 
del municipi, i passar d’una 
potència de 234 a 2.430kW.

ELECTRA CALDENSE 
IMPULSA NOUS  
PROJECTES

També a Caldes, la com-
panyia Electra Caldense 
gestiona dues comunitats 
d’autoconsum compartit. 
La primera es va posar en 
marxa a les Brugueres, a 
partir d’una pèrgola de pla-
ques situada al pàrquing 
del Caprabo. Té 15 usuaris 
domèstics i 5 comerços i una 
potència de 88kW. L’altra es 
va posar en marxa la prima-
vera passada a Can Forns, al 
nucli antic, amb plaques situ-
ades a la teulada d’un antic 
balneari, amb uns 30 usuaris 
domèstics i petits negocis i 
amb uns 30kW de potència. 
Actualment n’està posant 
en marxa una altra al carrer 
Sant Damià i dues més en 
naus del carrer Borges Blan-
ques, al polígon industrial la 
Borda.

“A Catalunya, quan a la 
societat se li ha demanat 
que aporti a la transició 
energètica ha respost i ha 
complert”, destaca el conse-
ller delegat de la companyia, 
Oriol Xalabarder. I afegeix: 
“A Catalunya som líders en 
la instal·lació de plaques” i 
diu que, en part, hi ha ajudat 
l’augment del preu de la llum, 
“que ha afavorit que fer auto-
consum sigui més rendible 
i, a més, es col·labora amb el 
medi ambient generant ener-
gia neta”. Xalabarder apunta 
que es poden assolir estalvis 
d’entre el 10% i el 15% en 
la factura amb un període 
d’amortització de la inversió 
de set o vuit anys.

Vilalba instal·la 
plaques al centre cívic
Vilalba Sasserra

Aquesta setmana han 
començat les obres de la 
instal·lació fotovoltaica al 
centre cívic Vicenç Català 
de Vilalba Sasserra. Dona-
ran servei al mateix centre 
cívic, a l’ajuntament i a la 
llar d’infants. Tenen una 
potència instal·lada de 
9KWp i un cost de 16.552 
euros que es pagaran amb 
una subvenció que ha acon-
seguit el consistori de la 
Diputació de Barcelona.FA
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La instal·lació de les plaques al camp de futbol de Caldes

En dos anys, s’ha multiplicat per vuit el nombre d’instal·lacions, segons l’Ajuntament
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Santa Agnès estrena nova
gespa i marcador al camp de
futbol
Millores al camp de futbol

8 de febrer de 2023  | La Roca del Vallès, Societat  

El camp de futbol de Santa Agnès estrena gespa. Durant les últimes setmanes,
l’Ajuntament de la Roca ha fet diverses millores en aquest camp i també ha incorporat un
nou mercador i reixes para-pilotes.
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8 de Març Eleccions municipals 2023
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Salvador Illa (PSC): "Intentem governar des
de l’oposició"
¿Dona per trencada la política de blocs a Catalunya?

Estem en una etapa diferent. A Catalunya s’està imposant la política útil, que és la que busca els
consensos i unir els catalans. Amb els pressupostos, aquest tipus de política fa un pas endavant
molt important. 

¿El pacte de pressupostos certifica que el procés s’ha acabat, com diu el president Pedro
Sánchez?

En la segona dècada del segle XXI hi ha hagut una manera de fer política que s’esforçava a
remarcar el que ens separa i la confrontació permanent. Ara els ciutadans demanen que, sense
amagar el que ens diferencia, remarquem el que ens uneix i fem una política de consensos. És
el que hem fet en aquest acord pressupostari.

¿La sortida de Junts del Govern i el divorci independentista ha sigut per al PSC una
oportunitat per guanyar centralitat?

No em sembla mai una bona notícia la ruptura d’un govern. Vaig dir que la fórmula no
funcionaria i ens estem esforçant a construir una alternativa. Es va trencar el Govern, hi ha un
Govern molt dèbil i el que hem fet és exercir la nostra responsabilitat amb aquest horitzó de
política útil i d’intentar governar des de l’oposició. Fer oposició no és només un treball de crítica
o de fiscalització de l’acció del Govern.

¿«Governar des de l’oposició» suposa més o menys cooperació amb ERC a partir d’ara?

Cooperar, cooperarem amb tothom. La política és millorar el benestar i la vida dels ciutadans,
l’objectiu no és derrotar un adversari polític. Les eleccions són l’instrument que t’ha de permetre
millorar amb les teves propostes la vida dels ciutadans, per això volem més suports per governar
des de la Generalitat.

¿Pot afirmar ara que confia en el president?

Tinc una relació cordial amb el president i de molt respecte a ERC, com també la tinc amb Junts
i la resta de forces del Parlament. Hi ha coses que han costat molt en aquesta negociació. Tinc
la confiança que tots som prou madurs perquè complim. Aquests últims dies he parlat amb més
intensitat amb Aragonès i ha anat bé.

«Aquests últims dies he parlat amb més intensitat amb Aragonès i ha anat bé»

¿Li preocupa que aprovar els pressupostos suposi insuflar oxigen al Govern en minoria?

No m’importa ni em preocupa per res, el que em preocupa és millorar la vida dels catalans i que
Catalunya torni a ser exemple d’admiració.

Fins ara havia mantingut que amb 33 diputats el Govern difícilment podria acabar la
legislatura. ¿Ara sí que pot?

Salvador Illa (PSC): "Intentem governar des
de l’oposició"
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i la resta de forces del Parlament. Hi ha coses que han costat molt en aquesta negociació. Tinc
la confiança que tots som prou madurs perquè complim. Aquests últims dies he parlat amb més
intensitat amb Aragonès i ha anat bé.
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¿Seria millor que Catalunya tingués un Govern estable amb prou suport parlamentari? Per
descomptat. ¿A qui li correspon prendre decisions sobre aquesta qüestió? Al senyor Aragonès.
Ell tenia 74 diputats, ara en té 33 i haurà de dir què pensa fer. És veritat que els pressupostos
són una oportunitat de recursos que demano que el Govern gestioni amb eficàcia i eficiència
d’acord amb els compromisos segellats. Nosaltres serem lleials.

¿Estaria disposat a negociar aquesta estabilitat si el president l’hi demanés?

Jo estic construint una alternativa a un Govern que crec que no té un enfocament adequat. Estic
disposat a allargar la mà, però crec que Catalunya necessita una altra manera de fer les coses.
Els pressupostos poden ser una degustació d’aquesta manera de fer les coses. Convé tenir
estabilitat i rumb, però jo no soc responsable de l’enfocament del Govern ni que s’hagi trencat.

¿La cessió d’ERC amb la B-40 va ser un gest determinant perquè hi hagués acord?

Tot va ser determinant. La qüestió que ha focalitzat més l’atenció ha sigut la B-40 perquè va ser
objecte de declaracions molt rotundes per part d’alguns dirigents d’ERC.

«Jo estic construint una alternativa a un Govern que crec que no té un enfocament adequat»

Els Comuns han qualificat de mera «declaració d’intencions» els acords sobre les
infraestructures. ¿Pot garantir que es portaran a terme?

És el que hem acordat. N’estic segur. He sigut molt respectuós amb tots els processos de
negociació i demano el mateix respecte. 

Per ara, no hi ha cap partida pressupostària explícita per això. ¿N’hi haurà?

Veurem que aquests projectes tiren endavant en els termes acordats.

¿L’aeroport de Barcelona-el Prat pot «guanyar capacitat» i «modernitzar-se sense
necessitat d’ampliar la tercera pista, com diu ERC?»

A mi em sembla que no. El que hem acordat és que estudiarem les opcions perquè guanyi
capacitat. Això és essencial per a Barcelona, per a Catalunya i per a Espanya. L’aeroport de
Barcelona-el Prat està al límit de la seva màxima capacitat, al voltant de les 70 operacions per
hora, i hauríem d’arribar a les 90. Els vols de llarg radi els fan avions que tenen uns requisits
tècnics que fan que els aeroports hagin de tenir dues pistes llargues. Ha d’operar amb les
restriccions per no perjudicar la qualitat de vida dels veïns i respectant la normativa
mediambiental.

¿Suscita aquesta proposta unanimitat dins el Govern central?

Centrar la transformació del Prat en una disputa dins el Govern central és enganyar-nos. El
problema el tenim aquí i ens hem de posar d’acord. Que no ens passi com amb el quart cinturó,
que portem 30 anys sense decidir per on passa.

«Per guanyar capacitat, s’ha d’ampliar l’aeroport amb la tercera pista. Els vols de llarg radi
necessiten que hi hagi dues pistes llargues»

El PSC ha fet cessions per a l’acord. Ha quedat fora que el CEO quedi en mans del
Parlament i no es fa menció explícita al tancament de la delegació del Govern a Barcelona
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o a les delegacions de l’exterior.

En algunes coses ens hem ajustat per arribar a un acord. Hem acordat que les entitats que
depenen de la Generalitat es retallin en un 10% per fer-la més eficient. I les delegacions
territorials s’han de revalorar. Sobre que el CEO depengui del Parlament farem una proposta per
la via parlamentària perquè tothom es pronunciï. 

El Govern afirma que manté el pla pilot de la renda bàsica universal en la llei
d’acompanyament. Vostè ha defensat que no. ¿Com queda aquesta qüestió?

Hem de fer front a la inflació i potser no és el moment de destinar 40 milions a fer una
experimentació amb la renda bàsica. Hem demanat que s’aturi i que ho fem en un altre moment
més propici.

¿Veu raons perquè Junts s’afegeixi a l’acord com ha demanat el president Pere
Aragonès?

No soc ningú per parlar en nom de Junts. Els respecto, tenen un paper clau a Catalunya.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va dir que no farà cap pacte de governabilitat
amb el PSC i que ells, a diferència d’ERC, no contribuiran mai a la investidura d’un
president no independentista.

És el seu posicionament i ho respecto. Quan arribi el moment farem el nostre plantejament. Jo
vull sumar, unir. Tenim horitzons polítics diferents, però hem tingut capacitat d’acord amb
aquesta formació en altres àmbits. Les coses no són estàtiques ni en la vida, ni en la política ni
en l’economia.

Notícies relacionades

El preocupa que arreli en l’imaginari d’una part de la ciutadania catalana que s’acosta un
nou tripartit?

Estem en un moment diferent. També parlen de la sociovergència els que fins ara han governat
junts la Generalitat. Nosaltres no hem governat mai amb CiU i els seus successors i ells sí.
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Retorn de diumenge complicat amb cues a
l'AP-7, la C-16 i la N-260
La tornada del cap de setmana s'ha complicat aquest diumenge a la tarda, amb cues a les
carreteres principals, en especial al Pirineu.

Al llarg de la tarda s'han acumulat fins a 15 quilòmetres de retenció a la N-260, l'Eix Pirinenc,
entre Ribes de Freser i Planoles.

Al Pirineu també hi ha hagut 15 quilòmetres de retenció a la C-16 a Bagà i Cercs.

A l'AP-7 a la Roca del Vallès, un accident ha generat més de 10 quilòmetres de retencions. 
 

Segueix l'estat del trànsit en directe:

 

Una marxa lenta a la C-32

Durant el dia, mig centenar de vehicles han participat en la marxa lenta convocada pels
principals agents polítics, econòmics i veïnals del Garraf i el Baix Penedès per reclamar la
gratuïtat de l'autopista C-32 per als viatges d'anada i tornada en un mateix dia.

Els vehicles s'han concentrat a Vilanova i la Geltrú i han accedit a la C-32 fins a Sitges, on han
ocupat tots els carrils en sentit nord i han reduït la velocitat fins a provocar un tap que s'ha
allargat una mitja hora.

Els convocants denuncien que els veïns i les empreses de la zona són els únics de Catalunya
que han de pagar de manera forçada per fer ús d'una via ràpida, donat que no pensen en la C-
31 com a alternativa, i avancen la intenció de dur properament la seva protesta a Barcelona.
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El KH-7 cau amb dignitat
El Granollers, en el debut de Robert Cuesta, competeix fins al final amb el Bera Bera (29-26)

Robert Cuesta: 
“L’equip 
no ha deixat 
de competir”

 Donosti

EL 9 NOU

Al KH-7 li va canviar la 
cara en el partit d’aquest 
dissabte a la pista del 
Bera Bera. “Estic molt 
content del rendiment 
de l’equip durant els 60 
minuts. Crec que l’equip 
no ha deixat de competir 
en cap moment”, explicava 
Robert Cuesta després 
de la seva estrena com a 
tècnic del Granollers. L’en-
trenador en feia balanç 
positiu, sobretot perquè es 
tractava d’una derrota llui-
tada contra el primer de 
la lliga. “És un rival com-
plicadíssim a casa seva. Al 
final, els petits detalls han 
fet que el resultat caigués 
a favor seu. Aquesta és la 
línia de treball que ha de 
seguir l’equip.”

L’entrenador ja havia 
alertat a la prèvia del 
matx de la necessitat d’es-
tar concentrades els 60 
minuts i no precipitar-se. 
Si aquest cap de setmana 
passat el KH-7 s’enfron-
tava contra les primeres, 
la setmana que ve rebran 
el Rocasa Gran Canària, el 
segon classificat i exequip 
de Robert Cuesta. “És un 
partit molt complicat, a 
casa, contra un supere-
quip. Esperem seguir en 
aquesta línia de millora”, 
confessava el nou entre-
nador del Granollers en 
declaracions dissabte.
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De la mateixa manera que ho era amb Dolo Martín, Paula Milagros també va ser una de les fixes per a Robert Cuesta

Donosti

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers va 
tornar a perdre, és cert, però 
les sensacions que va deixar 
l’equip granollerí, en el dia 
del debut de Robert Cuesta a 
la banqueta granollerina, van 
ser immillorables. El KH-7 va 
vendre molt cara la seva pell, 
i va obligar el Super Amara 
Bera Bera, líder consolidat 
de la competició, a haver de 
treballar-se el triomf fins 
al final per quedar-se amb 
els dos punts. El KH-7, però, 
amb la derrota continua en la 
zona de play-off pel descens. 
No obstant això, l’equip de 
Robert Cuesta és a quatre 
punts del vuitè lloc –posició 
que dona accés als play-offs 
pel títol–, i que és l’objectiu 
que es va fixar el tècnic de 
Montornès del Vallès en la 
roda de premsa de la seva 
presentació.

El KH-7 va començar amb 
força dubtes en atac. En can-
vi, el Bera Bera va estar molt 
endollat amb un parcial de 
3-0 als primers dos minuts. 
Lea Kofler, en un dels seus 
millors partits com a juga-
dora granollerina, va agafar 
les regnes en atac i va portar 
el KH-7 a empatar, primera-
ment, a 7 gols, i després a 8 
–l’últim empat que va regis-
trar el marcador–. Els gols 
d’Esther Arrojeria i Giuliana 
Gavilán van tornar a donar 
tres gols de marge –la màxi-
ma diferència del primer 
temps– a les guipuscoanes, 
que no van poder frenar la 
dupla formada per Martina 

sis gols de marge, després 
d’un gol de Maitane Etxe-
berria (22-16). El Granollers, 
però, no va llançar la tova-
llola i va arribar a situar-se 
a un únic gol quan faltaven 
poc més de cinc minuts (25-
24, min 54). Quan semblava 
que la remuntada era més 
a prop, un gol de Gavilán i 
dos més d’Arcos, aprofitant 
una exclusió d’Ester Somaza, 
van posar fi definitivament 
a les opcions de puntuar del 
KH-7. Vegué i Capdevila van 
posar a dos les vallesanes, 
després del darrer temps 
mort de Cuesta. Però una 
exclusió de Brasil i un darrer 
gol d’Hernández van senten-
ciar el partit definitivament 
amb el 29-26.

Capdevila i Paula Milagros 
en els darrers minuts, i que 
van deixar el desavantatge 
en dos gols al descans (12-
14).

Paula Arcos va carregar-
se el seu equip a l’esquena 
a la represa, i amb tres gols 

en els primers minuts va 
liderar un parcial de 5-2 (19-
14, min 38), que va obligar 
Robert Cuesta a aturar el 
partit. El temps mort no va 
canviar el signe del partit, 
de fet, les d’Imanol Álvarez 
no van tardar a arribar als 

Super Amara Bera Bera 29 

Silva, Erauskin (3), Arcos (7, 4p), 
Karsten (4), Polonio (2), Arrojeria 
(3) i Louis (1)  [set inicial]; Aalla (ps), 
Menéndez, Gavilán (4), Fernandes 
(2), Hernández (2), Etxeberria (1), 
Cavo i Loidi 
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Wiggins, González (2), Kofler (7), 
Milagros (2), Capdevila (4), Somaza 
(3) i Vegué (3) [set inicial]; Mera (ps), 
Ben Chayhab, Tort, Vila, Castañera 
(3), Brasil (2) i Sabryne.

ÀRBITRE: Árbitros: Óscar García i Alfredo Arcos. Exclusions per Menéndez i 
Erauskin pel Super Amara Bera Bera i Kofler, Capdevila, Somaza i Brasil pel KH-
7 BM Granollers.

GOLS: 4-2, 6-4, 7-6, 9-8, 12-9, 14-12 [descans]; 17-13, 20-15, 22-16, 24-21, 25-24 i 
29-26
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La Roca no va tenir continuïtat en el seu joc

La irregularitat condemna el 
Mubak davant el Sant Vicenç

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

El Mubak BM La Roca conti-
nua, en aquesta segona volta, 
sense acabar de trobar-se 
amb les bones sensacions. 
Dissabte, al Pavelló Nou de 
la Roca, on ja hi han pogut 
guanyar Mislata i Levante 
Marni, s’hi va sumar un nou 
equip a poder treure-hi els 
dos punts: la Fundació Hand-
bol Sant Vicenç. En un duel, 
en què el tercer lloc estava 

Mubak BM La Roca 24

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

F. Handbol Sant Vicenç 29

Ester, Almansa (1), Parra (5), 
Ferres (5), Molés (2), Cabetas (7) 
i Blasco (1) [set inicial]; Fernández 
(3), Estrada, Miranda, Lanceta (2), 
Cáceres, Senar i Rodríguez (3).

ÀRBITRE: Rodrigo Ruiz i José Ángel Ruiz. Exclusions per Vallejo, Garcia i 
Clascà pel Mubak BM La Roca i Fernández i vermella directa per Parra de la 
Fundació Handbol Sant Vicenç.

GOLS: 2-2, 4-3, 7-6, 7-9, 9-12, 12-14 [descans]; 14-17, 15-21, 18-21, 20-24, 22-25 i 
24-29 [final].

en joc, l’equip de Quique 
Gallego no va estar a l’altura 
del que requeria el partit.

Després d’un bon inici de 
partit de les locals, amb una 
defensa molt pendent de la 
perillosa primera línia del 
Sant Vicenç, l’atac roquerol 
va deixar de fluir. Amb 7-5 al 
marcador, les visitants van 
encadenar molt bons minuts 
de joc, i van infligir un par-
cial de 0-5, que va deixar 
molt tocat al Mubak. Un gol 
de Katy Tyaglyay i un altre 
de Marina Jiménez, que van 
sumar un parcial de 2-0, van 
truncar una dinàmica de no 
veure porteria en 12 minuts 
per les locals. Tot i la reacció, 
i en part gràcies a les atura-
des d’Ester López a la porte-
ria visitant, l’Handbol Sant 
Vicenç va poder marxar amb 

dos gols de marge al descans 
(12-14).

L’inici de la segona part 
no va ser el desitjat per La 
Roca, que no va poder escur-
çar distàncies en els primers 
minuts. De fet, les locals, 
amb un parcial de 3-7, van 
augmentar el seu avantatge. 
El temps mort de les locals, 
amb 15-21 al marcador, va 
reanimar les locals, que van 
respondre ràpidament amb 
un parcial de 5-1 (20-22, min 
47). El Mubak no va arribar 
a tenir possessió per situar-
se a un gol, i el Sant Vicenç, 
malgrat la desqualificació de 
la seva referent, Rocío Parra, 
no va perdre la solidesa en 
atac. Les de Gallego es van 
precipitar en atac, i van per-
dre tota opció de lluitar pels 
punts (24-29).
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El KH-7 cau amb dignitat
El Granollers, en el debut de Robert Cuesta, competeix fins al final amb el Bera Bera (29-26)

Robert Cuesta: 
“L’equip 
no ha deixat 
de competir”

 Donosti

EL 9 NOU

Al KH-7 li va canviar la 
cara en el partit d’aquest 
dissabte a la pista del 
Bera Bera. “Estic molt 
content del rendiment 
de l’equip durant els 60 
minuts. Crec que l’equip 
no ha deixat de competir 
en cap moment”, explicava 
Robert Cuesta després 
de la seva estrena com a 
tècnic del Granollers. L’en-
trenador en feia balanç 
positiu, sobretot perquè es 
tractava d’una derrota llui-
tada contra el primer de 
la lliga. “És un rival com-
plicadíssim a casa seva. Al 
final, els petits detalls han 
fet que el resultat caigués 
a favor seu. Aquesta és la 
línia de treball que ha de 
seguir l’equip.”

L’entrenador ja havia 
alertat a la prèvia del 
matx de la necessitat d’es-
tar concentrades els 60 
minuts i no precipitar-se. 
Si aquest cap de setmana 
passat el KH-7 s’enfron-
tava contra les primeres, 
la setmana que ve rebran 
el Rocasa Gran Canària, el 
segon classificat i exequip 
de Robert Cuesta. “És un 
partit molt complicat, a 
casa, contra un supere-
quip. Esperem seguir en 
aquesta línia de millora”, 
confessava el nou entre-
nador del Granollers en 
declaracions dissabte.
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De la mateixa manera que ho era amb Dolo Martín, Paula Milagros també va ser una de les fixes per a Robert Cuesta

Donosti

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers va 
tornar a perdre, és cert, però 
les sensacions que va deixar 
l’equip granollerí, en el dia 
del debut de Robert Cuesta a 
la banqueta granollerina, van 
ser immillorables. El KH-7 va 
vendre molt cara la seva pell, 
i va obligar el Super Amara 
Bera Bera, líder consolidat 
de la competició, a haver de 
treballar-se el triomf fins 
al final per quedar-se amb 
els dos punts. El KH-7, però, 
amb la derrota continua en la 
zona de play-off pel descens. 
No obstant això, l’equip de 
Robert Cuesta és a quatre 
punts del vuitè lloc –posició 
que dona accés als play-offs 
pel títol–, i que és l’objectiu 
que es va fixar el tècnic de 
Montornès del Vallès en la 
roda de premsa de la seva 
presentació.

El KH-7 va començar amb 
força dubtes en atac. En can-
vi, el Bera Bera va estar molt 
endollat amb un parcial de 
3-0 als primers dos minuts. 
Lea Kofler, en un dels seus 
millors partits com a juga-
dora granollerina, va agafar 
les regnes en atac i va portar 
el KH-7 a empatar, primera-
ment, a 7 gols, i després a 8 
–l’últim empat que va regis-
trar el marcador–. Els gols 
d’Esther Arrojeria i Giuliana 
Gavilán van tornar a donar 
tres gols de marge –la màxi-
ma diferència del primer 
temps– a les guipuscoanes, 
que no van poder frenar la 
dupla formada per Martina 

sis gols de marge, després 
d’un gol de Maitane Etxe-
berria (22-16). El Granollers, 
però, no va llançar la tova-
llola i va arribar a situar-se 
a un únic gol quan faltaven 
poc més de cinc minuts (25-
24, min 54). Quan semblava 
que la remuntada era més 
a prop, un gol de Gavilán i 
dos més d’Arcos, aprofitant 
una exclusió d’Ester Somaza, 
van posar fi definitivament 
a les opcions de puntuar del 
KH-7. Vegué i Capdevila van 
posar a dos les vallesanes, 
després del darrer temps 
mort de Cuesta. Però una 
exclusió de Brasil i un darrer 
gol d’Hernández van senten-
ciar el partit definitivament 
amb el 29-26.

Capdevila i Paula Milagros 
en els darrers minuts, i que 
van deixar el desavantatge 
en dos gols al descans (12-
14).

Paula Arcos va carregar-
se el seu equip a l’esquena 
a la represa, i amb tres gols 

en els primers minuts va 
liderar un parcial de 5-2 (19-
14, min 38), que va obligar 
Robert Cuesta a aturar el 
partit. El temps mort no va 
canviar el signe del partit, 
de fet, les d’Imanol Álvarez 
no van tardar a arribar als 

Super Amara Bera Bera 29 

Silva, Erauskin (3), Arcos (7, 4p), 
Karsten (4), Polonio (2), Arrojeria 
(3) i Louis (1)  [set inicial]; Aalla (ps), 
Menéndez, Gavilán (4), Fernandes 
(2), Hernández (2), Etxeberria (1), 
Cavo i Loidi 
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Wiggins, González (2), Kofler (7), 
Milagros (2), Capdevila (4), Somaza 
(3) i Vegué (3) [set inicial]; Mera (ps), 
Ben Chayhab, Tort, Vila, Castañera 
(3), Brasil (2) i Sabryne.

ÀRBITRE: Árbitros: Óscar García i Alfredo Arcos. Exclusions per Menéndez i 
Erauskin pel Super Amara Bera Bera i Kofler, Capdevila, Somaza i Brasil pel KH-
7 BM Granollers.

GOLS: 4-2, 6-4, 7-6, 9-8, 12-9, 14-12 [descans]; 17-13, 20-15, 22-16, 24-21, 25-24 i 
29-26
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La Roca no va tenir continuïtat en el seu joc

La irregularitat condemna el 
Mubak davant el Sant Vicenç

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

El Mubak BM La Roca conti-
nua, en aquesta segona volta, 
sense acabar de trobar-se 
amb les bones sensacions. 
Dissabte, al Pavelló Nou de 
la Roca, on ja hi han pogut 
guanyar Mislata i Levante 
Marni, s’hi va sumar un nou 
equip a poder treure-hi els 
dos punts: la Fundació Hand-
bol Sant Vicenç. En un duel, 
en què el tercer lloc estava 

Mubak BM La Roca 24

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

F. Handbol Sant Vicenç 29

Ester, Almansa (1), Parra (5), 
Ferres (5), Molés (2), Cabetas (7) 
i Blasco (1) [set inicial]; Fernández 
(3), Estrada, Miranda, Lanceta (2), 
Cáceres, Senar i Rodríguez (3).

ÀRBITRE: Rodrigo Ruiz i José Ángel Ruiz. Exclusions per Vallejo, Garcia i 
Clascà pel Mubak BM La Roca i Fernández i vermella directa per Parra de la 
Fundació Handbol Sant Vicenç.

GOLS: 2-2, 4-3, 7-6, 7-9, 9-12, 12-14 [descans]; 14-17, 15-21, 18-21, 20-24, 22-25 i 
24-29 [final].

en joc, l’equip de Quique 
Gallego no va estar a l’altura 
del que requeria el partit.

Després d’un bon inici de 
partit de les locals, amb una 
defensa molt pendent de la 
perillosa primera línia del 
Sant Vicenç, l’atac roquerol 
va deixar de fluir. Amb 7-5 al 
marcador, les visitants van 
encadenar molt bons minuts 
de joc, i van infligir un par-
cial de 0-5, que va deixar 
molt tocat al Mubak. Un gol 
de Katy Tyaglyay i un altre 
de Marina Jiménez, que van 
sumar un parcial de 2-0, van 
truncar una dinàmica de no 
veure porteria en 12 minuts 
per les locals. Tot i la reacció, 
i en part gràcies a les atura-
des d’Ester López a la porte-
ria visitant, l’Handbol Sant 
Vicenç va poder marxar amb 

dos gols de marge al descans 
(12-14).

L’inici de la segona part 
no va ser el desitjat per La 
Roca, que no va poder escur-
çar distàncies en els primers 
minuts. De fet, les locals, 
amb un parcial de 3-7, van 
augmentar el seu avantatge. 
El temps mort de les locals, 
amb 15-21 al marcador, va 
reanimar les locals, que van 
respondre ràpidament amb 
un parcial de 5-1 (20-22, min 
47). El Mubak no va arribar 
a tenir possessió per situar-
se a un gol, i el Sant Vicenç, 
malgrat la desqualificació de 
la seva referent, Rocío Parra, 
no va perdre la solidesa en 
atac. Les de Gallego es van 
precipitar en atac, i van per-
dre tota opció de lluitar pels 
punts (24-29).
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L’associació solidaria
roquerola viatjarà a principis
de març a Gàmbia
L'Alternativa solidaria
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Suspès el derbi 
entre el Bigues i 
el Sant Feliu per 
una picabaralla

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU 

L’àrbitre va suspendre el der-
bi vallesà del grup 5 –entre 
el Bigues i el Sant Feliu– des-
prés d’una picabaralla. El 
partit es va interrompre quan 
faltaven 20 minuts pel final 
i els dos equips empataven 
1-1. La situació es va generar 
arran d’una picabaralla entre 
dos jugadors que va obligar 
l’àrbitre a deixar el partit en 
punt mort i abandonar el ter-
reny de joc. Arran d’aquesta 
situació, el col·legiat va 
expulsar dos jugadors, un per 
a cada equip. S’espera que 
els propers dies la Federació 
Catalana de Futbol dictamini 
quan s’ha de jugar el que res-
ta de partit. Fins a l’incident, 
el Sant Feliu havia dominat 
sobre el terreny de joc. El 
Bigues, però, es va avançar 
amb un gol de Sergio Restoy, 
al minut 25. El Sant Feliu 
va respondre al cop amb un 
gol de falta d’Eduardo Cas-
tro, cinc minuts després. Al 
minut 36, l’àrbitre va expul-
sar Adrià Altadill, del Bigues, 
per una entrada per darrere. 
    CE Bigues: Espinar, Ori-
ol, Ávila, Justícia, Altadill, 
Estoy, Coca, Dionisio 
(Muñoz), Vilardebó, Navarro 
i Conte (Herruzo).

CF Sant Feliu: Lucas, 
Verdúguez, Pujol, Marín, 
Duarte, Rodríguez, Castro, 
Blázquez, Berenguer (Nor-
tes), Turón i Ennassyry.

Àrbitre: Borja Aranda. 
Targetes: dues vermelles i 
una groga per al Bigues i una 
vermella i sis grogues per al 
Sant Feliu.

GOLS: 1-0, Restoy, min 25; 
1-1, Castro, min 30.

L’Olímpic suma  
la primera victòria 
de l’any (3-0)
La Garriga

L’Olímpic la Garriga va sumar 
la primera victòria del 2023 
dissabte a la tarda contra 
el Sant Julià de Vilatorta 
(3-0). Feia cinc jornades, 
des del desembre contra 
l’Aiguafreda, que els valle-
sans no guanyaven un partit. 
Amb aquest resultat, l’Olím-
pic la Garriga és tercer del 
grup 5.
    Olímpic La Garriga: 
Almeda, Valldeneu, Calero, 
Margalef (Aparicio), Jordi i 
Sergi González, Aspa (Solà), 
Pujals (Moret), Garcia, 
Sánchez (Escudero) i Recio. 

GOLS: 1-0, Sánchez, min 
34; 2-9, Margalef, min 57; 3-
0, Solà, min 75.
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El Vilanova, de vermell, va avançar-se en el partit de dissabte a la tarda al camp del Canovelles

Taules per al Canovelles i el 
Vilanova en un partit igualat

Canovelles

EL 9 NOU

El Canovelles i el Vilanova es 
van endur un punt cada un 
dissabte a la tarda (1-1). Els 
dos conjunts, que viuen a la 
part alta de la classificació 
del grup 9 –són quart i tercer 
respectivament–, van lliurar 
un partit igualat. El Vilanova 
va sortir més endollat a la 
primera meitat i va imposar 
el seu guió de joc. La insis-
tència en la pressió va fer 
que Caballero marqués el 0-1 
al minut 9 de partit. Un error 
en la sortida de pilota del 
Canovelles els va posar el gol 

en safata. 
A la segona part, els 

locals van fer una passada 
endavant. El Canovelles va 
insistir i va generar ocasions 
fins que va trobar l’empat: 
Barragan va fer una passada 

a l’esquena de la defensa i 
el Canovelles va caçar dos 
rebots fins que Corretjer va 
fer gol (1-1). L’expulsió per 
doble groga de Parra va fre-
nar l’avanç del Canovelles als 
últims minuts.

Sant Celoni

EL 9 NOU 

Si el Llerona viu la millor 
ratxa de la temporada –amb 
nou partits consecutius 
guanyant–, el Sant Celoni ja 
en fa quatre que no es troba 
amb la victòria. Tots dos 
conjunts van confirmar les 
seves dinàmiques dissabte a 
la tarda a Sant Celoni (1-2). 
El Llerona es va avançar ben 
d’hora, en la primera jugada 
del partit, després de picar 
un córner que va transformar 
en gol Sofian.

Els visitants van arrodonir 
el 0-1 amb bons minuts de 
joc, que el Sant Celoni va 

saber trencar a la meitat del 
primer temps. Els del Baix 
Montseny van fer l’empat 
(1-1) després d’una acció per 
banda. Emili Argemí va rebre 
la pilota i la va enviar al fons 
de la porteria. Taules abans 
del descans. 

A la segona meitat, el Lle-

rona va tornar a créixer i va 
trenar un joc més sòlid. Una 
acció individual de David 
Cabezulo, al minut 75, va 
acabar amb una passada 
enrere perquè Sofian mar-
qués l’1-2 final. Amb aquest 
resultat el Sant Celoni és cin-
què i el Llerona, sisè.

Dinàmiques oposades entre 
el Sant Celoni i el Llerona
Sofian dona la victòria als visitants amb un doblet

UE Canovelles 1

Roman, Berruezo (Masip), González, 
Resina, Corretjer, Vicente (José 
Martínez), Moreno, Guàrdia 
(Barragan), Oriol Martínez, Parra i 
Castro (Anfruns).

CF Vilanova del Vallès 1

Vilaró, Molina, Esteban, Moyano 
(Vicente), El Jellouli, Caballero, 
Carmona (Akchichou), Tienda 
(Doctor), Gassama, Sarrate i López. 

ÀRBITRE: Jaume Puig. Targetes grogues: Roman, Moreno, Parra (2, min 89) 
i Oriol Martínez, del Canovelles, i Gassama, López, Vilaró i Carmona, del 
Vilanova.

GOLS: 0-1, Caballero, min 9; 1-1, Corretjer, min 80. 

FC Sant Celoni 1

Morera, Garcia (Caballé), Peña, 
Albarran, Lazarevic, Gestí, Guillén, 
Iraberri (Salvans), Hernández 
(Altés), Argemí i López. 

CE Llerona 2

Bartolomé, Encinas (Fuentes), 
Alejandro, Feijóo, Esteban, Cabrera 
(Biedma), Bagué (Altillo), Podall, 
Sofian (Pastor) i Cabuezuelo. 

ÀRBITRES: Jordi Garcia, assistit per Manel Rebollo i  Joel Sánchez. TG: Gestí, 
Albarran, Hernández i Salvans, del Sant Celoni, i Sabaté i Cabrera.

GOLS: 0-1, Sofian, min 2; 1-1, Argemí, min 43; 1-2, Sofian, min 75.

Montmeló, 3 
Sta. Perpètua, 3
Montmeló

El Montmeló va empatar als 
últims instants del partit grà-
cies a un gol de Romero (3-
3). L’equip havia anat sempre 
a remolc, malgrat que els dos 
conjunts van anar alternant 
els gols durant tot el matx.

Palautordera, 3 
Bellavista M., 2
Sta. Maria de Palautordera

El Palautordera va tornar a 
guanyar després de sumar 
tres derrotes consecuti-
ves. Amb aquest resultat 
el Palautordera és 14è i el 
Bellavista Milan, 15è.

Llinars, 3 
Atlètic Vallès, 3
Llinars del Vallès

L’Atlètic Vallès va dominar 
al marcador la major part 
del temps, però el Llinars va 
aconseguir la igualada als 
últims minuts, amb gols de 
Sylla i Sorolla.

Vilamajor, 3 
Lliçà d’Amunt, 3
Sant Antoni de Vilamajor

El partit va avançar amb 
intercanvi de gols per als dos 
equips. Van ser tots a la sego-
na meitat. 

La Torreta, 1 
Cardedeu B, 3
La Roca del Vallès

El partit se’n va anar al des-
cans amb empat (1-1) i no es 
va resoldre fins a la segona 
part, quan van marcar Àlex i 
Mountaga per al Cardedeu B.

Santa Eulàlia, 0 
Montornès N., 1
Santa Eulàlia de Ronçana

El Montornès Nord manté 
el seu ascens i és segon a la 
lliga. Rubén Rodríguez va 
fer l’únic gol del partit, al 
minut 70, contra el Santa 
Eulàlia, que és el penúltim 
classificat.

Aiguafreda, 3 
Tona, 4
Aiguafreda

L’Aiguafreda va anar a 
remolc del Tona tot el partit. 
El jugador més destacat de 
l’Aiguafreda, almenys sobre 
el marcador, va ser Matas, 
que va signar un doblet als 
últims minuts.

Parets B, 0 
Martorelles, 3
Parets del Vallès

El Martorelles referma el 
liderat. Dissabte, Marc Pilar 
(2) i Marc Blanco van mar-
car els tres gols que els van 
donar la victòria contra el 
Parets B.

Caballero marca el 0-1 i Corretjer fa l’empat als últims minuts
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Suspès el derbi 
entre el Bigues i 
el Sant Feliu per 
una picabaralla

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU 

L’àrbitre va suspendre el der-
bi vallesà del grup 5 –entre 
el Bigues i el Sant Feliu– des-
prés d’una picabaralla. El 
partit es va interrompre quan 
faltaven 20 minuts pel final 
i els dos equips empataven 
1-1. La situació es va generar 
arran d’una picabaralla entre 
dos jugadors que va obligar 
l’àrbitre a deixar el partit en 
punt mort i abandonar el ter-
reny de joc. Arran d’aquesta 
situació, el col·legiat va 
expulsar dos jugadors, un per 
a cada equip. S’espera que 
els propers dies la Federació 
Catalana de Futbol dictamini 
quan s’ha de jugar el que res-
ta de partit. Fins a l’incident, 
el Sant Feliu havia dominat 
sobre el terreny de joc. El 
Bigues, però, es va avançar 
amb un gol de Sergio Restoy, 
al minut 25. El Sant Feliu 
va respondre al cop amb un 
gol de falta d’Eduardo Cas-
tro, cinc minuts després. Al 
minut 36, l’àrbitre va expul-
sar Adrià Altadill, del Bigues, 
per una entrada per darrere. 
    CE Bigues: Espinar, Ori-
ol, Ávila, Justícia, Altadill, 
Estoy, Coca, Dionisio 
(Muñoz), Vilardebó, Navarro 
i Conte (Herruzo).

CF Sant Feliu: Lucas, 
Verdúguez, Pujol, Marín, 
Duarte, Rodríguez, Castro, 
Blázquez, Berenguer (Nor-
tes), Turón i Ennassyry.

Àrbitre: Borja Aranda. 
Targetes: dues vermelles i 
una groga per al Bigues i una 
vermella i sis grogues per al 
Sant Feliu.

GOLS: 1-0, Restoy, min 25; 
1-1, Castro, min 30.

L’Olímpic suma  
la primera victòria 
de l’any (3-0)
La Garriga

L’Olímpic la Garriga va sumar 
la primera victòria del 2023 
dissabte a la tarda contra 
el Sant Julià de Vilatorta 
(3-0). Feia cinc jornades, 
des del desembre contra 
l’Aiguafreda, que els valle-
sans no guanyaven un partit. 
Amb aquest resultat, l’Olím-
pic la Garriga és tercer del 
grup 5.
    Olímpic La Garriga: 
Almeda, Valldeneu, Calero, 
Margalef (Aparicio), Jordi i 
Sergi González, Aspa (Solà), 
Pujals (Moret), Garcia, 
Sánchez (Escudero) i Recio. 

GOLS: 1-0, Sánchez, min 
34; 2-9, Margalef, min 57; 3-
0, Solà, min 75.
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El Vilanova, de vermell, va avançar-se en el partit de dissabte a la tarda al camp del Canovelles

Taules per al Canovelles i el 
Vilanova en un partit igualat

Canovelles

EL 9 NOU

El Canovelles i el Vilanova es 
van endur un punt cada un 
dissabte a la tarda (1-1). Els 
dos conjunts, que viuen a la 
part alta de la classificació 
del grup 9 –són quart i tercer 
respectivament–, van lliurar 
un partit igualat. El Vilanova 
va sortir més endollat a la 
primera meitat i va imposar 
el seu guió de joc. La insis-
tència en la pressió va fer 
que Caballero marqués el 0-1 
al minut 9 de partit. Un error 
en la sortida de pilota del 
Canovelles els va posar el gol 

en safata. 
A la segona part, els 

locals van fer una passada 
endavant. El Canovelles va 
insistir i va generar ocasions 
fins que va trobar l’empat: 
Barragan va fer una passada 

a l’esquena de la defensa i 
el Canovelles va caçar dos 
rebots fins que Corretjer va 
fer gol (1-1). L’expulsió per 
doble groga de Parra va fre-
nar l’avanç del Canovelles als 
últims minuts.

Sant Celoni

EL 9 NOU 

Si el Llerona viu la millor 
ratxa de la temporada –amb 
nou partits consecutius 
guanyant–, el Sant Celoni ja 
en fa quatre que no es troba 
amb la victòria. Tots dos 
conjunts van confirmar les 
seves dinàmiques dissabte a 
la tarda a Sant Celoni (1-2). 
El Llerona es va avançar ben 
d’hora, en la primera jugada 
del partit, després de picar 
un córner que va transformar 
en gol Sofian.

Els visitants van arrodonir 
el 0-1 amb bons minuts de 
joc, que el Sant Celoni va 

saber trencar a la meitat del 
primer temps. Els del Baix 
Montseny van fer l’empat 
(1-1) després d’una acció per 
banda. Emili Argemí va rebre 
la pilota i la va enviar al fons 
de la porteria. Taules abans 
del descans. 

A la segona meitat, el Lle-

rona va tornar a créixer i va 
trenar un joc més sòlid. Una 
acció individual de David 
Cabezulo, al minut 75, va 
acabar amb una passada 
enrere perquè Sofian mar-
qués l’1-2 final. Amb aquest 
resultat el Sant Celoni és cin-
què i el Llerona, sisè.

Dinàmiques oposades entre 
el Sant Celoni i el Llerona
Sofian dona la victòria als visitants amb un doblet

UE Canovelles 1

Roman, Berruezo (Masip), González, 
Resina, Corretjer, Vicente (José 
Martínez), Moreno, Guàrdia 
(Barragan), Oriol Martínez, Parra i 
Castro (Anfruns).

CF Vilanova del Vallès 1

Vilaró, Molina, Esteban, Moyano 
(Vicente), El Jellouli, Caballero, 
Carmona (Akchichou), Tienda 
(Doctor), Gassama, Sarrate i López. 

ÀRBITRE: Jaume Puig. Targetes grogues: Roman, Moreno, Parra (2, min 89) 
i Oriol Martínez, del Canovelles, i Gassama, López, Vilaró i Carmona, del 
Vilanova.

GOLS: 0-1, Caballero, min 9; 1-1, Corretjer, min 80. 

FC Sant Celoni 1

Morera, Garcia (Caballé), Peña, 
Albarran, Lazarevic, Gestí, Guillén, 
Iraberri (Salvans), Hernández 
(Altés), Argemí i López. 

CE Llerona 2

Bartolomé, Encinas (Fuentes), 
Alejandro, Feijóo, Esteban, Cabrera 
(Biedma), Bagué (Altillo), Podall, 
Sofian (Pastor) i Cabuezuelo. 

ÀRBITRES: Jordi Garcia, assistit per Manel Rebollo i  Joel Sánchez. TG: Gestí, 
Albarran, Hernández i Salvans, del Sant Celoni, i Sabaté i Cabrera.

GOLS: 0-1, Sofian, min 2; 1-1, Argemí, min 43; 1-2, Sofian, min 75.

Montmeló, 3 
Sta. Perpètua, 3
Montmeló

El Montmeló va empatar als 
últims instants del partit grà-
cies a un gol de Romero (3-
3). L’equip havia anat sempre 
a remolc, malgrat que els dos 
conjunts van anar alternant 
els gols durant tot el matx.

Palautordera, 3 
Bellavista M., 2
Sta. Maria de Palautordera

El Palautordera va tornar a 
guanyar després de sumar 
tres derrotes consecuti-
ves. Amb aquest resultat 
el Palautordera és 14è i el 
Bellavista Milan, 15è.

Llinars, 3 
Atlètic Vallès, 3
Llinars del Vallès

L’Atlètic Vallès va dominar 
al marcador la major part 
del temps, però el Llinars va 
aconseguir la igualada als 
últims minuts, amb gols de 
Sylla i Sorolla.

Vilamajor, 3 
Lliçà d’Amunt, 3
Sant Antoni de Vilamajor

El partit va avançar amb 
intercanvi de gols per als dos 
equips. Van ser tots a la sego-
na meitat. 

La Torreta, 1 
Cardedeu B, 3
La Roca del Vallès

El partit se’n va anar al des-
cans amb empat (1-1) i no es 
va resoldre fins a la segona 
part, quan van marcar Àlex i 
Mountaga per al Cardedeu B.

Santa Eulàlia, 0 
Montornès N., 1
Santa Eulàlia de Ronçana

El Montornès Nord manté 
el seu ascens i és segon a la 
lliga. Rubén Rodríguez va 
fer l’únic gol del partit, al 
minut 70, contra el Santa 
Eulàlia, que és el penúltim 
classificat.

Aiguafreda, 3 
Tona, 4
Aiguafreda

L’Aiguafreda va anar a 
remolc del Tona tot el partit. 
El jugador més destacat de 
l’Aiguafreda, almenys sobre 
el marcador, va ser Matas, 
que va signar un doblet als 
últims minuts.

Parets B, 0 
Martorelles, 3
Parets del Vallès

El Martorelles referma el 
liderat. Dissabte, Marc Pilar 
(2) i Marc Blanco van mar-
car els tres gols que els van 
donar la victòria contra el 
Parets B.

Caballero marca el 0-1 i Corretjer fa l’empat als últims minuts
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La 37a edició de la Mitja Marató 
Granollers les Franqueses la Gar-
riga ha polvoritzat tant el rècord 
masculí com el femení. Els atle-

tes etíops Gehrehivet i Gezaheg-
ne han estat els millors en una 
prova que ha reunit 4.800 parti-
cipants.

Granollers

Imma Juncà

Després de dos anys, l’orga-
nització de la Mitja recupe-
rava els tradicionals actes 
del dissabte: la caminada de 
l’Open de la Mitja, les curses 
de la Mini, des de les baldu-
fes fins a l’infantil, i la cursa 
de gegants. La de dissabte va 
ser una tarda familiar, amb 
una nodrida representació 
en la Mini d’escoles (Ponent, 
Pereanton, Granullarius, de 
Granollers) i clubs espor-
tius, entre els quals el Club 
Atlètic Granollers i el Club 
Atletisme Canovelles, els 
atletes dels quals van copar 
els primers llocs del podi. 

Diumenge es va llevar amb 
una bona temperatura per 
córrer i un munt d’espec-

tadors disposats a animar. 
A 2/4 de 10 es va donar la 
sortida als participants de 
la cursa de 10km i als del 
Quart. Seguidament als 
del Quart de mitja solidari, 
encapçalats per famílies amb 
nens afectats per la síndro-
me CTNNB1, un trastorn 
del neurodesenvolupament 
que afecta un de cada 50.000 
infants al món. El conseller 
de Salut, Manel Balcells, va 
voler donar suport amb la 
seva presència a aquest col-
lectiu. També hi va haver 
una nombrosa presència 
dels Club de Runners de la 
Fundació Vallès Oriental: 40 
persones. Tots ells van pro-
tagonitzar una sortida molt 
festiva i solidària juntament 
amb membres de l’Associació 
per la Síndrome de Rett i de 

CorreAmbMi, una iniciativa 
que uneix esport, integra-
ció i solidaritat i que ajuda 
persones amb discapacitat 
perquè gaudeixin de l’esport 
popular.

Nombrosa era també la 
participació d’atletes que 
s’havien preparat a través 
del programa d’entrenament 
de Comença a fer la Mitja, 
que es feien una fotografia 
de record abans d’afrontar 
la prova. Va ser un moment 
per recordar Robert Vallet 
corredor i monitor d’aquest 
programa acabat d’operar del 
cor. Un d’aquests corredors 
va ser Xavier Prat, que era 
la quarta vegada que feia la 
Mitja. En acabar la cursa, en 
dues hores i tretze minuts, 
es mostrava molt satisfet 
del resultat. “Un monitor de 

L’atleta etíop Hagos Gebrehivet, guanyador de la Mitja i medalla de bronze als Jocs Olímpics de Rio als 5.000 metr

La Mitja recupera públic 
i ganes de participar-hi
Diversos col·lectius se sumen a córrer en les diferents curses

l’Aire ens ha marcat el ritme 
i l’he fet sense patir i gaudint 
molt.” 

La seva dona, Laura Palaci-
os, es va decidir pels 10 qui-
lòmetres, que també va fer 
molt satisfactòriament. Ella 
va córrer amb un grup de 10 
dones i creu que si l’any que 

ve continua entrenant es 
decidirà per fer la Mitja.

Destacada també va ser la 
nova victòria de l’atleta para-
límpic de les Franqueses del 
Vallès Jordi Madera, que va 
ser el primer a cobrir la dis-
tància de la Mitja. De manera 
graonada van anar sortint 

Visibilitzar la CTNNB1

Granollers 

Una carpa davant el Palau 
d’Esports va donar a conèi-
xer als espectadors de la 
Mitja la síndrome CTNNB1, 
una malaltia rara i greu que 
pateix un nen de 3 anys de 
Granollers, el Martí. Tot-
hom qui corria o caminava 
el Quart de Mitja destinava 
10 euros de la inscripció 
al suport a la recerca per 
al tractament d’aquesta 
síndrome, que a Catalunya 
pateixen set famílies. Tam-
bé es podien fer donacions 
a www.asociacionctnnb1.org.
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Satisfacció de l’Associació 

Esportiva la Mitja

Granollers

 I.J.

El president de l’Associació 
Esportiva la Mitja, Toni Cor-
nellas, no podia estar més 
content de com s’havien des-
envolupat els actes i les cur-
ses d’aquesta 37a edició. En 
primer lloc, ningú havia pres 
mal en les curses. “Ha estat 
un dia esplèndid on s’han 
aconseguit unes marques 
esplèndides”, resumia Cor-
nellas amb relació a les dues 

marques, masculina i feme-
nina, que havien batut els 
atletes d’elit. Segons Corne-
llas, el traçat del circuit i els 
ànims dels espectadors “han 
fet que els corredors volin”. 
Cornellas va voler destacar el 
miler llarg de voluntaris que 
fan possible tant l’organitza-
ció de les curses com tots els 
actes previs, entre els quals 
els grups d’animació, els 
músics, etc. que van acompa-
nyar els participants en una 
matinal ideal per fer esport.

NOVA OBERTURA
8.500 m2 a l’av. Sant Julià, 104

Granollers

Granollers

Lliçà d’Amunt

La Roca del Vallès

Alcalá de Henares

Seu central: av. Sant Julià, 84-88
Pol. Ind. Congost, Granollers

staci.com
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prova que ha reunit 4.800 parti-
cipants.

Granollers
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Després de dos anys, l’orga-
nització de la Mitja recupe-
rava els tradicionals actes 
del dissabte: la caminada de 
l’Open de la Mitja, les curses 
de la Mini, des de les baldu-
fes fins a l’infantil, i la cursa 
de gegants. La de dissabte va 
ser una tarda familiar, amb 
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els primers llocs del podi. 
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per la Síndrome de Rett i de 
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persones amb discapacitat 
perquè gaudeixin de l’esport 
popular.

Nombrosa era també la 
participació d’atletes que 
s’havien preparat a través 
del programa d’entrenament 
de Comença a fer la Mitja, 
que es feien una fotografia 
de record abans d’afrontar 
la prova. Va ser un moment 
per recordar Robert Vallet 
corredor i monitor d’aquest 
programa acabat d’operar del 
cor. Un d’aquests corredors 
va ser Xavier Prat, que era 
la quarta vegada que feia la 
Mitja. En acabar la cursa, en 
dues hores i tretze minuts, 
es mostrava molt satisfet 
del resultat. “Un monitor de 
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l’Aire ens ha marcat el ritme 
i l’he fet sense patir i gaudint 
molt.” 

La seva dona, Laura Palaci-
os, es va decidir pels 10 qui-
lòmetres, que també va fer 
molt satisfactòriament. Ella 
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Visibilitzar la CTNNB1

Granollers 
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Satisfacció de l’Associació 

Esportiva la Mitja

Granollers

 I.J.
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NOVA OBERTURA
8.500 m2 a l’av. Sant Julià, 104

Granollers

Granollers

Lliçà d’Amunt

La Roca del Vallès

Alcalá de Henares

Seu central: av. Sant Julià, 84-88
Pol. Ind. Congost, Granollers
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ocs Olímpics de Rio als 5.000 metres, al seu pas per Llerona

tots els atletes, començant 
pels que disposaven de les 
millores marques. Entre els 
diversos espectadors de la 
prova hi havia integrants de 
Granollers Dibuixa, que per 
primera vegada van plasmar 
aquest esdeveniment amb els 
seus retoladors i colors.

Pel que respecta a la partici-
pació en totes les activitats 
de la Mitja cal destacar les 
268 persones que van fer 
dissabte al matí la caminada 
de l’Open de la Mitja per 
a persones grans, des del 
Palau d’Esports fins a la 
Porxada. En les curses de la 
Mini hi van córrer uns 800 
infants, entre 1 i 13 anys. 
Diumenge, el gruix que va 
córrer el Quart, els 10km i 
el Quart solidari arribava a 
1.800 persones, en aquest 
cas amb predomini femení. 
Pel que respecte a la Mitja, 
la van córrer 4.800 perso-
nes, de les quals un miler 
eren dones.

Gebrehivet i Gezahegne baten  
els rècords de la 37a Mitja
Els atletes africans acaparen les sis primeres posicions en homes i les tres primeres en dones 

jJ
U

LI
Á

N
 V

Á
Z

Q
U

EZ

L’atleta etíop Hagos Gebrehivet va imposar un fort ritme que el va portar a batre el rècord de la Mitja de 2008

Granollers

I.J.

La 37a edició de la Mitja 
serà recordada pel fet que 
han caigut els dos rècords 
de la prova. L’atleta etíop 
Hagos Gebrehivet, medalla 
de bronze en els Jocs Olím-
pics de Rio i en els 5.000 
metres en el Mundial de 
Pequín, va fer un temps de 
58min 55s, i batre la millor 
marca que des del 2008 tenia 
Samuel Wanjiru de 59min i 
26s. La marca de Gebrehivet 
fa que la Mitja de Granollers 
se situï en la segona millor 
mitja de l’Estat, darrere de 
la de València.

El podi masculí el van 
completar els corredors 
kenyans Edmon Kkpgentich, 
amb 1h 01min 15s, i Nehe-
miah Kipyegon, amb 1h 
1min 43s. En setena posició 
es va classificar el primer 
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Gezahegne va rebaixar el temps de Purity Tematuy en gairebé un minut

participant català, el triat-
leta i guanyador de l’última 
Behobia-San Sebastián Nan 
Oliveras, que era la primera 
vegada que corria la Mitja 
i que va fer en 1h 04min 

30s. El primer vallesà va ser 
Mourad Mounim, classificat 
en vuitè lloc amb un temps 
d’1h 06min 27 s. El fondista 
va explicar que havia notat 
una mica la calor i que va 

decidir no aspirar a més i 
assegurar la posició. 

L’atleta etíop Tigist Geza-
hegne també va marcar un 
ritme trepidant que li va 
fer aconseguir el rècord 
de la prova femenina, que 
ha deixat en 1h 06min 40s, 
amb què bat la plusmarca 
de Purity Jamutai que l’any 
passat va fer el rècord de la 
Mitja després de 16 anys. 
Es dona la circumstància 
que Gezahegne té una dis-
capacitat visual i va caure 
durant la cursa, fet que si 
no s’hagués produït potser 
li hauria permès assolir una 
marca a nivell de les millors 
atletes del món. L’atleta de 
Samalús Artur Bossy, que va 
entrar a un segon de la cam-
piona, li va fer de llebre a la 
cursa. “Per mi ha estat un 
entrenament de qualitat”, 
explicava en acabar la prova.

En segona posició es va 
classificar l’atleta etíop 
Betelihem Afenigus amb 
un temps d’1h 08min 52s, 
mentre que el tercer lloc 
del podi va ser per a Addisie 
Andualem, també d’Etiòpia. 
La primera atleta catalana 
va ser Mireia Guarner, del 
Club Atlètic Manresa amb 
1h 16min 14s, mentre que 
la primera vallesana va ser 
l’atleta de les Franqueses 
del Vallès Eva Martos, que 
va fer 1h 21min 16s. Martos 
va rebaixar la seva millor 
marca en cinc minuts. 

Pel que fa a les altres 
distàncies, Andrés Serrano, 
amb 16min 22s, i Nur Orte-
ga, amb 19min 56s van ser 
els guanyadors del Quart 
de Mitja, mentre que Roger 
Estradé, amb 31min 14s, i 
Marta Romero, amb 39min 
45s, van ser els guanyadors  
dels 10km. 

Dilluns, 6 de febrer de 2023 29ESPORTSNOU9EL

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

ocs Olímpics de Rio als 5.000 metres, al seu pas per Llerona

tots els atletes, començant 
pels que disposaven de les 
millores marques. Entre els 
diversos espectadors de la 
prova hi havia integrants de 
Granollers Dibuixa, que per 
primera vegada van plasmar 
aquest esdeveniment amb els 
seus retoladors i colors.

Pel que respecta a la partici-
pació en totes les activitats 
de la Mitja cal destacar les 
268 persones que van fer 
dissabte al matí la caminada 
de l’Open de la Mitja per 
a persones grans, des del 
Palau d’Esports fins a la 
Porxada. En les curses de la 
Mini hi van córrer uns 800 
infants, entre 1 i 13 anys. 
Diumenge, el gruix que va 
córrer el Quart, els 10km i 
el Quart solidari arribava a 
1.800 persones, en aquest 
cas amb predomini femení. 
Pel que respecte a la Mitja, 
la van córrer 4.800 perso-
nes, de les quals un miler 
eren dones.

Gebrehivet i Gezahegne baten  
els rècords de la 37a Mitja
Els atletes africans acaparen les sis primeres posicions en homes i les tres primeres en dones 

jJ
U

LI
Á

N
 V

Á
Z

Q
U

EZ

L’atleta etíop Hagos Gebrehivet va imposar un fort ritme que el va portar a batre el rècord de la Mitja de 2008

Granollers

I.J.

La 37a edició de la Mitja 
serà recordada pel fet que 
han caigut els dos rècords 
de la prova. L’atleta etíop 
Hagos Gebrehivet, medalla 
de bronze en els Jocs Olím-
pics de Rio i en els 5.000 
metres en el Mundial de 
Pequín, va fer un temps de 
58min 55s, i batre la millor 
marca que des del 2008 tenia 
Samuel Wanjiru de 59min i 
26s. La marca de Gebrehivet 
fa que la Mitja de Granollers 
se situï en la segona millor 
mitja de l’Estat, darrere de 
la de València.

El podi masculí el van 
completar els corredors 
kenyans Edmon Kkpgentich, 
amb 1h 01min 15s, i Nehe-
miah Kipyegon, amb 1h 
1min 43s. En setena posició 
es va classificar el primer 

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

Gezahegne va rebaixar el temps de Purity Tematuy en gairebé un minut

participant català, el triat-
leta i guanyador de l’última 
Behobia-San Sebastián Nan 
Oliveras, que era la primera 
vegada que corria la Mitja 
i que va fer en 1h 04min 

30s. El primer vallesà va ser 
Mourad Mounim, classificat 
en vuitè lloc amb un temps 
d’1h 06min 27 s. El fondista 
va explicar que havia notat 
una mica la calor i que va 

decidir no aspirar a més i 
assegurar la posició. 

L’atleta etíop Tigist Geza-
hegne també va marcar un 
ritme trepidant que li va 
fer aconseguir el rècord 
de la prova femenina, que 
ha deixat en 1h 06min 40s, 
amb què bat la plusmarca 
de Purity Jamutai que l’any 
passat va fer el rècord de la 
Mitja després de 16 anys. 
Es dona la circumstància 
que Gezahegne té una dis-
capacitat visual i va caure 
durant la cursa, fet que si 
no s’hagués produït potser 
li hauria permès assolir una 
marca a nivell de les millors 
atletes del món. L’atleta de 
Samalús Artur Bossy, que va 
entrar a un segon de la cam-
piona, li va fer de llebre a la 
cursa. “Per mi ha estat un 
entrenament de qualitat”, 
explicava en acabar la prova.

En segona posició es va 
classificar l’atleta etíop 
Betelihem Afenigus amb 
un temps d’1h 08min 52s, 
mentre que el tercer lloc 
del podi va ser per a Addisie 
Andualem, també d’Etiòpia. 
La primera atleta catalana 
va ser Mireia Guarner, del 
Club Atlètic Manresa amb 
1h 16min 14s, mentre que 
la primera vallesana va ser 
l’atleta de les Franqueses 
del Vallès Eva Martos, que 
va fer 1h 21min 16s. Martos 
va rebaixar la seva millor 
marca en cinc minuts. 

Pel que fa a les altres 
distàncies, Andrés Serrano, 
amb 16min 22s, i Nur Orte-
ga, amb 19min 56s van ser 
els guanyadors del Quart 
de Mitja, mentre que Roger 
Estradé, amb 31min 14s, i 
Marta Romero, amb 39min 
45s, van ser els guanyadors  
dels 10km. 

Dilluns, 6 de febrer de 2023 29



Un colegio adoctrina a los niños para que
jueguen en catalán en el patio
“En el patio jugamos en catalán”. Es la campaña que ha iniciado la escuela Mogent de
La Roca del Vallès (Barcelona) para impulsar el uso del catalán entre los menores en un
contexto de ocio y tiempo libre como es la hora del recreo. Un proyecto que avala la Consejería
de Educación de la Generalitat de Cataluña, que por activa y por pasiva insiste en que los
profesores deben ser referentes lingüísticos incluso en ese pequeño espacio de tiempo en el
que los niños desean distraerse tras horas de clase. "Enseñar cuentos y juegos en catalán no va
en contra de nada ni de nadie", apuntan a Crónica Global fuentes del departamento que dirige
Josep Gonzàlez-Cambray.

La obsesión de introducir el catalán en ese entorno no es nueva. Y es que el Govern sigue la
senda de la autoproclamada ONG del catalán --Plataforma per la Llengua-- , la misma
que llevó a cabo un proyecto en el que se infiltró en el patio de los centros educativos
públicos para medir el nivel del uso del catalán entre los niños.

Cartel de la iniciativa de la escuela Mogent de la Roca del Vallès / TWITTER

Jugar y cantar en catalán "es natural"

Al pati juguem en català; no t'excusis y és natural. Son las etiquetas que acompañan las
imágenes difundidas en las redes sociales por parte de la escuela Mogent, que del 6 al 10 de
febrero ha organizado una serie de actividades en catalán entre los niños de quinto y sexto de
primaria, pero también entre los más pequeños. ¿El objetivo? "Diversificar las opciones de
juego” y dar un impulso a esa lengua, tal y como expresa el centro. 

Así pues, durante una semana los alumnos de esta escuela pública, situada en un municipio
gobernado también por ERC, jugarán a juegos populares y tradicionales en catalán a iniciativa
de su directora, Montse Fuster, que no ha respondido a las preguntas de este medio. 

¿Es el catalán una "lengua académica"?

La iniciativa tiene el respaldo de No t'excusis, una organización que trabaja para “fortalecer el
compromiso con el catalán entre los jóvenes”. La entidad apoya los mantras del Gobierno
independentista y viceversa, asumiendo que el uso de esa lengua supuestamente “ha ido
retrocediendo”, especialmente, entre los niños y adolescentes que la ven como una “lengua
académica”.

Por eso, no han escondido su apoyo a ideas como la de la escuela Mogent que son, a su
parecer, importantes en contextos y sectores vinculados a la juventud. De hecho, en su
manifiesto --consultado en su página web-- advierten de que, fuera del aula, en espacios como
el patio, "más de un tercio de personal docente de los institutos se dirige en castellano al
alumnado", por lo que reclama a la Consejería de Educación que vaya "más allá" e invierta más
recursos en diseñar estrategias que "llenen los espacios de ocio, como el patio, con
actividades lúdicas". 

Un colegio adoctrina a los niños para que
jueguen en catalán en el patio
“En el patio jugamos en catalán”. Es la campaña que ha iniciado la escuela Mogent de
La Roca del Vallès (Barcelona) para impulsar el uso del catalán entre los menores en un
contexto de ocio y tiempo libre como es la hora del recreo. Un proyecto que avala la Consejería
de Educación de la Generalitat de Cataluña, que por activa y por pasiva insiste en que los
profesores deben ser referentes lingüísticos incluso en ese pequeño espacio de tiempo en el
que los niños desean distraerse tras horas de clase. "Enseñar cuentos y juegos en catalán no va
en contra de nada ni de nadie", apuntan a Crónica Global fuentes del departamento que dirige
Josep Gonzàlez-Cambray.

La obsesión de introducir el catalán en ese entorno no es nueva. Y es que el Govern sigue la
senda de la autoproclamada ONG del catalán --Plataforma per la Llengua-- , la misma
que llevó a cabo un proyecto en el que se infiltró en el patio de los centros educativos
públicos para medir el nivel del uso del catalán entre los niños.

Cartel de la iniciativa de la escuela Mogent de la Roca del Vallès / TWITTER

Jugar y cantar en catalán "es natural"

Al pati juguem en català; no t'excusis y és natural. Son las etiquetas que acompañan las
imágenes difundidas en las redes sociales por parte de la escuela Mogent, que del 6 al 10 de
febrero ha organizado una serie de actividades en catalán entre los niños de quinto y sexto de
primaria, pero también entre los más pequeños. ¿El objetivo? "Diversificar las opciones de
juego” y dar un impulso a esa lengua, tal y como expresa el centro. 

Así pues, durante una semana los alumnos de esta escuela pública, situada en un municipio
gobernado también por ERC, jugarán a juegos populares y tradicionales en catalán a iniciativa
de su directora, Montse Fuster, que no ha respondido a las preguntas de este medio. 

¿Es el catalán una "lengua académica"?

La iniciativa tiene el respaldo de No t'excusis, una organización que trabaja para “fortalecer el
compromiso con el catalán entre los jóvenes”. La entidad apoya los mantras del Gobierno
independentista y viceversa, asumiendo que el uso de esa lengua supuestamente “ha ido
retrocediendo”, especialmente, entre los niños y adolescentes que la ven como una “lengua
académica”.

Por eso, no han escondido su apoyo a ideas como la de la escuela Mogent que son, a su
parecer, importantes en contextos y sectores vinculados a la juventud. De hecho, en su
manifiesto --consultado en su página web-- advierten de que, fuera del aula, en espacios como
el patio, "más de un tercio de personal docente de los institutos se dirige en castellano al
alumnado", por lo que reclama a la Consejería de Educación que vaya "más allá" e invierta más
recursos en diseñar estrategias que "llenen los espacios de ocio, como el patio, con
actividades lúdicas". 

https://cronicaglobal.elespanol.com/cataluna-uno-a-uno/roca-del-valles-la-631
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/educacion-ninos-catalan-patio_689984_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/conseller-cambray-aberrante-dar-clases-castellano-escuela-catalan_761195_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/josep-gonzalez-cambray
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/aragones-admite-pacto-gobierno-incumplir-25-castellano_729527_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/plataforma-llengua-subvenciones-2020_563601_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/espias-catalan-tagliatella_768737_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/aragones_717119_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/zona-franca/generalitat-prohibe-25-castellano-aval-gobierno_712607_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/cataluna-uno-a-uno/roca-del-valles-la-631
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/educacion-ninos-catalan-patio_689984_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/conseller-cambray-aberrante-dar-clases-castellano-escuela-catalan_761195_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/josep-gonzalez-cambray
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/aragones-admite-pacto-gobierno-incumplir-25-castellano_729527_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/plataforma-llengua-subvenciones-2020_563601_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/espias-catalan-tagliatella_768737_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/aragones_717119_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/zona-franca/generalitat-prohibe-25-castellano-aval-gobierno_712607_102.html


Mensaje de la escuela Mogent donde explica su iniciativa / TWITTER

La campaña del colegio también cuenta con el respaldo del Departamento de Educación del
Govern, que en declaraciones a este medio celebra que haya escuelas que, de forma voluntaria,
impulsen actividades "en el marco del despliegue del plan de impulso del catalán". Asimismo,
recuerdan que "enseñar cuentos y juegos en esa lengua no va en contra de nada ni de nadie",
y defienden que "es una medida de promoción en positivo". 

La AEB avisa: "No es un juego voluntario"

Menos optimistas se muestran desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), cuya
presidenta, Ana Losada, asegura que el hecho de que la campaña tenga el elogio de No
t'excusis demuestra la intención de algunas direcciones. "Cuando la escuela Mogent necesita
etiquetar a No t'excusis para hacer público que hará juegos solo en catalán, es clara su
intención: afirmar que la exclusión del español en la escuela es buena para sus alumnos". 

Ana Losada, la presidenta de la AEB / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

Además, Losada advierte en declaraciones a este medio de que "no es un juego inocente" y
voluntario como indican desde el centro. "¿Cómo un alumno de 10 y 11 años le dice a su
profesora que no quiere participar en él?", se pregunta, y asegura que desde la entidad que
defiende el bilingüismo en las aulas estarán pendientes de que se garantice el derecho de
los menores y de sus familias. 

Una encuesta sobre la biografía lingüística

No es el primer centro que impulsa una iniciativa de fomento del uso del catalán. De hecho,
hace unos días trascendió que el colegio Padre Damián de Barcelona hizo llegar una encuesta
a todos sus alumnos, sin excepción, sobre su biografía lingüística. 

Preguntas de la encuesta del colegio Padre Damián / AEB

¿Qué lengua hablas cuando trabajas en equipo con tus compañeros?; ¿Qué lengua hablas
con los cocineros?; ¿Qué lengua hablas con los monitores (comedor o extraescolares)?.
Esas son algunas de las preguntas del cuestionario, que se acabó convirtiendo en voluntario
tras las quejas de varias familias. 

Mensaje de la escuela Mogent donde explica su iniciativa / TWITTER

La campaña del colegio también cuenta con el respaldo del Departamento de Educación del
Govern, que en declaraciones a este medio celebra que haya escuelas que, de forma voluntaria,
impulsen actividades "en el marco del despliegue del plan de impulso del catalán". Asimismo,
recuerdan que "enseñar cuentos y juegos en esa lengua no va en contra de nada ni de nadie",
y defienden que "es una medida de promoción en positivo". 

La AEB avisa: "No es un juego voluntario"

Menos optimistas se muestran desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), cuya
presidenta, Ana Losada, asegura que el hecho de que la campaña tenga el elogio de No
t'excusis demuestra la intención de algunas direcciones. "Cuando la escuela Mogent necesita
etiquetar a No t'excusis para hacer público que hará juegos solo en catalán, es clara su
intención: afirmar que la exclusión del español en la escuela es buena para sus alumnos". 

Ana Losada, la presidenta de la AEB / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

Además, Losada advierte en declaraciones a este medio de que "no es un juego inocente" y
voluntario como indican desde el centro. "¿Cómo un alumno de 10 y 11 años le dice a su
profesora que no quiere participar en él?", se pregunta, y asegura que desde la entidad que
defiende el bilingüismo en las aulas estarán pendientes de que se garantice el derecho de
los menores y de sus familias. 

Una encuesta sobre la biografía lingüística

No es el primer centro que impulsa una iniciativa de fomento del uso del catalán. De hecho,
hace unos días trascendió que el colegio Padre Damián de Barcelona hizo llegar una encuesta
a todos sus alumnos, sin excepción, sobre su biografía lingüística. 

Preguntas de la encuesta del colegio Padre Damián / AEB

¿Qué lengua hablas cuando trabajas en equipo con tus compañeros?; ¿Qué lengua hablas
con los cocineros?; ¿Qué lengua hablas con los monitores (comedor o extraescolares)?.
Esas son algunas de las preguntas del cuestionario, que se acabó convirtiendo en voluntario
tras las quejas de varias familias. 
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L’Ajuntament de la Roca
millorarà l’asfaltat de 47
carrers del municipi
La campanya s'allargarà 12 setmanes

14 de febrer de 2023  | La Roca del Vallès, Política  

L’Ajuntament de la Roca ha començat aquesta setmana una campanya d’asfaltats que
servirà per millorar el paviment de 47 carrers del municipi. El consistori invertirà 1,3
milions d’euros per dur a terme questes actuacions.
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Les carreteres metropolitanes on els senglars
causen més accidents - Línia
Notícies

Les carreteres metropolitanes on els senglars causen més
accidents

La Diputació va detectar una vintena de carreteres on els accidents amb senglars són freqüents. Foto:
Mossos d’Esquadra

Anar conduint i veure un senglar travessar la carretera no és una cosa estranya. Encara que menys
freqüent, els accidents en els quals aquests animals estan implicats, també són comuns. Segons
expliquen des de la Diputació de Barcelona, a Catalunya, “l’accidentalitat causada per animals segueix
en augment” a conseqüència de “l’expansió de les poblacions de senglar i el canvi d’hàbits que està
experimentant aquesta espècie”. Així, si fa un temps el senglar es mantenia en entorns forestals, ara ha
“colonitzat planes conreades i espais periurbans”, entre ells les carreteres.

“Aquesta tipologia d’accidents genera uns alts costos i una conflictivitat que justifica la necessitat de dur
accions encaminades a reduir l’accidentalitat causada per animals salvatges”, expliquen des de
l’organisme públic. És en aquest sentit que s’emmarca el projecte de millores dels trams amb
concentració d’accidents per animals que la Diputació va fer públic a principis d’any.

El projecte consistirà a esbrossar la vegetació dels marges de les carreteres, millorar la senyalització o
disposar tanques que impedeixin que la fauna s’apropi a la carretera.

Quines són les carreteres amb més accidents?
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Abans de poder iniciar la fase de millores per mirar d’evitar els accidents, la Diputació va realitzar un
estudi de les carreteres l’any 2020 per detectar aquelles que més situacions d’aquesta mena
experimenten. Entre les vides més crítiques n’hi ha una vintena de les quals un bon nombre es troben a
la regió metropolitana.

D’aquesta manera, la carretera amb més accidents és la B-142 en el seu tram entre Sentmenat i Polinyà
en la qual s’han documentat 90 incidències amb animals i tres accidents. La següent carretera en
aquesta llista és la BV-1248 entre Sabadell i Terrassa que va comptabilitzar 48 incidències i dos
accidents. En tercera posició hi ha la BV-5122 a Fogars de la Selva que va tenir 41 incidències i dos
accidents dels quals un va ser greu.

La resta de la llista la completen la B-522 entre Manlleu i Gurb (28 incidències i un accident); la BV-4132
a Casserres (25 incidències); la BV-1414 a Cerdanyola del Vallès (23 incidències); la BV-5001 a la
Roca del Vallès (23 incidències i un accident); la BV-1462 entre Sant Cugat del Vallès i Barcelona (23
incidències); la BV-1221 a Matadepera (18 incidències); la B-510 entre Dosrius i Argentona (18
incidències); la BV-5306 a Taradell (11 incidències); entre la BV-2433 i la C-243b entre Martorell i
Castellví de Rosanes (17 incidències i un accident); la BV-211 a Sant Pere de Ribes (16 incidències i un
accident); la BV-1462 a Sant Cugat del Vallès (14 incidències i un accident); la C-246a entre Sitges i
Sant Pere de Ribes (14 incidències i dos accidents); la BV-5122 a Tordera (13 incidències i un accident);
i la BP-1432 a l’Ametlla del Vallès (13 incidències).
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L’escola Mogent de la Roca
promou el català al pati amb
jocs tradicionals
Jocs en català

8 de febrer de 2023  | La Roca del Vallès, Societat  

Les últimes enquestes fetes per entitats com Plataforma per la Llengua mostren un
retrocés en l’ús del català entre l’alumnat a l’hora del pati. Aquests dies l’escola Mogent de
la Roca ha possat en marxa una iniciativa precisament per recuperar jocs tradicional en
català durant les estones de lleure.
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L'Escola Mogent, de la Roca, inicia una
campanya per fomentar l'ús del català al
pati
L'

Escola Mogent

, de la Roca del Vallès, ha iniciat aquesta setmana la campanya 'Al pati juguem en català'.
Segons ha explicat el centre, durant l'hora d'esbarjo els alumnes de P3 a sisè porten a terme

activitats en català

, com jocs populars o tradicionals amb cantarelles, "amb l'objectiu de diversificar les opcions de
joc i donar un impuls a l'ús del català en el context de l'oci i el lleure".

El centre precisa que hi participaran voluntàriament tots els alumnes de l'escola. 

L'escola ha compartit a xarxes socials algunes imatges dels primers dies de la campanya.
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Tombs de la Roca
En honor a Sant Antoni Abat

20 de febrer de 2023  | Cultura, La Roca del Vallès  

Una de les celebracions més tardanes dels Tres Tombs a la comarca és la de la Roca del
Vallès. Aquest diumenge, carros i cavalls han des�lat pels carrers del municipi.
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Hecho histórico: la nutria se reproduce en
el río Mogent por primera vez en 40 años
La renaturalización del río Besòs y sus afluentes han hecho posible un hito histórico, por
primera vez en cuarenta años se ha reproducido la nutria en el río Mogent y se ha podido
localizar una unidad familiar formada por una hembra y dos crías nacidas en verano, según lo
ratifican las imágenes grabadas con cámaras de fototrampeo instaladas en el marco del
"Proyecto de seguimiento y estudio de la nutria en las cuencas del Besòs y de la Tordera",
que están llevando a cabo el Observatorio RIVUS, dentro de la Fundación RIVUS, y la
Fundación Barcelona Zoo, con el apoyo del Departamento de Acción Climática, Alimentación y
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

 

Según ha informado el Zoo de Barcelona este miércoles, el nuevo grupo familiar se compone de
una hembra y dos crías, nacidas en verano, que ya efectúan desplazamientos diarios
acompañadas de la madre. Y así continuarán hasta alcanzar, aproximadamente, un año de
vida, que es la edad media de emancipación de esta especie. Hay que recordar que en los
últimos años se habían detectado individuos de forma periódica en este afluente del río
Besòs, pero eran nutrias que estaban de paso y que provenían otras zonas. Se trataba de
ejemplares que tenían el río Mogent como zona de dispersión e hibernación, pero no de cría.

El Mogent atraviesa los municipios de Llinars del Vallès, Cardedeu, la Roca del Vallès,
Vilanova del Vallès y Montornès del Vallès y cuando llega a Montmeló se junta con el
Congost para formar el Besòs. El año pasado, el mismo proyecto de estudio de la nutria permitió
confirmar, por tercer año consecutivo, que este animal se reproduce en la cuenca del Besòs
(2020, en el Congost y 2021, en el Ripoll), siempre en sectores lo suficientemente tranquilos,
productivos y ecológicamente funcionales. Se estima que la población actual en esta cuenca
es de unos 10 individuos. Según Arnau Tolrà, ecólogo e investigador responsable del estudio,
los resultados del proyecto sugieren que "la incipiente recuperación de la especie en la cuenca
se encuentra visiblemente supeditada a restricciones humanas, como la simplificación del
hábitat y la sobrefrecuentación, cuyo efecto se traduce en una población todavía localizada y
vulnerable a nivel local".

Para Antoni Alarcon, director del Zoo de Barcelona, "este hallazgo pone en evidencia la
relevancia del trabajo para la conservación de los hábitats con el fin de preservar la
biodiversidad. Y más en el caso de hábitats tan estresados y tan problemáticos como las
cuencas fluviales del Besòs y la Tordera, ríos marcadamente mediterráneos. Su recuperación ha
sido un esfuerzo de muchos años que hace posible recibir ahora la muy buena noticia de la
observación de esta familia de nutrias en el Mogent. Es un hecho puntual, pero un claro motivo
para la esperanza de que nos espolea a continuar adelante. Por eso, los técnicos del Zoo,
en el marco de la Fundación Barcelona Zoo, junto con la Fundación RIVUS y el apoyo del
Departamento de Acción Climática trabajan en el seguimiento de esta especie indicadora de la
recuperación de los hábitats fluviales".
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Según ha informado el Zoo de Barcelona este miércoles, el nuevo grupo familiar se compone de
una hembra y dos crías, nacidas en verano, que ya efectúan desplazamientos diarios
acompañadas de la madre. Y así continuarán hasta alcanzar, aproximadamente, un año de
vida, que es la edad media de emancipación de esta especie. Hay que recordar que en los
últimos años se habían detectado individuos de forma periódica en este afluente del río
Besòs, pero eran nutrias que estaban de paso y que provenían otras zonas. Se trataba de
ejemplares que tenían el río Mogent como zona de dispersión e hibernación, pero no de cría.

El Mogent atraviesa los municipios de Llinars del Vallès, Cardedeu, la Roca del Vallès,
Vilanova del Vallès y Montornès del Vallès y cuando llega a Montmeló se junta con el
Congost para formar el Besòs. El año pasado, el mismo proyecto de estudio de la nutria permitió
confirmar, por tercer año consecutivo, que este animal se reproduce en la cuenca del Besòs
(2020, en el Congost y 2021, en el Ripoll), siempre en sectores lo suficientemente tranquilos,
productivos y ecológicamente funcionales. Se estima que la población actual en esta cuenca
es de unos 10 individuos. Según Arnau Tolrà, ecólogo e investigador responsable del estudio,
los resultados del proyecto sugieren que "la incipiente recuperación de la especie en la cuenca
se encuentra visiblemente supeditada a restricciones humanas, como la simplificación del
hábitat y la sobrefrecuentación, cuyo efecto se traduce en una población todavía localizada y
vulnerable a nivel local".

Para Antoni Alarcon, director del Zoo de Barcelona, "este hallazgo pone en evidencia la
relevancia del trabajo para la conservación de los hábitats con el fin de preservar la
biodiversidad. Y más en el caso de hábitats tan estresados y tan problemáticos como las
cuencas fluviales del Besòs y la Tordera, ríos marcadamente mediterráneos. Su recuperación ha
sido un esfuerzo de muchos años que hace posible recibir ahora la muy buena noticia de la
observación de esta familia de nutrias en el Mogent. Es un hecho puntual, pero un claro motivo
para la esperanza de que nos espolea a continuar adelante. Por eso, los técnicos del Zoo,
en el marco de la Fundación Barcelona Zoo, junto con la Fundación RIVUS y el apoyo del
Departamento de Acción Climática trabajan en el seguimiento de esta especie indicadora de la
recuperación de los hábitats fluviales".

Desaparecidas en el siglo XX
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Las nutrias desaparecieron de la cuenca del Besòs durante el siglo XX por efecto
combinado de la contaminación de las aguas, la persecución humana y la degradación del
hábitat. Años después, la reducción de la contaminación y su protección legal, sumada a la gran
capacidad dispersiva de la especie, ha permitido un retorno a buena parte de las cuencas
hidrográficas que las habían visto desaparecer, incluidas las más humanizadas. La situación de
la nutria en la cuenca del Besòs contrasta con su situación en la cuenca vecina de la Tordera,
donde a pesar de haber retornado de forma casi simultánea y también estar condicionada por
notables presiones humanas, la disponibilidad mayor de hábitat adecuado está permitiendo el
establecimiento de una población más grande, estimada en aproximadamente unos 20
individuos.

Precisamente, el objetivo principal del "Proyecto de seguimiento y estudio de la nutria en las
cuencas del Besòs y de la Tordera", en marcha desde 2018, es evaluar qué retos enfrenta la
especie y su comunidad ecológica en la actualidad y así identificar medidas que permitan
compatibilizar la actividad humana y la conservación de nuestros espacios fluviales.
Adicionalmente, también se han observado nutrias en el río Llobregat.
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La Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra ha interposat 251 denúncies a camions en un
control realitzat aquest dijous al matí a l’AP-7, a la Roca del Vallès.
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[VÍDEO] 251 denúncies en un macro control
de camions a l'AP-7 a la Roca - El 9 Nou
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.
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Illa acompañó al candidato socialista Paco García
Lorenzana en una emotiva presentación | Revista
Digital del Vallès

Salvador Illa, primer secretario del PSC, participó el lunes en el acto de presentación del candidato socialista Paco
García Lorenzana en el auditorio del Centre Cultural de la Roca del Vallès. La Roca es un pueblo que Illa conoce a la
perfección, ya que ha sido su alcalde y este acto tenía un componente emocional muy especial para él, donde inició
su carrera política a nivel municipal.

Illa hizo un llamamiento a la política útil, «a la de buscar los puntos que nos unen y no los que nos diferencian», la
política que aplica en el Parlamento de Cataluña y que ha llevado a la aprobación de los presupuestos. En el caso de
la Roca, Illa aseguró que el gobierno municipal «no tiene impulso, ni energía para planificar, y tampoco funcionan los
servicios del día a día, eso todos lo ven» y afirmó que «estamos a disposición de dar un paso adelante, desde el
espacio socialista, abierto a todas las sensibilidades progresistas», y en ese sentido, valoró el perfil del candidato
socialista «con experiencia, preparado y capacidad para liderar un gran equipo».

Paco García Lorenzana, candidato del PSC a la alcaldía de la Roca, dijo: «En la Roca hemos retrocedido». «Desde
2007, se ha instaurado una coalición entre Junts y ERC, que no tiene proyecto de municipio y tienen la obsesión de
ahorrar dinero, han hecho una gestión pésima porque el dinero debe estar en la calle, en personal contratado, y han
preferido no hacer nada durante estos últimos años». Para el candidato socialista, los últimos 16 años se han
perdido. «No partimos de cero, tenemos lo que tenemos y no lo podemos derribar, lo que debemos hacer es
construir», explicó el candidato socialista, que considera que lo primero que se debe mejorar es el propio
ayuntamiento «el consistorio debe funcionar, y por lo tanto, debemos fortalecerlo, poniendo a los técnicos y
administrativos que correspondan y con los políticos haciendo su trabajo, que es el de definir las políticas y luego
evaluarlas». «Aquí, el ayuntamiento de la Roca, vive al día», recalcó García Lorenzana, que considera que esto no
puede seguir así.
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A la Roca del Vallès, unes 150 persones han participat en una nova edició de la caminada
entre nuclis per a gent gran.
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Alumnes de l’escola Mogent jugaven a l’hora del pati, aquest dilluns al matí
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L’escola Mogent, de la Roca, 
promou l’ús del català al pati
Els alumnes de cinquè i sisè de Primària ensenyen jocs tradicionals als més petits

Terrades: “Amb aquest 
acord de pressupostos 
volem ser útils al país”
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Jonatan Martínez parla en presència de Jordi Terrades, aquest dimarts

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

L’Escola Mogent de la Roca 
ha posat en marxa un pro-
jecte per promoure l’ús del 
català entre el seu alumnat 
a l’hora del pati. Sota el títol 
genèric d’Al pati juguem en 
català, alumnes de cinquè i 
sisè curs de Primària es dedi-
quen a ensenyar a la resta 
d’estudiants del centre jocs 
tradicionals que incorporen 
cantarelles i que, per tant, 
impliquen l’ús de la llengua. 
Es tracta d’una prova pilot 
que el centre ha estrenat 
aquest curs i que no descar-
ta repetir en el futur si els 
resultats són satisfactoris.

“Vam constatar que la llen-
gua en què solen jugar els 
nens al pati és la castellana. 
I creiem que això passa per-
què els manquen referents 
lingüístics a l’hora de jugar. 
Per això vam proposar als 
alumnes de cinquè i sisè curs 
que, durant el primer trimes-
tre, es documentessin sobre 
diferents jocs tradicionals 
com poden ser la xarranca, el 
pica-paret, o el pedra, paper, 
tisores, i en fessin una selec-
ció”, explica la directora de 
l’escola, Montse Fuster, en 
declaracions a EL 9 NOU.

Un cop feta aquesta selec-
ció, els mateixos alumnes 
van aprendre a jugar a cada 
un d’aquests jocs, i aquesta 

mateixa setmana han dedicat 
les hores de pati a ensenyar-
los als seus companys d’In-
fantil i dels cursos inferiors 
de Primària. “Aquesta set-
mana ho hem fet cada dia. 
A partir d’aquí, farem més 
sessions durant les properes 
setmanes, però la freqüència 
la decidirem en funció dels 
resultats que anem obser-
vant”, apunta Fuster.

“Tant el seguiment del 
projecte com el disseny de la 
campanya l’han fet els matei-
xos alumnes. És una activitat 

molt interessant, perquè a 
més de fomentar l’ús soci-
al del català entre els més 
petits ens permet recuperar 
tota una sèrie de jocs tradi-
cionals i alhora teixir noves 
estratègies de convivència 
dins de la comunitat educati-
va”, afegeix la directora, qui 
destaca la bona acceptació 
del projecte tant entre els 
pares com entre el mateix 
alumnat.

“Les famílies estan conten-
tes i moltes fins i tot ens han 
felicitat per la iniciativa. Cal 

tenir en compte que els pares 
estan en la mateixa sintonia 
que nosaltres quant a la llen-
gua, i que per tant remem 
plegats. I els nens també 
estan encantats, perquè esta-
bleixen nous vincles els uns 
amb els altres i s’ho passen 
bé tot aprenent. Cal tenir en 
compte que per als alumnes, 
sobretot els més petits, és 
molt important poder apren-
dre certes coses de la mà dels 
seus companys més grans 
en lloc de fer-ho a través del 
adults”, conclou Fuster.

Granollers

J.V.

“Amb aquest acord volem ser 
útils al país en aquesta situ-
ació en què encara hi ha una 
guerra i una tempesta eco-
nòmica”, va dir el diputat del 
PSC i regidor de Granollers, 
Jordi Terrades, que, amb 
el primer secretari del PSC 
al Vallès Oriental, Jonatan 
Martínez, van presentar, 
aquest dimarts, les principals 
inversions per al Vallès Ori-
ental que inclou el projecte 
de pressupostos pactat entre 
el PSC i ERC.

“És un exemple de política 
útil, però només és un acord 
puntual. Continuarem treba-

llant per ser una alternativa 
a Catalunya”, advertia Ter-
rades. I destacava que dels 
42.000 milions del pressu-
post, uns 4.500 corresponen 
a l’aportació del PSC.

Pel que fa a les infraes-
tructures Terrades posava de 
relleu el compromís d’apro-
var, en el primer semestre 
d’aquest any, el projecte 
constructiu de la variant de 
la C-59 a Sant Feliu i iniciar 
el tràmits per a la licitació de 
les obres. També l’execució 
de les millores de la mateixa 
carretera des de Sant Feliu 
fins a Moià per valor de sis 
milions.

El diputat del PSC destaca 
també el suport al projecte 

de transformar l’escola Con-
gost de Canovelles en un 
institut-escola i la reforma 
integral de l’escola Sagrada 
Família, de la Llagosta.

En matèria de salut, Ter-
rades apunta l’inici de la 
construcció del nou CAP de 
la Llagosta i la millora del 
contracte programa amb els 
tres hospitals de la comarca 
“per tal que hi hagi més pro-
fessionals als tres centres 

sanitaris”. També el compro-
mís de dotar de més recursos 
a l’atenció primària, i arribar 
als 24% del pressupost total 
sanitari, que es traduirà en 
uns 2.100 milions de la des-
pesa total. “Ajudaria a soluci-
onar problemes com el tanca-
ment d’urgències nocturnes 
o la falta de professionals als 
CAP.”

I en infraestructures ferro-
viàries, apuntava la integra-

ció urbana de la segona fase 
del cobriment del ferrocarril 
a Montmeló, un cop es mate-
rialitzi l’acord a tres bandes 
entre Adif, la Generalitat i 
l’Ajuntament. A Granollers, 
destacava l’acord amb l’Inca-
sol per fer 57 habitatges de 
lloguer social, i donar respos-
ta a la petició de Mollet per 
fer 90 habitatges també de 
lloguer social. 

PDU DEL CIRCUIT

També posava de relleu el 
compromís per aprovar defi-
nitivament el pla director 
urbanístic (PDU) del circuit 
de Catalunya. “Abans de 
finalitzar l’any i sense més 
demores, l’Incasol hauria 
d’encarregar el projecte de 
reparcel·lació i el d’urbanit-
zació per aconseguir que a 
finals del 2025 o principis 
del 2026 estigui acabada la 
urbanització d’aquest sector 
d’unes 500 hectàrees, més de 
la meitat de les quals seran 
zones verdes”, va dir Terra-
des.

Parets no troba 
justificació 
en el tancament 
d’un grup de P3

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Parets no 
veu cap justificació en la 
intenció del Departament 
d’Educació de tancar un grup 
de P3 a l’escola Lluís Piquer 
el proper curs escolar. Men-
tre que el departament ho 
justifica per la baixada de la 
natalitat, fons municipals 
asseguren que les dades 
del padró actualitzades no 
coincideixen amb les que fa 
servir Educació.

Aquest dimecres, la Junta 
de Portaveus municipal s’ha 
reunit per tractar sobre el 
resultat de les negociacions 
amb Educació i es va trans-
metre a tots els grups que el 
director de Serveis Territo-
rials del Vallès Oriental i el 
Maresme i el planificador 
de zona han deixat clar que 
la decisió està presa i no hi 
ha marxa enrere. El govern 
municipals (PSC i Sumem 
Esquerres) ha demanat anar 
de la mà amb l’oposició 
en aquest tema i l’alcalde, 
Francesc Juzgado, ha dema-
nat una reunió urgent amb 
el conseller d’Educació, 
Josep González Cambray, per 
demanar que no es tanqui 
cap grup.

Aquest dimarts, l’alcalde 
i la regidora d’Educació, 
Casandra Garcia, van explicar 
la situació a la comunitat 
educativa de l’escola Lluís 
Piquer.

El diputat vallesà destaca les aportacions  
del PSC en el pacte amb ERC
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cantarelles i que, per tant, 
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aquest curs i que no descar-
ta repetir en el futur si els 
resultats són satisfactoris.

“Vam constatar que la llen-
gua en què solen jugar els 
nens al pati és la castellana. 
I creiem que això passa per-
què els manquen referents 
lingüístics a l’hora de jugar. 
Per això vam proposar als 
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que, durant el primer trimes-
tre, es documentessin sobre 
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pica-paret, o el pedra, paper, 
tisores, i en fessin una selec-
ció”, explica la directora de 
l’escola, Montse Fuster, en 
declaracions a EL 9 NOU.

Un cop feta aquesta selec-
ció, els mateixos alumnes 
van aprendre a jugar a cada 
un d’aquests jocs, i aquesta 

mateixa setmana han dedicat 
les hores de pati a ensenyar-
los als seus companys d’In-
fantil i dels cursos inferiors 
de Primària. “Aquesta set-
mana ho hem fet cada dia. 
A partir d’aquí, farem més 
sessions durant les properes 
setmanes, però la freqüència 
la decidirem en funció dels 
resultats que anem obser-
vant”, apunta Fuster.

“Tant el seguiment del 
projecte com el disseny de la 
campanya l’han fet els matei-
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rades. I destacava que dels 
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a l’aportació del PSC.
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var, en el primer semestre 
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institut-escola i la reforma 
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d’Educació de tancar un grup 
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justifica per la baixada de la 
natalitat, fons municipals 
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del padró actualitzades no 
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la decisió està presa i no hi 
ha marxa enrere. El govern 
municipals (PSC i Sumem 
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de la mà amb l’oposició 
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nat una reunió urgent amb 
el conseller d’Educació, 
Josep González Cambray, per 
demanar que no es tanqui 
cap grup.

Aquest dimarts, l’alcalde 
i la regidora d’Educació, 
Casandra Garcia, van explicar 
la situació a la comunitat 
educativa de l’escola Lluís 
Piquer.

El diputat vallesà destaca les aportacions  
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Núria Muñoz i Alberto Murillo en un ple de l’Ajuntament, l’any passat
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Podem inhabilita i suspèn de 
militància els regidors de Mollet

Mollet del Vallès

J.V.

La Comissió de Garanties 
Democràtiques de Podem 
Catalunya ha sancionat els 
regidors de Podem Mollet 
Núria Muñoz i Alberto Muri-
llo amb un any i un any i sis 
mesos d’inhabilitació i sis 
mesos i un any de suspensió 
de militància, respectiva-
ment. En un comunicat, 
Podem Catalunya diu que la 
sanció s’ha imposat per “la 
seva actuació contrària als 
estatuts i reglaments del par-
tit”. A més a més, Podem ha 
demanat a l’Ajuntament de 
Mollet que dissolgui el Grup 
Municipal de Podem Mollet, 
ja que Muñoz i Murillo no 
representen el partit.

Muñoz i Murillo són actu-
alment segona i sisè tinent 
d’alcalde a l’Ajuntament de 
Mollet en el govern de coa-
lició entre el PSC i Podem. 
L’expedient es va obrir, 
segons la direcció, perquè 
van registrar el nom de 
Canviem Mollet per poder 
presentar, si calia, una candi-
datura electoral a les munici-
pals amb aquest nom.

La sanció s’inscriu en el 
conflicte entre el cercle de 
Podem a Mollet i la direcció 
de Podem i dels Comuns 
sobre la coalició electoral En 
Comú Podem, que, de fet, 
es va presentar divendres 

passat. En un acte en què 
van participar la cap de llis-
ta, Marina Escribano, dels 
Comuns; Jéssica Albiach, i 
la coordinadora de Podem 
Catalunya, Conchi Abellán.

Aquest dilluns, el cercle 
de Podem a Mollet ha emès 
un comunicat molt crític 
amb la direcció de Podem 
Catalunya. “Des de la direc-
ció de Podem Catalunya s’ha 
decidit de forma unilateral 
i sense el suport del cercle 
de Podem Mollet presentar 
aquesta coalició conjun-
tament amb Catalunya en 
Comú”, diu. I sobre l’acte 
de presentació, afirmen: 
“Divendres es va constatar 
la usurpació del nom de 
Podem Mollet per part de 

Mollet en Comú.” Sobre la 
negociació per conformar la 
coalició a Mollet, diu: “Des 
del primer moment hem vist 
com la ‘negociació’ a què ens 
convidaven als territoris des 
de la direcció no era res més 
que una excusa per guanyar 
temps i segellar l’acord en 
un despatx.” I, a més a més, 
diuen que la poca represen-
tació del cercle de Mollet i 

d’altres cercles en l’acte de 
divendres “deixa a la vista 
la fractura a la formació 
morada que està provocant la 
direcció de Podem Catalunya 
amb les seves decisions 
unilaterals sense cap justifi-
cació”. I afegeix que Podem 
Catalunya “està imposant els 
criteris de la direcció sobre 
cadascun dels cercles sense 
donar-los opció a argumentar 
i defensar el seu posiciona-
ment”. Uns fets que ha titllat 
d’actituds “totalitàries” i 
“molt allunyades de la demo-
cràcia que sempre ha defen-
sat el partit”.

En el mateix comunicat 
del cercle de Mollet es diu 
que s’ha posat el fet en 
coneixement de la Secretaria 
d’Organització Estatal i s’han 
presentat diverses denúncies 
a la Comissió de Garanties 
Democràtiques Estatal. I 
afegeix que la direcció de 
Podem Catalunya “s’ha saltat 
el procés de primàries fet a 
tot l’Estat la passada tardor” 
i ha col·locat “a dit” una per-
sona com a representant de 
Podem Mollet en la coalició.

Sobre la candidata d’En 
Comú Podem, Marina Escri-
bano, diu que “mai repre-
sentarà l’esperit de Podem”. 
I acaba comunicant “a tota 
la ciutadania” que “Podem 
Mollet no està representat a 
la coalició En Comú Podem 
Mollet“.

La direcció de 
Podem demana 
a l’Ajuntament 
que dissolgui el 
grup municipal

Junts per Sant Feliu 
de Codines anirà 
en coalició amb 
Endavant Sant Feliu

Sant Feliu de Codines

Junts per Sant Feliu de 
Codines, el partit de l’exal-
calde Pere Pladevall, anirà 
en coalició amb l’associació 
Endavant Sant Feliu. L’acord, 
rubricat dissabte en assem-
blea, donarà lloc a una llista 
que es dirà Som-hi Sant 
Feliu-Junts per Sant Feliu de 
Codines. Els integrants de la 
candidatura ja estan decidits 
però, de moment, només han 
transcendit quatre noms: El 
número 1 serà Pere Plade-
vall; el 2, Lluís Fernández, de 
Junts per Sant Feliu de Codi-
nes; el 3, Àlex de la Fuente, 
d’Endavant Sant Feliu, i la 5, 
Manuela Jiménez, d’Enda-
vant Sant Feliu. La número 
4 serà una altra dona, però 
encara no se n’ha donat a 
conèixer el nom. La presenta-
ció oficial de la candidatura 
està prevista per al dia 5 de 
maig, però abans, a partir 
del 5 de març, la coalició 
començarà a repartir tríptics 
per les cases del poble amb 
la imatge de Pladevall i amb 
un esbós del que serà el seu 
programa electoral. 

Pladevall i De la Fuente, dissabte

Óscar Sierra repetirà 
pel PSC a la Llagosta
La Llagosta

L’alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra (PSC), optarà 
a la reelecció per tercer cop 
després de ser escollit per 
l’assemblea local. La presen-
tació es farà aquest diven-
dres a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala Àgora de l’Institut 
Marina. L’alcalde va destacar 
la seguretat i la frenada de 
les ocupacions il·legals com 
una de les fites del mandat i 
accions com la conversió en 
zona de vianants del carrer 
Sant Miquel, la plantació 
de nou arbrat i la renovació 
de parcs infantils. El PSC 
ha completat l’elecció com 
a candidats de tots els seus 
alcaldes i alcaldesses. A més 
d’Óscar Sierra, han estat 
elegides Alba Barnusell, a 
Granollers; Mireia Dionisio, 
a Mollet; Francesc Juzgado, 
a Parets; Pere Rodríguez, a 
Montmeló; Emilio Cordero, a 
Canovelles, i Ignasi Simón, a 
Lliçà d’Amunt.

El cercle de Mollet insisteix que no està representat en la candidatura d’En Comú Podem

El PUSA presenta la llista a Sant Antoni
Sant Antoni de Vilamajor El Partit de les Urbanitzacions 
de Sant Antoni (PUSA) va presentar, dissabte, a Sant Julià 
d’Alfou els membres de la llista. Només hi ha definits els 
dos primers llocs. Ferran Calvera, actual primer tinent 
d’alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Medi Ambient 
i Urbanitzacions, i Ricard Mañé, d’Esports i Festes. Jordi 
Sibina, regidor de Comunicació i Hisenda, també anirà a la 
llista. La resta de llocs encara està per definir, però Calvera 
diu: “Ja tenim els 13 candidats i 4 suplents”. Els llocs tercer 
i cinquè “seran per a dones i cares noves”. A la llista hi per-
sones de les quatre urbanitzacions: Alfou, Can Miret, Can 
Vila i les Pungoles. El PUSA va néixer el 2010. El 2011 va 
tenir dos regidors i el 2015, tres. El 2019 també en va tenir 
tres i va formar govern amb CanVi. J.B.M.

El PSC proposa enfortir l’Ajuntament de la Roca

La Roca del Vallès El candidat del PSC a l’alcaldia de 
la Roca, Paco García Lorenzana, proposa enfortir l’Ajun-
tament “posant els tècnics i administratius que toquin 
i amb els polítics fent la seva feina, que és la de definir 
polítiques”. En la seva presentació, aquest dilluns al Centre 
Cultural, acompanyat de Salvador Illa, va acusar la coali-
ció d’ERC i Junts de no tenir projecte. “Han fet una gestió 
pèssima perquè els diners han d’estar al carrer, en personal 
contractat, i han preferit no fer res durant aquests últims 
anys.” Illa, que va ser alcalde de la Roca, es va afegir a la 
crítica. Va dir que el govern “no té impuls, ni té energia 
per planificar i tampoc funcionen els serveis del dia a dia”. 
“Estem en disposició de fer un pas endavant des de l’espai 
socialista, obert a totes les sensibilitats progressistes.”
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Núria Muñoz i Alberto Murillo en un ple de l’Ajuntament, l’any passat

Divendres, 10 de febrer de 20238 ELECCIONS MUNICIPALS

Podem inhabilita i suspèn de 
militància els regidors de Mollet

Mollet del Vallès

J.V.

La Comissió de Garanties 
Democràtiques de Podem 
Catalunya ha sancionat els 
regidors de Podem Mollet 
Núria Muñoz i Alberto Muri-
llo amb un any i un any i sis 
mesos d’inhabilitació i sis 
mesos i un any de suspensió 
de militància, respectiva-
ment. En un comunicat, 
Podem Catalunya diu que la 
sanció s’ha imposat per “la 
seva actuació contrària als 
estatuts i reglaments del par-
tit”. A més a més, Podem ha 
demanat a l’Ajuntament de 
Mollet que dissolgui el Grup 
Municipal de Podem Mollet, 
ja que Muñoz i Murillo no 
representen el partit.

Muñoz i Murillo són actu-
alment segona i sisè tinent 
d’alcalde a l’Ajuntament de 
Mollet en el govern de coa-
lició entre el PSC i Podem. 
L’expedient es va obrir, 
segons la direcció, perquè 
van registrar el nom de 
Canviem Mollet per poder 
presentar, si calia, una candi-
datura electoral a les munici-
pals amb aquest nom.

La sanció s’inscriu en el 
conflicte entre el cercle de 
Podem a Mollet i la direcció 
de Podem i dels Comuns 
sobre la coalició electoral En 
Comú Podem, que, de fet, 
es va presentar divendres 

passat. En un acte en què 
van participar la cap de llis-
ta, Marina Escribano, dels 
Comuns; Jéssica Albiach, i 
la coordinadora de Podem 
Catalunya, Conchi Abellán.

Aquest dilluns, el cercle 
de Podem a Mollet ha emès 
un comunicat molt crític 
amb la direcció de Podem 
Catalunya. “Des de la direc-
ció de Podem Catalunya s’ha 
decidit de forma unilateral 
i sense el suport del cercle 
de Podem Mollet presentar 
aquesta coalició conjun-
tament amb Catalunya en 
Comú”, diu. I sobre l’acte 
de presentació, afirmen: 
“Divendres es va constatar 
la usurpació del nom de 
Podem Mollet per part de 

Mollet en Comú.” Sobre la 
negociació per conformar la 
coalició a Mollet, diu: “Des 
del primer moment hem vist 
com la ‘negociació’ a què ens 
convidaven als territoris des 
de la direcció no era res més 
que una excusa per guanyar 
temps i segellar l’acord en 
un despatx.” I, a més a més, 
diuen que la poca represen-
tació del cercle de Mollet i 

d’altres cercles en l’acte de 
divendres “deixa a la vista 
la fractura a la formació 
morada que està provocant la 
direcció de Podem Catalunya 
amb les seves decisions 
unilaterals sense cap justifi-
cació”. I afegeix que Podem 
Catalunya “està imposant els 
criteris de la direcció sobre 
cadascun dels cercles sense 
donar-los opció a argumentar 
i defensar el seu posiciona-
ment”. Uns fets que ha titllat 
d’actituds “totalitàries” i 
“molt allunyades de la demo-
cràcia que sempre ha defen-
sat el partit”.

En el mateix comunicat 
del cercle de Mollet es diu 
que s’ha posat el fet en 
coneixement de la Secretaria 
d’Organització Estatal i s’han 
presentat diverses denúncies 
a la Comissió de Garanties 
Democràtiques Estatal. I 
afegeix que la direcció de 
Podem Catalunya “s’ha saltat 
el procés de primàries fet a 
tot l’Estat la passada tardor” 
i ha col·locat “a dit” una per-
sona com a representant de 
Podem Mollet en la coalició.

Sobre la candidata d’En 
Comú Podem, Marina Escri-
bano, diu que “mai repre-
sentarà l’esperit de Podem”. 
I acaba comunicant “a tota 
la ciutadania” que “Podem 
Mollet no està representat a 
la coalició En Comú Podem 
Mollet“.

La direcció de 
Podem demana 
a l’Ajuntament 
que dissolgui el 
grup municipal

Junts per Sant Feliu 
de Codines anirà 
en coalició amb 
Endavant Sant Feliu

Sant Feliu de Codines

Junts per Sant Feliu de 
Codines, el partit de l’exal-
calde Pere Pladevall, anirà 
en coalició amb l’associació 
Endavant Sant Feliu. L’acord, 
rubricat dissabte en assem-
blea, donarà lloc a una llista 
que es dirà Som-hi Sant 
Feliu-Junts per Sant Feliu de 
Codines. Els integrants de la 
candidatura ja estan decidits 
però, de moment, només han 
transcendit quatre noms: El 
número 1 serà Pere Plade-
vall; el 2, Lluís Fernández, de 
Junts per Sant Feliu de Codi-
nes; el 3, Àlex de la Fuente, 
d’Endavant Sant Feliu, i la 5, 
Manuela Jiménez, d’Enda-
vant Sant Feliu. La número 
4 serà una altra dona, però 
encara no se n’ha donat a 
conèixer el nom. La presenta-
ció oficial de la candidatura 
està prevista per al dia 5 de 
maig, però abans, a partir 
del 5 de març, la coalició 
començarà a repartir tríptics 
per les cases del poble amb 
la imatge de Pladevall i amb 
un esbós del que serà el seu 
programa electoral. 
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Óscar Sierra repetirà 
pel PSC a la Llagosta
La Llagosta

L’alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra (PSC), optarà 
a la reelecció per tercer cop 
després de ser escollit per 
l’assemblea local. La presen-
tació es farà aquest diven-
dres a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala Àgora de l’Institut 
Marina. L’alcalde va destacar 
la seguretat i la frenada de 
les ocupacions il·legals com 
una de les fites del mandat i 
accions com la conversió en 
zona de vianants del carrer 
Sant Miquel, la plantació 
de nou arbrat i la renovació 
de parcs infantils. El PSC 
ha completat l’elecció com 
a candidats de tots els seus 
alcaldes i alcaldesses. A més 
d’Óscar Sierra, han estat 
elegides Alba Barnusell, a 
Granollers; Mireia Dionisio, 
a Mollet; Francesc Juzgado, 
a Parets; Pere Rodríguez, a 
Montmeló; Emilio Cordero, a 
Canovelles, i Ignasi Simón, a 
Lliçà d’Amunt.

El cercle de Mollet insisteix que no està representat en la candidatura d’En Comú Podem

El PUSA presenta la llista a Sant Antoni
Sant Antoni de Vilamajor El Partit de les Urbanitzacions 
de Sant Antoni (PUSA) va presentar, dissabte, a Sant Julià 
d’Alfou els membres de la llista. Només hi ha definits els 
dos primers llocs. Ferran Calvera, actual primer tinent 
d’alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Medi Ambient 
i Urbanitzacions, i Ricard Mañé, d’Esports i Festes. Jordi 
Sibina, regidor de Comunicació i Hisenda, també anirà a la 
llista. La resta de llocs encara està per definir, però Calvera 
diu: “Ja tenim els 13 candidats i 4 suplents”. Els llocs tercer 
i cinquè “seran per a dones i cares noves”. A la llista hi per-
sones de les quatre urbanitzacions: Alfou, Can Miret, Can 
Vila i les Pungoles. El PUSA va néixer el 2010. El 2011 va 
tenir dos regidors i el 2015, tres. El 2019 també en va tenir 
tres i va formar govern amb CanVi. J.B.M.

El PSC proposa enfortir l’Ajuntament de la Roca

La Roca del Vallès El candidat del PSC a l’alcaldia de 
la Roca, Paco García Lorenzana, proposa enfortir l’Ajun-
tament “posant els tècnics i administratius que toquin 
i amb els polítics fent la seva feina, que és la de definir 
polítiques”. En la seva presentació, aquest dilluns al Centre 
Cultural, acompanyat de Salvador Illa, va acusar la coali-
ció d’ERC i Junts de no tenir projecte. “Han fet una gestió 
pèssima perquè els diners han d’estar al carrer, en personal 
contractat, i han preferit no fer res durant aquests últims 
anys.” Illa, que va ser alcalde de la Roca, es va afegir a la 
crítica. Va dir que el govern “no té impuls, ni té energia 
per planificar i tampoc funcionen els serveis del dia a dia”. 
“Estem en disposició de fer un pas endavant des de l’espai 
socialista, obert a totes les sensibilitats progressistes.”
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Paracaidistas en La Roca del Valles | Revista Digital
del Vallès

En los últimos días se están produciendo noticias relacionadas con las elecciones en La Roca del Valles. De
momento ya hay dos nuevos partidos que se presentaran a las elecciones. Uno se llama Activem La Roca y el
otro Ara. Este último tiene como presidente a un viejo conocido de la política roquerola, Jordi Fortí.

Todos ellos, por lo que sabemos, están constituidos con gente de La Roca. NO ocurre lo mismo con el PPC, que
también quiere presentarse a las elecciones. En conversación mantenida con la persona que está al frente,
Ramón Oliver, domiciliado en Barcelona y que no podrá votarse, está sólo él al frente de la lista electoral. Según
él el partido le ha dicho que no se preocupe, que el partido lo ayudará. Es decir, a este paracaidista se le unirán
16 paracaidistas más para que le PPC pueda presentarse a unas elecciones municipales.

El problema no es que se presenten, lo grabe del tema es que decidan hacer listas electorales en municipios
donde no tienen a nadie. No les preocupa el municipio. Enviando a paracaidistas tiene solucionada la lista
electoral. Ahora bien, ¿estos personajes saben algo del municipio? ¿Les importa lo que pase? ¿Se preocuparan
por los ciudadanos de La Roca del Valles? Decimos que no. ¿Por qué se presentan? En palabras del candidato,
para pasárselo bien. Uno se lo puede pasar bien cuando quiera. En las elecciones de mayo de 2023 nos
estamos jugando el futuro de La Roca y puede ser muchas cosas, pero no es un juego y no estamos aquí para
pasárnoslo bien, sino para trabajar por el municipio.

A este candidato se le ofreció formar parte de otra lista electoral. Lo cual rechazó. Y puso dos temas sobre la
mesa. Ha pasado una enfermedad y no sabe si aguantará. Y la segunda es que, de aceptar, el que firma este
artículo, lo haría trabajar. Lo cual demuestra a quien presentan como candidato del PPC en La Roca. Estamos
para trabajar por el municipio y, ante unas elecciones municipales, uno debe trabajar para ganarse el voto y la
confianza de la ciudadanía. Si empezamos diciendo que no queremos trabajar, difícilmente haremos nada
positivo por el bien del municipio.
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Es una mala apuesta la del PPC enviar paracaidistas a La Roca del Valles, sin ganas de trabajar y con ganas de
pasárselo bien. Los ciudadanos, que son inteligentes, sabrán el 28 de mayo qué papeleta no elegir.

César Alcalá

Candidato Valents La Roca del Vallès

Es una mala apuesta la del PPC enviar paracaidistas a La Roca del Valles, sin ganas de trabajar y con ganas de
pasárselo bien. Los ciudadanos, que son inteligentes, sabrán el 28 de mayo qué papeleta no elegir.

César Alcalá

Candidato Valents La Roca del Vallès
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La Roca del Vallès ho té tot a punt per un Carnaval que, com ja és habitual, celebrarà tres
rues diferents: a Santa Agnès, la Torreta i la Roca Centre.
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L'exregidor de CiU i ERC de la Roca, Jordi
Fortí, encapçalarà una llista independent -
El 9 Nou
L’exregidor de la Roca per CiU i ERC, Jordi Fortí, encapçalarà la candidatura d’un nou partit,
Ara la Roca, en les eleccions municipals del 28 de maig.

Fortí va anar com a independent a la llista de CiU i va ser regidor de govern entre els anys 2007
i 2015.

L’any 2015 va anar, també com a independent, a la llista d’ERC i també va estar al govern
municipal fins l’any 2018, per diferències amb l’alcalde, Albert Gil.

De fet, Fortí va deixar l’Ajuntament el 2018 després de ser cessat per Gil com a regidor d’Obres
i Serveis, Seguretat Ciutadana i Edificis.

El cessament es va justificar, llavors, per la pèrdua de confiança en el regidor, però també es
va parlar de diferències sobre algunes decisions que hauria pres Fortí en relació a la Policia
Local.

A més d’ocupar diverses regidories, durant el seu pas per l’Ajuntament, Fortí també va ser
delegat de l’Ajuntament al poble de Santa Agnès de Malanyanes.

Jordi Fortí diu que es presenta com a candidat per “la manca de gestió, lideratge i planificació”
de l’actual govern municipal format per ERC i Junts.

“Un grup de persones hem constatat el nostre malestar per la situació del poble, tot i que té
una situació econòmica positiva, i hem decidit crear un nou partit d’àmbit exclusivament local
per presentar-nos a les eleccions municipals sense dependre de cap sigla superior i que ningú
ens digui el que hem de fer”, ha dit Fortí.
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L’escola Pilar Mestres de la

Roca celebra la Setmana de

l’Art
Sortir de la rutina

24 de febrer de 2023  | Cultura, La Roca del Vallès, Societat  

Els alumnes de l’Escola Pilar Mestres, de la Roca, han gaudit aquesta setmana de la
‘setmana de l’art’. Cada grup classe ha treballat un autor, han après la seva tècnica i l’han
pogut posar en pràctica. Aquest tipus d’activitats trenquen amb la rutina habitual de
l’escola, tot un alicient pels nens i les nenes.
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El Fraikin s’encalla en defensa
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Joan Amigó va disputar minuts al partit de dimarts al vespre a la pista de l’Sporting de Portugal

Lisboa

EL 9 NOU

El Fraikin BM Granollers va 
fer una passa enrere en la 
lluita pel liderat del Grup C 
de l’European League des-
prés de perdre dimarts al 
vespre contra l’Sporting de 
Portugal (38-31). Els valle-
sans, que ja tenien assegurat 
el bitllet per als vuitens de 
final de la competició euro-
pea, van caure a la tercera 
posició del grup i això els 
complica l’accés a un rival 
més assequible per a la pro-
pera fase. 

El cert és que l’equip va 
estar tou en defensa i la 
seva capacitat de mantenir 
el resultat es va mesurar per 
les aturades del porter, Ran-
gel, que va desaparèixer a la 
segona meitat. Ja ho diuen, 
que el pavelló de l’Sporting, 
a Lisboa, és una de les pistes 
difícils d’Europa. 

El Fraikin, malgrat demos-
trar alguns dubtes en la cons-
trucció del joc, va començar 
molt bé pel que fa a gols. 
L’Sporting es va avançar a 
l’inici, amb l’1-0, però aviat 
el Granollers es va endollar 
al partit amb una canonada 
d’Antonio García. Yusuf 
Faruk va sorprendre tothom 
amb l’1-2 amb un llançament 
directe. I els gols, que van 
venir més de jugades indivi-
duals que de col·lectives, van 
fer que el Granollers semblés 
immune al bon replegament 
defensiu de l’Sporting.

Bruno Reguart també 
es va apuntar a la llista de 
golejadors i va deixar detalls 
de qualitat amb la pilota a 
les mans. L’Sporting, però, 
rosegava quan el Granollers 

fluctuant des dels cinc als 
dos gols, que el Granollers 
va esgarrapar a l’equador de 
la segona part. Finalment, 
l’Sporting va consolidar el 
seu bon moment de joc i es 
va situar set gols per sobre 
el Granollers, que rebrà 
l’Skjern danès dimarts que 
ve al Palau d’Esports.

Antonio Rama va reconèi-
xer els problemes en defensa 
després del partit. “El nostre 
porter va estar molt bé a la 
primera part i a la segona no 
tant, també perquè el nivell 
defensiu va baixar.” Ara, ell 
i l’equip tenen la vista fixa-
da al partit de la setmana 
que ve. Serà clau no quedar 
quarts del grup per no topar 
a la següent fase contra el 
líder del grup D i primer a 
la lliga alemanya, el Füchse 
Berlin.

patia en defensa. Malgrat 
que Rangel va ser providen-
cial en moltes ocasions, als 
10 minuts de joc els portu-
guesos van marcar un parcial 
del 3-0 i després es van posar 
al davant en el marcador per 
primera vegada des de l’ini-
ci del partit. L’Sporting va 
sumar una renda favorable 
de fins a tres gols a favor, al 
ritme dels germans Martim i 
Francisco Costa.

El partit se’n va anar al 

descans amb avantatge per 
la mínima de l’Sporting (15-
14), on també hi havia el gra-
nollerí Mamadou Gassama, 
i a la segona part la tònica 
del partit va ser semblant al 
final de la primera. L’Spor-
ting va arrencar molt bé en 
defensa i el bloc defensiu del 
Granollers no es va acabar 
de sentir còmode. Els portu-
guesos aviat van enfilar-se al 
marcador amb un avantatge 
de quatre gols, que va anar 

CP Sporting Portugal 38

Silva, Araújo, Costa (7), Suárez 
(4), Walczak (3), Ruesga, Salvador 
(7), Vag, Gassama (1), Kristensen, 
Tavares (4), Mocquais, Maciel, 
Almeida, Folqués (3) i Costa (9). 

Fraikin BM Granollers 31

Yusuf (5), Torriani (1), Gurri (5), 
Romero, Rey (3), Salinas (1), Amores, 
Reguart (3), Rangel, Adrià Martínez 
(3), Amigó (1), Castillo, Sergi Franco 
(3), Roca i Antonio García (6).

ÀRBITRES: Adam Biro i Oliver Kiss. Exclusions: Costa, Salvador, Tavares i 
Folqués, de l’Sporting, i Yusuf, Gurri i Rey, del Granollers.

PARCIALS: 15-14 [descans] i 38-31.

Granollers

EL 9 NOU

Rangel Luan marxarà l’estiu 
que ve i en el seu lloc el BM 
Granollers fitxarà el por-
ter del Benidorm Roberto 
Rodríguez, que es vincularà 
al primer equip fins al 2026. 
El BM Granollers va fer 
públic aquest doble movi-
ment dimecres, en vistes a la 
planificació de la plantilla de 
cara a la temporada vinent. 

Rodríguez és la primera 
alta confirmada per llavors, 
descomptant la cessió de 

Bruno Reguart, que ja està 
jugant amb el Granollers.
Rangel, per la seva banda, 
se suma a les baixes de Sali-
nas, que marxarà al Bidasoa 
Irun, i Pol Valera, que ja va 
abandonar la disciplina del 
primer equip per unir-se 
al Barça fa unes setmanes. 
Rodríguez, de 22 anys, és 
nascut a Sevilla i aques-
ta temporada ha fet, de 
moment, 147 parades amb 
el seu equip. També va par-
ticipar amb la Selecció espa-
nyola absoluta en els Jocs 
del Mediterrani de l’estiu 

El Fraikin BM Granollers anuncia una baixa i una alta de cara la temporada vinent

Marxa Rangel i entra Rodríguez passat.
Pel que fa a Rangel, encara 

no se sap a quin equip jugarà 
la temporada que ve. Els seus 
números amb el Granollers, 
això sí, són per presumir. En 
la temporada i mitja que duu 
al primer equip –va fitxar 
l’estiu del 2021 procedent 
del Logroño La Rioja– l’in-
ternacional brasiler ha deixat 
una petjada immensa: ha 
donat victòries i s’ha con-
vertit en un dels jugadors 
imprescindibles dels èxits de 
l’equip de Granollers. Només 
aquesta temporada ha fet 
170 aturades i 7 gols a la Lli-
ga Asobal i és el tercer amb 
un percentatge d’aturades 
més alt de tota la competició. 
Al Fraikin BM Granollers, 
comparteix la condició de 
porter amb Marc Guàrdia. Rangel marxarà a l’estiu i Roberto Rodríguez s’incorporarà al Fraikin
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El KH-7 de Robert 
Cuesta buscarà  
la primera victòria 
contra el Zuazo

Granollers

El KH-7 buscarà aquest 
divendres la primera victòria 
de l’era Robert Cuesta a la 
banqueta de l’equip. Visita-
ran el Zuazo Barakaldo, un 
rival, a priori, inferior a les 
vallesanes: és penúltim a la 
classificació, amb els matei-
xos punts que el Granollers, 
que és antepeúltim. A la 
primera volta, ja van empatar 
el partit que les va enfron-
tar. Ara, el KH-7 intentarà 
encomanar-se a les bones 
sensacions que ha deixat als 
últims duels. Segons el parer 
de l’entrenador, el bloc de 
Granollers està entrenant bé 
i té números per treure un 
bon resultat a la seva visita al 
País Basc. Tot i així, demana 
estar alerta: “[Zuazo] És un 
equip que té clar a què juga”, 
diu Cuesta, que també insis-
teix que adapten molt bé el 
seu joc al perfil de jugadores 
amb què s’enfronten.

Gurri, convocat 
per primer cop 
amb la Selecció 
espanyola absoluta
La Roca del Vallès

El jugador de la Roca i del 
Fraikin Jan Gurri ha entrat 
per primera vegada a una 
convocatòria de la Selecció 
espanyola absoluta. Gurri, 
de 20 anys, podria disputar 
els seus primers minuts 
en l’eliminatòria de l’EHF 
Eurocup que Espanya jugar 
contra Suècia el 8 i el 12 de 
març. A la convocatòria tam-
bé hi ha Joan Cañellas, de 
Palautordera, i Pol Valera, de 
la Garriga. D’altra banda, la 
jugadora de Palautordera i 
del KH-7 Alba Tort disputarà 
amb l’equip estatal júnior 
el Torneig Internacional 
d’Hongria del 2 al 4 de març.

EHF EUROPEAN LEAGUE

El Granollers perd contra l’Sporting i fa una passa enrere en la lluita pel liderat del grup a Europa
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Joan Amigó va disputar minuts al partit de dimarts al vespre a la pista de l’Sporting de Portugal

Lisboa
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El Fraikin BM Granollers va 
fer una passa enrere en la 
lluita pel liderat del Grup C 
de l’European League des-
prés de perdre dimarts al 
vespre contra l’Sporting de 
Portugal (38-31). Els valle-
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el bitllet per als vuitens de 
final de la competició euro-
pea, van caure a la tercera 
posició del grup i això els 
complica l’accés a un rival 
més assequible per a la pro-
pera fase. 

El cert és que l’equip va 
estar tou en defensa i la 
seva capacitat de mantenir 
el resultat es va mesurar per 
les aturades del porter, Ran-
gel, que va desaparèixer a la 
segona meitat. Ja ho diuen, 
que el pavelló de l’Sporting, 
a Lisboa, és una de les pistes 
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El Fraikin, malgrat demos-
trar alguns dubtes en la cons-
trucció del joc, va començar 
molt bé pel que fa a gols. 
L’Sporting es va avançar a 
l’inici, amb l’1-0, però aviat 
el Granollers es va endollar 
al partit amb una canonada 
d’Antonio García. Yusuf 
Faruk va sorprendre tothom 
amb l’1-2 amb un llançament 
directe. I els gols, que van 
venir més de jugades indivi-
duals que de col·lectives, van 
fer que el Granollers semblés 
immune al bon replegament 
defensiu de l’Sporting.

Bruno Reguart també 
es va apuntar a la llista de 
golejadors i va deixar detalls 
de qualitat amb la pilota a 
les mans. L’Sporting, però, 
rosegava quan el Granollers 

fluctuant des dels cinc als 
dos gols, que el Granollers 
va esgarrapar a l’equador de 
la segona part. Finalment, 
l’Sporting va consolidar el 
seu bon moment de joc i es 
va situar set gols per sobre 
el Granollers, que rebrà 
l’Skjern danès dimarts que 
ve al Palau d’Esports.

Antonio Rama va reconèi-
xer els problemes en defensa 
després del partit. “El nostre 
porter va estar molt bé a la 
primera part i a la segona no 
tant, també perquè el nivell 
defensiu va baixar.” Ara, ell 
i l’equip tenen la vista fixa-
da al partit de la setmana 
que ve. Serà clau no quedar 
quarts del grup per no topar 
a la següent fase contra el 
líder del grup D i primer a 
la lliga alemanya, el Füchse 
Berlin.

patia en defensa. Malgrat 
que Rangel va ser providen-
cial en moltes ocasions, als 
10 minuts de joc els portu-
guesos van marcar un parcial 
del 3-0 i després es van posar 
al davant en el marcador per 
primera vegada des de l’ini-
ci del partit. L’Sporting va 
sumar una renda favorable 
de fins a tres gols a favor, al 
ritme dels germans Martim i 
Francisco Costa.

El partit se’n va anar al 

descans amb avantatge per 
la mínima de l’Sporting (15-
14), on també hi havia el gra-
nollerí Mamadou Gassama, 
i a la segona part la tònica 
del partit va ser semblant al 
final de la primera. L’Spor-
ting va arrencar molt bé en 
defensa i el bloc defensiu del 
Granollers no es va acabar 
de sentir còmode. Els portu-
guesos aviat van enfilar-se al 
marcador amb un avantatge 
de quatre gols, que va anar 

CP Sporting Portugal 38

Silva, Araújo, Costa (7), Suárez 
(4), Walczak (3), Ruesga, Salvador 
(7), Vag, Gassama (1), Kristensen, 
Tavares (4), Mocquais, Maciel, 
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ÀRBITRES: Adam Biro i Oliver Kiss. Exclusions: Costa, Salvador, Tavares i 
Folqués, de l’Sporting, i Yusuf, Gurri i Rey, del Granollers.
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Granollers

EL 9 NOU
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que ve i en el seu lloc el BM 
Granollers fitxarà el por-
ter del Benidorm Roberto 
Rodríguez, que es vincularà 
al primer equip fins al 2026. 
El BM Granollers va fer 
públic aquest doble movi-
ment dimecres, en vistes a la 
planificació de la plantilla de 
cara a la temporada vinent. 

Rodríguez és la primera 
alta confirmada per llavors, 
descomptant la cessió de 

Bruno Reguart, que ja està 
jugant amb el Granollers.
Rangel, per la seva banda, 
se suma a les baixes de Sali-
nas, que marxarà al Bidasoa 
Irun, i Pol Valera, que ja va 
abandonar la disciplina del 
primer equip per unir-se 
al Barça fa unes setmanes. 
Rodríguez, de 22 anys, és 
nascut a Sevilla i aques-
ta temporada ha fet, de 
moment, 147 parades amb 
el seu equip. També va par-
ticipar amb la Selecció espa-
nyola absoluta en els Jocs 
del Mediterrani de l’estiu 
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Marxa Rangel i entra Rodríguez passat.
Pel que fa a Rangel, encara 

no se sap a quin equip jugarà 
la temporada que ve. Els seus 
números amb el Granollers, 
això sí, són per presumir. En 
la temporada i mitja que duu 
al primer equip –va fitxar 
l’estiu del 2021 procedent 
del Logroño La Rioja– l’in-
ternacional brasiler ha deixat 
una petjada immensa: ha 
donat victòries i s’ha con-
vertit en un dels jugadors 
imprescindibles dels èxits de 
l’equip de Granollers. Només 
aquesta temporada ha fet 
170 aturades i 7 gols a la Lli-
ga Asobal i és el tercer amb 
un percentatge d’aturades 
més alt de tota la competició. 
Al Fraikin BM Granollers, 
comparteix la condició de 
porter amb Marc Guàrdia. Rangel marxarà a l’estiu i Roberto Rodríguez s’incorporarà al Fraikin
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de l’entrenador, el bloc de 
Granollers està entrenant bé 
i té números per treure un 
bon resultat a la seva visita al 
País Basc. Tot i així, demana 
estar alerta: “[Zuazo] És un 
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seu joc al perfil de jugadores 
amb què s’enfronten.
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per primer cop 
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La Roca del Vallès

El jugador de la Roca i del 
Fraikin Jan Gurri ha entrat 
per primera vegada a una 
convocatòria de la Selecció 
espanyola absoluta. Gurri, 
de 20 anys, podria disputar 
els seus primers minuts 
en l’eliminatòria de l’EHF 
Eurocup que Espanya jugar 
contra Suècia el 8 i el 12 de 
març. A la convocatòria tam-
bé hi ha Joan Cañellas, de 
Palautordera, i Pol Valera, de 
la Garriga. D’altra banda, la 
jugadora de Palautordera i 
del KH-7 Alba Tort disputarà 
amb l’equip estatal júnior 
el Torneig Internacional 
d’Hongria del 2 al 4 de març.

EHF EUROPEAN LEAGUE

El Granollers perd contra l’Sporting i fa una passa enrere en la lluita pel liderat del grup a Europa



Tres funcionaris ferits en una nova agressió
al polvorí de la presó de joves de la Roca
Nou episodi de violència contra els funcionaris en una de les presons de Catalunya. No
passen gaires dies entre un incident i un altre. Tres funcionaris van ser ferits al Centre
Penitenciari de Joves de la Roca del Vallès després de ser agredits per un jove magrebí intern
en aquest centre, de 21 anys. Els fets es remunten a la setmana passada i els ha pogut conèixer
i confirmar ara ElCaso.cat de fonts de Justícia i també per part dels funcionaris. 

Tres funcionaris ferits agredits per un intern de Joves

Segons consta a la denúncia que va ser enviada al jutjat de vigilància penitenciària, un intern no
va fer cas a les ordres dels funcionaris que li reclamaven que tornés a l’espai reservat per a ell.
No només no va fer cas a les ordres del funcionari, també el va amenaçar i li va començar a
donar cops de puny a la zona de la cara i del cos. Li va fer diverses esgarrapades i li va donar un
cop i el va fer caure per les escales. Dos funcionaris més van aparèixer a la zona per poder
donar suport al primer, que estava ferit, i també van rebre cops de puny i mossegades per part de
l’intern. Finalment, els tres funcionaris van poder contenir el jove i traslladar-lo al Departament
Especial de Règim Tancat (DERT) del centre. 

Els tres funcionaris, després de poder ingressar el jove en aquest centre de càstig, van haver de
ser atesos pels serveis sanitaris i no van poder acabar el seu torn de treball. Els fets es van
posar en coneixement del jutge de vigilància del centre i també del jutjat de guàrdia de
Granollers. Ara a l’intern, que compleix condemna en aquest centre per un robatori amb força, se
l’ha considerat grau d'extrema perillositat i ja acumula altres primers graus, si bé en el moment
dels fets no era considerat perillós, segons Serveis Penitenciaris. Mentre segueix al DERT,
s’està esperant que s’aprovi un traslladat de centre.

El Centre de Joves de la Roca, un polvorí

El centre de joves de la Roca, la presó on ingressen els joves que són preventius o condemnats,
és un polvorí. Les temptatives d’agressions a funcionaris van créixer aquest 2022 en un 83%,
comparat amb les dades al mateix centre de 2021. Les agressions consumades s’han doblat,
també, de 2021 a 2022, segons dades oficials a les quals ha tingut accés ElCaso.cat.

Marea Blava, l’organització de funcionaris de presons, preguntat per aquest mitjà, després
d’aquesta nova agressió coneguda, han acceptat que el clima al Centre de Joves de la Roca
és “insostenible”. Asseguren que no tots els estaments que formen part del sistema
penitenciari actuen igual a l'hora de donar resposta a les agressions continuades que pateixen
els funcionaris en aquest centre penitenciari del Vallès. L’intern que va deixar ferits tres
treballadors estava en règim ordinari, sense cap mesura especial de seguiment, malgrat que es
tenia constància de la resposta agressiva que mostrava sempre que es conversava amb ell.
Des de Marea Blava denuncien “manca de determinació en la classificació o tractament
d'aquest tipus d'intern” i ho qualifiquen de “temerari” per posar en risc la vida dels funcionaris
que hi han de tractar, com en el cas que ens ocupa, que tres d’ells van resultar ferits amb
contusions, esgarrapades i mossegades. 
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Més enllà d’aquest creixement exponencial d’agressions a funcionaris en aquest centre, que
s’ha disparat els darrers anys, des de Marea Blava també denuncien que el nou sistema de
repartiment de medicaments, que ja no es dona dissolta en aigua, sinó que s’entrega la dosi
sencera a l’intern, provoca que alguns d’ells no se la prenguin o que la revenguin, causant més
situacions greus de conflictivitat i, en definitiva, perill pels funcionaris. “Uns interns les venen i
generen ingressos amb la medicació que no es prenen i altres consumint-la en abús i
sense cap control”, assegura un portaveu de Marea Blava.
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Poques comparses però
moltes ganes de festa a la
Roca
Una rua petita però divertida

20 de febrer de 2023  | Cultura, La Roca del Vallès  

A la Roca, un Carnaval en petit format no ha estat impediment perquè també pels seus
carrers s’hagi notat que hi ha qui no es vol perdre la gran festa de les disfresses.

VOTV - Poques comparses però moltes ganes de festa a la RocaVOTV - Poques comparses però moltes ganes de festa a la Roca

Dimecres, 8 març 2023En Directe  Inici  Menu 

Buscar... 

ACTUALITAT
     VOTV   INFOVALLÈS Butlletí

8 de Març Eleccions municipals 2023

Ús de galetes

8/3/23, 13:47 Poques comparses però moltes ganes de festa a la Roca - VOTV

https://votv.cat/poques-comparses-pero-moltes-ganes-de-festa-a-la-roca/ 1/5

Poques comparses però
moltes ganes de festa a la
Roca
Una rua petita però divertida

20 de febrer de 2023  | Cultura, La Roca del Vallès  

A la Roca, un Carnaval en petit format no ha estat impediment perquè també pels seus
carrers s’hagi notat que hi ha qui no es vol perdre la gran festa de les disfresses.

VOTV - Poques comparses però moltes ganes de festa a la RocaVOTV - Poques comparses però moltes ganes de festa a la Roca

Dimecres, 8 març 2023En Directe  Inici  Menu 

Buscar... 

ACTUALITAT
     VOTV   INFOVALLÈS Butlletí

8 de Març Eleccions municipals 2023

Ús de galetes

https://votv.cat/poques-comparses-pero-moltes-ganes-de-festa-a-la-roca/
https://votv.cat/seccions/cultura/
https://votv.cat/municipis/la-roca-del-valles/
https://www.youtube.com/watch?v=tlOQxnHBof4
https://votv.alacarta.cat/votv-en-directe
https://votv.cat/
https://votv.cat/
https://www.facebook.com/votv.cat/
https://www.instagram.com/votv/
https://www.youtube.com/user/VOTVVallesOriental
https://twitter.com/VOrientalTv
https://twitter.com/infovalles_votv
https://votv.cat/butlleti/
https://votv.cat/tag/8-m/
https://votv.cat/tag/eleccions-municipals-2023/
https://votv.cat/poques-comparses-pero-moltes-ganes-de-festa-a-la-roca/
https://votv.cat/seccions/cultura/
https://votv.cat/municipis/la-roca-del-valles/
https://www.youtube.com/watch?v=tlOQxnHBof4
https://votv.alacarta.cat/votv-en-directe
https://votv.cat/
https://votv.cat/
https://www.facebook.com/votv.cat/
https://www.instagram.com/votv/
https://www.youtube.com/user/VOTVVallesOriental
https://twitter.com/VOrientalTv
https://twitter.com/infovalles_votv
https://votv.cat/butlleti/
https://votv.cat/tag/8-m/
https://votv.cat/tag/eleccions-municipals-2023/


Parera asegura que los candidatos de
Valents quieren "devolver la buena gestión"
institucional
Valents presenta sus primeros 17 candidatos en la provincia de Barcelona

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Valents a la Alcaldía de Barcelona y presidenta del partido, Eva Parera, ha
asegurado que los candidatos de la formación en la provincia de Barcelona quieren "devolver la
buena gestión" a las instituciones tras las municipales de mayo.

Así lo ha explicado en el acto de presentación de los primeros 17 candidatos en la provincia de
Barcelona este sábado en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), ha informado la formación en un
comunicado.

Parera también ha defendido que su formación pretende "acabar con los gobiernos de unos
pocos para unos pocos y sacar de la invisibilidad a muchos catalanes abandonados por sus
gobiernos y por sus propios partidos".

"En una sociedad donde nuestros gobernantes proponen romper con España, Valents viene a
proponer que lideremos España", ha afirmado.

PRIMEROS 17 CANDIDATOS EN LA PROVINCIA DE
BARCELONA

Los primeros 17 candidatos de Valents son Alicia Martínez, en Mataró; Antonio Plazas, en Lliçà
d'Amunt; Javier Martín Hermosín, en L'Hospitalet de Llobregat; Manu Rodríguez, en Sitges;
Silvia Tusell, Sant Cugat; Josep Gabarra, en Ripollet; Oscar León, en Sant Pere de Ribes.

También lo son Fermín Molero, en Esplugues de Llobregat; Carmen Manchón, en Igualada;
César Alcalá, en La Roca del Vallès; Pere Millán, en Cornellà; Ramón Mora, Granollers; Esther
Sánchez, en Sant Boi de Llobregat; Javier Candela, en Castelldefels; David Ruiz, en Barberà
del Vallès y Jose Maria Porto, en Sant Vicenç dels Horts, además de Eva Parera, en Barcelona.
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En el camí de la remuntada L’entrenador 
Cuesta, satisfet  
pel rendiment  
de l’equip
Barakaldo

Al final del partit, l’en-
trenador del KH-7 BM 
Granollers es mostrava 
“molt, molt content pel 
rendiment de l’equip”. 
Va qualificar el partit de 
les seves jugadores com 
a excel·lent i, particular-
ment, destacava que “han 
estat durant els 60 minuts 
concentrades en el que 
havien de fer”. 

La de divendres és la 
primera victòria de l’equip 
en els tres partits en què 
Robert Cuesta el dirigeix 
des de la banqueta. Era 
el primer enfrontament 
amb un rival directe, des-
prés de la derrota amb 
les líders (Bera-Bera) i 
l’empat davant el Rocasa, 
també un equip de la zona 
alta de la taula.LE
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La banqueta del KH-7 BM Granollers celebra un dels gols aconseguits en el partit de divendres a Barakaldo

Barakaldo

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers torna 
de la visita d’aquest diven-
dres a la pista del Zubuileta 
Evolution Zuazo amb més 
que dos punts fruit d’una 
actuació sòlida. La victòria 
acosta les vallesanes a un 
sol punt de sortir de la zona 
de play-out i la consegüent 
i gens volguda lluita per 
evitar el descens i, sobretot, 
amb la convicció que arribar 
a aquesta fita és possible. 
A més, va incrementar els 
dubtes d’un rival directe que 
ara queda per sota a la classi-
ficació.

Aquestes i altres conclusi-
ons positives s’extreuen d’un 
partit que les jugadores que 
entrena el retornat Robert 
Cuesta van dominar des del 
principi (només van anar 
per darrere en 1-0 inicial). 
El BM Granollers va mostrar 
algunes de les claus en les 
quals cimentar la remuntada 
a la classificació: solvència 
defensiva, rapidesa al contra-
atac, claredat en un atac amb 
poques precipitacions i una 
porteria amb gran aportació 
(Wiggins va acabar amb un 
32% d’aturades). Són vir-
tuts que en cap moment van 
poder tenir les rivals, que 
van errar múltiples jugades 
d’atac i no van poder aturar 
el joc de Martina Capdevila i 
de les extrems visitants, Ana 
González i Ona Vegué, les 
tres màximes golejadores del 
KH-7.

Una exclusió de les locals 

avantatge a les visitants (8-
13, minut 21). L’embranzida 
de les vallesanes al final del 
primer temps (1-6 els últims 
10 minuts) deixava el partit 
en mans del Granollers.

El risc era deixar-se portar 
per la bona dinàmica de la 
primera part, però les valle-
sanes el van esvair amb un 
nou parcial favorable de 0-2 
de sortida a la segona meitat. 
Eren minuts de desordre en 
tots dos equips. El Granollers 
va estar vuit minuts sense 
marcar, però el Zuazo no va 
treure profit de la situació i 
el Granollers enfilava la recta 
final amb avantatges clars 
(12-20 al minut 40). La reac-
ció de les jugadores basques 

va ser tímida i insuficient, 
perquè en cap moment van 
acostar-se al marcador més 
enllà de cinc gols (19-24, 
minut 49), amb una rèplica 
ràpida de les visitants que 
amb un parcial de 2-7 en els 
últims 10 minuts van evitar 
passar dificultats.

Els tres punts obtinguts 
en les dues últimes jornades 
situen l’equip vallesà en la 
desena posició, i a un punt 
de la vuitena, que assegura 
la salvació i l’accés a la fase 
per al títol. Caldrà traslladar 
les bones lectures de la visita 
a Barakaldo en el complicat 
partit de dissabte al Palau 
del Costa del Sol Màlaga, 
segon classificat.

en la primera jugada d’atac 
vallesana va propiciar els 
primers avantatges per al 
Granollers, que al minut 9 ja 
dominava per tres gols (2-5). 

L’equip de Barakaldo va patir 
desconnexions, sobretot 
en el tram final del primer 
temps, quan un parcial de 
0-3 donava el primer gran 

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

El Mubak suma un còmode triomf davant del Castellón

El Mubak BM La Roca  
es diverteix contra el cuer

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

El Mubak BM La Roca neces-
sitava una victòria d’aque-
lles tranquil·les, en què no 
li cal treure la seva millor 
versió per quedar-se els dos 
punts. Així va ser el partit de 
dissabte, a casa, davant del 
BM Castellón, un equip que 
s’ha debilitat considerable-
ment aquesta temporada i 
que ocupa l’últim lloc de la 
classificació (35-27). Amb 
aquest triomf, l’equip de 

Quique Gallego es manté a la 
quarta posició, però li retalla 
un punt a l’Handbol Sant 

Vicenç, tercer classificat amb 
tres punts més.

L’inici de les roquero-

Zubileta Ev. Zuazo 21

Meriem Ezbida, I. Fernández-Agustí 
(2), A. Sánchez (3), G. Sarrionandia, 
N. Gil (2), A. Valero, M. Bengoetxes 
(7, 4p) [set inicial]  A. González (ps), 
A. Zaldúa, E. Berasategi (1), S. Moles 
(1p), N. Puigbó, I. Permach (1), M. 
Fernández-Agustí (5, 1p)

KH-7 BM Granollers 31

Wiggins, A. González (5,1p.), 
Paula Milagros (2), L. Kofler (4), J. 
Castañera (1), E. Somaza (3), Ona 
Vegué (6) [set inicial] M. Mera (ps), I. 
Ben Chayhab (1), A. Tort, O. Vila (2), 
M. Brasil (1), S. Santos, M. Capdevila 
(6, 1p).

ÀRBITRE: José Alberto Romero i Enrique Jarvier Romero. Van excloure Valero, 
Bengoetxea, Moles, Puigbó i Sarrionandia (Zuazo) i Castañera (2), A. González, 
Kofler i Somaza (BMGranollers)

PARCIALS: 2-2, 3-5, 6-9, 8-12, 10-14, 11-17 (descans); 12-19, 12-20, 15-23, 19-25, 
20-28 y 21-31

Mubak BM La Roca 35

Serres, Guerreiro (2), Torregrosa (1), 
Clascà (5), Vallejo (1), Ribas (4) i 
Jiménez (8) [set inicial]; Gómez (ps), 
Ortega (2), Tyaglyay (8), Garcia (1), 
Fontcuberta (1), Calabria, Silke (1), 
Felip (1) i Tamada.

BM Castellón 27

Salvado (2), Adrián, Gabriela (11), 
Cebrián (1), Zúñiga (4), Olga, Sales 
(2), Feliu, Jaime, Llamas (1), Mónica 
(1), Simone, Chiva (5) i Celdrán.

ÀRBITRE: 2-2, 5-4, 9-6, 11-9, 15-10, 17-13 [descans]; 20-16, 21-17, 23-19, 27-22, 
30-24 i 35-27 [final].

GOLS: 2-2, 5-4, 9-6, 11-9, 15-10, 18-13 [descans]; 20-16, 21-17, 23-19, 27-22, 30-24 
i 35-27 [final].

les va ser força irregular, 
amb bones accions en atac, 
però força descol·locades 
en defensa. Tot i això, el 
Castellón només va tenir dos 
avantatges al marcador: 0-1 
i 2-3. De mica en mica, amb 
molta efectivitat en atac, el 
Mubak va anar obrint esclet-
xa en el marcador davant 
d’un conjunt valencià que 
donava moltes facilitats en 
defensa. Amb una Katy Tya-
glyay estel·lar, una vegada 
més, en la faceta ofensiva, La 
Roca va deixar el triomf molt 
encarrilat al tram final del 
primer període amb diversos 
gols amb la seva signatura. 
De fet, la lateral va fer el 18-
13, amb el qual es va arribar 
al descans, amb un llança-
ment directe amb el temps 
complet.

L’equip valencià va sortir 

força millor en ambdós cos-
tats de la pista a la represa, 
en què es va arribar a escur-
çar mínimament la diferèn-
cia fins a tres i quatre gols. 
No obstant això, i quan ja 
s’havia sobrepassat l’equa-
dor de la segona meitat, el 
Mubak va deixar pràctica-
ment liquidat el matx amb 
un parcial de 3-1, que obliga-
va a parar el partit al tècnic 
visitant (26-20, min 47). Les 
visitants van sobreposar-se 
al cop i van arribar a situar-
se novament a quatre gols. 
Però, novament, els gols de 
Tyaglyay, de Jiménez i de 
Clascà van decantar de mane-
ra definitiva el partit per a 
les locals, que van acabar 
tenint un final de partit molt 
plàcid. Tots dos equips es van 
deixar anar en la intensitat 
defensiva als minuts finals.

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA

El KH-7 BM Granollers mostra solidesa en la visita a Zuazo, rival directe (21-31)
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En el camí de la remuntada L’entrenador 
Cuesta, satisfet  
pel rendiment  
de l’equip
Barakaldo

Al final del partit, l’en-
trenador del KH-7 BM 
Granollers es mostrava 
“molt, molt content pel 
rendiment de l’equip”. 
Va qualificar el partit de 
les seves jugadores com 
a excel·lent i, particular-
ment, destacava que “han 
estat durant els 60 minuts 
concentrades en el que 
havien de fer”. 

La de divendres és la 
primera victòria de l’equip 
en els tres partits en què 
Robert Cuesta el dirigeix 
des de la banqueta. Era 
el primer enfrontament 
amb un rival directe, des-
prés de la derrota amb 
les líders (Bera-Bera) i 
l’empat davant el Rocasa, 
també un equip de la zona 
alta de la taula.LE
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La banqueta del KH-7 BM Granollers celebra un dels gols aconseguits en el partit de divendres a Barakaldo

Barakaldo

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers torna 
de la visita d’aquest diven-
dres a la pista del Zubuileta 
Evolution Zuazo amb més 
que dos punts fruit d’una 
actuació sòlida. La victòria 
acosta les vallesanes a un 
sol punt de sortir de la zona 
de play-out i la consegüent 
i gens volguda lluita per 
evitar el descens i, sobretot, 
amb la convicció que arribar 
a aquesta fita és possible. 
A més, va incrementar els 
dubtes d’un rival directe que 
ara queda per sota a la classi-
ficació.

Aquestes i altres conclusi-
ons positives s’extreuen d’un 
partit que les jugadores que 
entrena el retornat Robert 
Cuesta van dominar des del 
principi (només van anar 
per darrere en 1-0 inicial). 
El BM Granollers va mostrar 
algunes de les claus en les 
quals cimentar la remuntada 
a la classificació: solvència 
defensiva, rapidesa al contra-
atac, claredat en un atac amb 
poques precipitacions i una 
porteria amb gran aportació 
(Wiggins va acabar amb un 
32% d’aturades). Són vir-
tuts que en cap moment van 
poder tenir les rivals, que 
van errar múltiples jugades 
d’atac i no van poder aturar 
el joc de Martina Capdevila i 
de les extrems visitants, Ana 
González i Ona Vegué, les 
tres màximes golejadores del 
KH-7.

Una exclusió de les locals 

avantatge a les visitants (8-
13, minut 21). L’embranzida 
de les vallesanes al final del 
primer temps (1-6 els últims 
10 minuts) deixava el partit 
en mans del Granollers.

El risc era deixar-se portar 
per la bona dinàmica de la 
primera part, però les valle-
sanes el van esvair amb un 
nou parcial favorable de 0-2 
de sortida a la segona meitat. 
Eren minuts de desordre en 
tots dos equips. El Granollers 
va estar vuit minuts sense 
marcar, però el Zuazo no va 
treure profit de la situació i 
el Granollers enfilava la recta 
final amb avantatges clars 
(12-20 al minut 40). La reac-
ció de les jugadores basques 

va ser tímida i insuficient, 
perquè en cap moment van 
acostar-se al marcador més 
enllà de cinc gols (19-24, 
minut 49), amb una rèplica 
ràpida de les visitants que 
amb un parcial de 2-7 en els 
últims 10 minuts van evitar 
passar dificultats.

Els tres punts obtinguts 
en les dues últimes jornades 
situen l’equip vallesà en la 
desena posició, i a un punt 
de la vuitena, que assegura 
la salvació i l’accés a la fase 
per al títol. Caldrà traslladar 
les bones lectures de la visita 
a Barakaldo en el complicat 
partit de dissabte al Palau 
del Costa del Sol Màlaga, 
segon classificat.

en la primera jugada d’atac 
vallesana va propiciar els 
primers avantatges per al 
Granollers, que al minut 9 ja 
dominava per tres gols (2-5). 

L’equip de Barakaldo va patir 
desconnexions, sobretot 
en el tram final del primer 
temps, quan un parcial de 
0-3 donava el primer gran 

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

El Mubak suma un còmode triomf davant del Castellón

El Mubak BM La Roca  
es diverteix contra el cuer

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

El Mubak BM La Roca neces-
sitava una victòria d’aque-
lles tranquil·les, en què no 
li cal treure la seva millor 
versió per quedar-se els dos 
punts. Així va ser el partit de 
dissabte, a casa, davant del 
BM Castellón, un equip que 
s’ha debilitat considerable-
ment aquesta temporada i 
que ocupa l’últim lloc de la 
classificació (35-27). Amb 
aquest triomf, l’equip de 

Quique Gallego es manté a la 
quarta posició, però li retalla 
un punt a l’Handbol Sant 

Vicenç, tercer classificat amb 
tres punts més.

L’inici de les roquero-

Zubileta Ev. Zuazo 21

Meriem Ezbida, I. Fernández-Agustí 
(2), A. Sánchez (3), G. Sarrionandia, 
N. Gil (2), A. Valero, M. Bengoetxes 
(7, 4p) [set inicial]  A. González (ps), 
A. Zaldúa, E. Berasategi (1), S. Moles 
(1p), N. Puigbó, I. Permach (1), M. 
Fernández-Agustí (5, 1p)

KH-7 BM Granollers 31

Wiggins, A. González (5,1p.), 
Paula Milagros (2), L. Kofler (4), J. 
Castañera (1), E. Somaza (3), Ona 
Vegué (6) [set inicial] M. Mera (ps), I. 
Ben Chayhab (1), A. Tort, O. Vila (2), 
M. Brasil (1), S. Santos, M. Capdevila 
(6, 1p).

ÀRBITRE: José Alberto Romero i Enrique Jarvier Romero. Van excloure Valero, 
Bengoetxea, Moles, Puigbó i Sarrionandia (Zuazo) i Castañera (2), A. González, 
Kofler i Somaza (BMGranollers)

PARCIALS: 2-2, 3-5, 6-9, 8-12, 10-14, 11-17 (descans); 12-19, 12-20, 15-23, 19-25, 
20-28 y 21-31

Mubak BM La Roca 35

Serres, Guerreiro (2), Torregrosa (1), 
Clascà (5), Vallejo (1), Ribas (4) i 
Jiménez (8) [set inicial]; Gómez (ps), 
Ortega (2), Tyaglyay (8), Garcia (1), 
Fontcuberta (1), Calabria, Silke (1), 
Felip (1) i Tamada.

BM Castellón 27

Salvado (2), Adrián, Gabriela (11), 
Cebrián (1), Zúñiga (4), Olga, Sales 
(2), Feliu, Jaime, Llamas (1), Mónica 
(1), Simone, Chiva (5) i Celdrán.

ÀRBITRE: 2-2, 5-4, 9-6, 11-9, 15-10, 17-13 [descans]; 20-16, 21-17, 23-19, 27-22, 
30-24 i 35-27 [final].

GOLS: 2-2, 5-4, 9-6, 11-9, 15-10, 18-13 [descans]; 20-16, 21-17, 23-19, 27-22, 30-24 
i 35-27 [final].
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Porto la Roca al cor i per això em presento | Revista
Digital del Vallès

Benvolguts Roquerols:

Em presento pels que no em coneixeu. Soc en Ramon Oliver i em presento com a cap de llista del Partit Popular de
Catalunya a les pròximes eleccions municipals. Alguns ja em
coneixeu, d’altres no, i encara que no soc resident al municipi porto la Roca al cor.

Des de fa molts anys conec les mancances i problemes del municipi per això us demano el vostre suport. Hem de
posar la Roca del Vallès al mapa no només per les seves botigues, vull que el municipi sigui el més atraient per la
seva cultura, la seva indústria, el seu esport i el turisme.

Per això soc conscient que hem de començar per arreglar els nostres carrers, la nostra seguretat ciutadana, els
nostres mercats, els nostres camins i crear una bona Ruta Prehistòrica tot sense deixar de banda a la nostra gent
gran que han sigut els nostres pilars. Per això necessitem les llars d’avis funcionant i un bon asil.

També hem de solucionar les mancances d’habitatge, ajudant i escoltant als joves i a la pagesia sabent escoltar les
seves mancances.

Tot això i més coses són les que hem d’arreglar.
Per fer tot el que necessitem, us demano el vostre suport.

Ramon Oliver Ros
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8/3/23, 13:48 La pacificació del carrer Prat de la Riba de la Roca acabarà la setmana vinent - VOTV

https://votv.cat/la-pacificacio-del-carrer-prat-de-la-riba-de-la-roca-acabara-la-setmana-vinent/ 1/5

La pacificació del carrer Prat
de la Riba de la Roca acabarà
la setmana vinent
A punt per estrenar-se

15 de febrer de 2023  | La Roca del Vallès, Societat  

Ahir us explicàvem l’inici d’una nova campanya d’asfaltats a la Roca del Vallès. El primer
carrer on s’està actuant és el carrer Prat de la Riba, que precisament aquestes últimes
setmanes ha patit una transformació important per paci�car-lo.

Dimecres, 8 març 2023En Directe  Inici  Menu 

Buscar... 

ACTUALITAT
     VOTV   INFOVALLÈS Butlletí

8 de Març Eleccions municipals 2023

Ús de galetes
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Los socialistas del Vallès Oriental ya han confirmado
27 candidaturas a las municipales de mayo | Revista
Digital del Vallès

El Consejo de Federación del PSC del Vallès Oriental i Moianès ha aprobado nueve nuevas candidaturas a las
elecciones municipales que se suman a las 18 que ya se ratificaron en los Consejos de Federación que se
celebraron en julio y noviembre. Así, el PSC cuenta ahora con 27 candidatos y candidatas del Vallès Oriental y
Moianès aprobados, y que se presentarán en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. En abril, se
presentarán más candidaturas.

Entre las novedades, destacan las alcaldesas de Granollers y Mollet. Alba Barnusell será por primera vez la
candidata socialista de la capital vallesana y Mireia Dionisio afronta también este reto en Mollet, ambas son
alcaldesas desde hace unos meses.

Quien también se estrena como candidato es Jesús Canga, primer secretario del PSC de Sant Fost de
Campsentelles que ahora afrontará el reto de ser candidato de la lista socialista.
También se han aprobado las candidaturas de los alcaldes de La Llagosta, Montmeló y Lliçà d’Amunt. Oscar Sierra
repetirá como candidato del PSC en La Llagosta, actualmente, gobierna con mayoría absoluta en el municipio. Pere
Rodríguez también se presenta por segunda vez como alcaldable en Montmeló e Ignasi Simón, alcalde de Lliçà
d’Amunt, será de nuevo, el cabeza de lista de los socialistas.

Quien repite como candidata es Sonsoles Letang en Sant Quirze de Safaja con la lista de Independents por Sant
Quirze-Progrés Municipal, una candidatura que se presenta con coalición con el PSC. Jaume Puigventós también se
presenta por segunda vez como candidato de los socialistas en Vallromanes y Francesc Lázaro repite en Santa
Maria de Palautordera.
En julio, se ratificaron las primeras cuatro candidaturas: Llinars con Joan Ramon, Martorelles con Mari Carmen
Villarrazo, Vilanova del Vallès con Lluís Álvaro y Sant Pere de
Vilamajor con Jésica Pérez. En noviembre, se sumaron 14 candidatos y candidatas: Sonia Jiménez por Cànoves i
Samalús, Llorenç Alerm por l’Ametlla del Vallès, Paco García Lorenzana por La Roca del Vallès, Laia Jordana por
Sant Feliu de Codines, Emilio Cordero por Canovelles , Francisco Juzgado por Parets, Josep Quesada por
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Cardedeu, Eduard Vallhonesta por Sant Celoni, Susana Tapia por Moià, Juan Antonio Corchado por Les
Franqueses, Alex Valiente por la Garriga, Xavier Castillejo por Lliçà de Vall, Eva Díaz por Montornès y Joan Moreno
por Bigues i Riells.
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Una jugada del partit entre la PBB La Roca i el Pontenc, el novembre passat

Divendres, 24 de febrer de 2023 49FUTBOL

La Penya Blanc-Blava de la 
Roca inicia la cursa per l’ascens
El Palautordera i el Llerona, en canvi, lluitaran per mantenir-se a la lliga Preferent de futbol

La Roca del Vallès

P.P.

Amb objectius creuats, els 
equips vallesans de la divisió 
Preferent femení comença-
ran aquest cap de setmana 
que ve la segona fase de la 
competició. La Penya Blanc-
Blava la Roca farà el camí 
per intentar l’ascens, mentre 
que el Palautordera i el Lle-
rona hauran de lluitar per no 
baixar de categoria. Després 
de la primera fase de la com-
petició, la lliga s’ha dividit 
de dos a tres grups: un per a 
l’ascens a Primera estatal i 
dos més on es decidiran els 
tres descensos a la Primera 
Divisió Catalana. 

L’objectiu de pujar és difí-
cil, però a la PBB La Roca 

estan convençuts que poden 
donar la campanada. “Hem 
fet una temporada bastant 
regular i els partits que hem 
perdut –que en són cinc– ha 
sigut perquè no hem estat a 
l’alçada. En cap moment de 
la temporada hem tingut la 
sensació de ser inferiors als 
rivals”, comenta l’entrena-
dor, Miguel Ángel Cruz. 

La travessia fins a acon-
seguir l’ascens serà difícil: 
es veuran les cares amb 
rivals de nivell. Començaran 
jugant aquest diumenge 
contra l’Igualada, un dels 
equips més complicats de la 
categoria, i també s’hauran 
d’enfrontar al Porqueres, 
al Girona i al Terrassa. Tot 
plegat, per quedar primeres 
d’entre els vuit equips que 

disputaran aquesta fase de 
la lliga, a doble volta. Si no 
queden vencedores del grup, 
no hi ha premi en forma 
d’ascens. “Potser no som 
les favorites per pujar, però 
tenim un equip molt complet 
a totes les línies i ja tenim 
l’experiència d’haver jugat el 
play-off l’any passat.”

A l’altra cara de la mone-
da, hi ha el Palautordera. 
L’equip ha passat de mesu-
rar-se contra els millors per 
aconseguir l’ascens l’any 
passat, a ser candidat a bai-
xar aquest 2023. “L’equip 
ha crescut i el vestidor està 
unit”, explica l’entrenador, 
Lluís López, el tercer que 
ha tingut el Palautordera 
des que va començar la lliga. 
Les del Baix Montseny van 

donar el tret de sortida a la 
competició amb un equip 
renovat respecte a la tempo-
rada passada. Havien marxat 
jugadores per estudiar o per 
feina. Se’n van sortir als pri-
mers enfrontaments, però 
la baixa de llarga durada de 
la capitana i líder de l’equip, 
Meritxell Clupés, va enfon-
sar les aspiracions de l’equip 
durant mesos. S’hi van sumar 
lesions d’altres jugadores. 

Després de recuperar 
Clupés fa unes setmanes, 
la moral del conjunt de 
Palautordera s’ha reforçat i 
s’ha traslladat en la millora 
del joc. L’equip haurà d’evi-
tar quedar entre els dos 
últims del grup si vol evitar 
el descens. Lluís López con-
fia en les possibilitats que 
tenen de mantenir-se, però 
explica que estan intentant 
fitxar alguna jugadora. “La 
plantilla que tenim no és 
suficient”, diu.

El Llerona batallarà per la 
permanència a l’altre grup, 
amb quatre equips més. 
Hauran d’evitar quedar últi-
mes si volen mantenir-se a 
Preferent. “L’any passat ja 
vam lluitar per no baixar i ja 
sabem què és aquest format. 
Crec que les últimes setma-
nes hem millorat sensacions 
i hem sortit del bloqueig 
mental que teníem”, explica 
l’entrenador, Joan Garcia. 
Als nous grups, els equips no 
partiran de zero: cadascun 
arrencarà en una posició 
diferent a la classificació 
segons el coeficient de punts 
que hagin aconseguit a la pri-
mera fase de la competició, 
fins aquest mes de febrer.

Vilamajor / Parets

EL 9 NOU

Sant Antoni de Vilamajor i 
Parets van ser dues de les 
cinc seus del sisè torneig 
internacional de futbol base 
Montseny Promises Cup. La 
competició es va celebrar 
el cap de setmana passat 
amb una participació de 220 
equips i més de 3.000 juga-
dors d’arreu de Catalunya, 
l’Estat espanyol i també amb 
la participació d’un club 
d’Israel. 

El torneig es va disputar en 

diverses categories, des de 
prebenjamí a cadet, i aquest 
any hi van participar, per 
primera vegada a la història 
del torneig, equips femenins 
i hi va haver dues categories 
de futbol 11. A les seus de 
Vilamajor i Parets es van 
jugar els tornejos d’aleví B, 
aleví A i benjamí A, respec-
tivament. A cadascun dels 
campionats hi van guanyar, 
en aquest ordre, els equips 
del Barça, el Sant Andreu i el 
Girona. També hi van jugar 
el València, l’Osasuna o l’At-
lètic del Madrid.

Núñez repeteix 
com a delegat 
de la FCF 
a la comarca

Granollers

P.P.

El granollerí Juan Núñez 
continuarà sent el màxim 
representant de la Fede-
ració Catalana de Futbol 
(FCF) al Vallès Oriental. 
La continuïtat del delegat 
comarcal es va oficialitzar 
dilluns, durant la consti-
tució de la junta directiva, 
liderada per Joan Soteras. 
El president de la FCF va 
revalidar la seva estada 
a la institució després 
de guanyar la repetició 
electoral del 13 de febrer 
després d’irregularitats en 
les votacions dels comicis 
del maig passat. El mandat 
és de quatre anys. Amb 
aquesta victòria, la FCF 
donarà continuïtat a les 
quatre noves subdelega-
cions territorials dins el 
Vallès Oriental i implan-
tarà, a partir de la tempo-
rada que ve, el nou pla de 
competició de la base –que 
es dividirà per categories 
d’edat– i la nova Super-
lliga catalana, on podria 
militar l’Esport Club la 
temporada que ve.
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Un dels equips del Parets va jugar contra l’Osasuna durant el transcurs del Montseny Promises Cup

Més de 3.000 jugadors de 220 
equips participen en la sisena 
edició del Montseny Promises
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Una jugada del partit entre la PBB La Roca i el Pontenc, el novembre passat
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La Penya Blanc-Blava de la 
Roca inicia la cursa per l’ascens
El Palautordera i el Llerona, en canvi, lluitaran per mantenir-se a la lliga Preferent de futbol

La Roca del Vallès

P.P.

Amb objectius creuats, els 
equips vallesans de la divisió 
Preferent femení comença-
ran aquest cap de setmana 
que ve la segona fase de la 
competició. La Penya Blanc-
Blava la Roca farà el camí 
per intentar l’ascens, mentre 
que el Palautordera i el Lle-
rona hauran de lluitar per no 
baixar de categoria. Després 
de la primera fase de la com-
petició, la lliga s’ha dividit 
de dos a tres grups: un per a 
l’ascens a Primera estatal i 
dos més on es decidiran els 
tres descensos a la Primera 
Divisió Catalana. 

L’objectiu de pujar és difí-
cil, però a la PBB La Roca 

estan convençuts que poden 
donar la campanada. “Hem 
fet una temporada bastant 
regular i els partits que hem 
perdut –que en són cinc– ha 
sigut perquè no hem estat a 
l’alçada. En cap moment de 
la temporada hem tingut la 
sensació de ser inferiors als 
rivals”, comenta l’entrena-
dor, Miguel Ángel Cruz. 

La travessia fins a acon-
seguir l’ascens serà difícil: 
es veuran les cares amb 
rivals de nivell. Començaran 
jugant aquest diumenge 
contra l’Igualada, un dels 
equips més complicats de la 
categoria, i també s’hauran 
d’enfrontar al Porqueres, 
al Girona i al Terrassa. Tot 
plegat, per quedar primeres 
d’entre els vuit equips que 

disputaran aquesta fase de 
la lliga, a doble volta. Si no 
queden vencedores del grup, 
no hi ha premi en forma 
d’ascens. “Potser no som 
les favorites per pujar, però 
tenim un equip molt complet 
a totes les línies i ja tenim 
l’experiència d’haver jugat el 
play-off l’any passat.”

A l’altra cara de la mone-
da, hi ha el Palautordera. 
L’equip ha passat de mesu-
rar-se contra els millors per 
aconseguir l’ascens l’any 
passat, a ser candidat a bai-
xar aquest 2023. “L’equip 
ha crescut i el vestidor està 
unit”, explica l’entrenador, 
Lluís López, el tercer que 
ha tingut el Palautordera 
des que va començar la lliga. 
Les del Baix Montseny van 

donar el tret de sortida a la 
competició amb un equip 
renovat respecte a la tempo-
rada passada. Havien marxat 
jugadores per estudiar o per 
feina. Se’n van sortir als pri-
mers enfrontaments, però 
la baixa de llarga durada de 
la capitana i líder de l’equip, 
Meritxell Clupés, va enfon-
sar les aspiracions de l’equip 
durant mesos. S’hi van sumar 
lesions d’altres jugadores. 

Després de recuperar 
Clupés fa unes setmanes, 
la moral del conjunt de 
Palautordera s’ha reforçat i 
s’ha traslladat en la millora 
del joc. L’equip haurà d’evi-
tar quedar entre els dos 
últims del grup si vol evitar 
el descens. Lluís López con-
fia en les possibilitats que 
tenen de mantenir-se, però 
explica que estan intentant 
fitxar alguna jugadora. “La 
plantilla que tenim no és 
suficient”, diu.

El Llerona batallarà per la 
permanència a l’altre grup, 
amb quatre equips més. 
Hauran d’evitar quedar últi-
mes si volen mantenir-se a 
Preferent. “L’any passat ja 
vam lluitar per no baixar i ja 
sabem què és aquest format. 
Crec que les últimes setma-
nes hem millorat sensacions 
i hem sortit del bloqueig 
mental que teníem”, explica 
l’entrenador, Joan Garcia. 
Als nous grups, els equips no 
partiran de zero: cadascun 
arrencarà en una posició 
diferent a la classificació 
segons el coeficient de punts 
que hagin aconseguit a la pri-
mera fase de la competició, 
fins aquest mes de febrer.

Vilamajor / Parets

EL 9 NOU

Sant Antoni de Vilamajor i 
Parets van ser dues de les 
cinc seus del sisè torneig 
internacional de futbol base 
Montseny Promises Cup. La 
competició es va celebrar 
el cap de setmana passat 
amb una participació de 220 
equips i més de 3.000 juga-
dors d’arreu de Catalunya, 
l’Estat espanyol i també amb 
la participació d’un club 
d’Israel. 

El torneig es va disputar en 

diverses categories, des de 
prebenjamí a cadet, i aquest 
any hi van participar, per 
primera vegada a la història 
del torneig, equips femenins 
i hi va haver dues categories 
de futbol 11. A les seus de 
Vilamajor i Parets es van 
jugar els tornejos d’aleví B, 
aleví A i benjamí A, respec-
tivament. A cadascun dels 
campionats hi van guanyar, 
en aquest ordre, els equips 
del Barça, el Sant Andreu i el 
Girona. També hi van jugar 
el València, l’Osasuna o l’At-
lètic del Madrid.

Núñez repeteix 
com a delegat 
de la FCF 
a la comarca

Granollers

P.P.

El granollerí Juan Núñez 
continuarà sent el màxim 
representant de la Fede-
ració Catalana de Futbol 
(FCF) al Vallès Oriental. 
La continuïtat del delegat 
comarcal es va oficialitzar 
dilluns, durant la consti-
tució de la junta directiva, 
liderada per Joan Soteras. 
El president de la FCF va 
revalidar la seva estada 
a la institució després 
de guanyar la repetició 
electoral del 13 de febrer 
després d’irregularitats en 
les votacions dels comicis 
del maig passat. El mandat 
és de quatre anys. Amb 
aquesta victòria, la FCF 
donarà continuïtat a les 
quatre noves subdelega-
cions territorials dins el 
Vallès Oriental i implan-
tarà, a partir de la tempo-
rada que ve, el nou pla de 
competició de la base –que 
es dividirà per categories 
d’edat– i la nova Super-
lliga catalana, on podria 
militar l’Esport Club la 
temporada que ve.
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Un dels equips del Parets va jugar contra l’Osasuna durant el transcurs del Montseny Promises Cup

Més de 3.000 jugadors de 220 
equips participen en la sisena 
edició del Montseny Promises
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Corbera corona el Campionat 
d’Espanya de pujada vertical
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Miquel Corbera va guanyar la prova absoluta de dissabte a Valle de Ricote, a Múrcia

Vallromanes

P.P.

El Vallès Oriental té un 
campió i un subcampió de 
quilòmetre vertical. L’atle-
ta de Vallromanes Miquel 
Corbera va coronar en pri-
mera posició el Campionat 
d’Espanya absolut d’aquesta 
modalitat de trail running, 
que es va celebrar dissabte 
passat a Valle de Ricote, a 
Múrcia. La segona posició va 
ser per a Jan Margarit, del 
Club Atlètic Granollers. Tots 
dos esportistes van arribar 
a la línia de meta amb una 
diferència de 21 segons. El 
primer va fer un temps de 39 
minuts clavats. El segon, de 
39 minuts amb 21 segons.

Amb aquesta victòria, 
Miquel Corbera va consoli-
dar el seu regnat a la prova, 
després de guanyar-la per 
segon any consecutiu i obte-
nir, així, un bitllet per al 
Campionat del Món, que se 
celebrarà al mes de juny a 
Innsbruck, Àustria. Corbera 
va ser el vencedor de la pro-
va estatal després de fer un 
recorregut en pujada durant 
6 quilòmetres i amb un des-
nivell d’uns 900 metres posi-
tius. “Vaig estar un 50% de la 
cursa en primera posició i un 
altre 50%, segon”, explicava 
Corbera dimecres d’aquesta 
setmana per fer balanç del 
campionat.

L’atleta de Vallromanes va 
començar en segona posició 
per darrere de Jan Margarit 
i ells dos, juntament amb 
Eduard Hernández, es van 
anar alternant les primeres 
posicions durant el recorre-
gut. Margarit es va col·locar 
primer als darrers quilò-
metres, però Corbera es va 
sobreposar quan faltava poc 
pel final. “El Jan Margarit 
anava davant meu als últims 
dos quilòmetres, però jo el 
vaig avançar a falta de 500 
metres pel final”, recorda 

l’atleta de Vallromanes.
Els esportistes van tirar 

molt fort des de l’inici. 
Miquel Corbera explica 
que ell anava a totes, i que 
ja tenia bones sensacions 
abans de començar la prova. 
“L’havia preparat amb uns 
entrenaments molt forts 
i estava mentalment molt 
preparat”, explica l’atleta de 
Vallromanes, que última-
ment ha fet un pas més en la 
seva professionalització en el 
món de l’esport. Tot i així, es 
queixa de la precarietat dels 

esportistes a les competici-
ons estatals i argumenta que 
la participació és més baixa 
perquè els atletes no reben 
una compensació econòmica 
segons la seva posició.

Corbera, que és una de 
les grans promeses del trail 
running estatal, ja comença a 
tenir un calendari atapeït per 
a aquesta temporada. La set-
mana que ve, sense anar més 
lluny, l’atleta de Vallromanes 
disputarà a Portugal una de 
les curses del circuit nacional 
de les Golden Trail. 

Ivan Pérez, de la Roca, va tornar dels Estats Units per intentar ser a la competició

Un altre vallesà a la Kings League

Ivan Pérez va debutar amb Jijantes FC diumenge passat, durant la jornada de la Kings League

La Roca del Vallès

P.P.

Tota feina té premi i el 
d’Ivan Pérez, de la Roca, es 
va transformar la setmana 
passada en el seu fitxatge 
per l’equip Jijantes FC de la 
Kings League. S’ha convertit, 
així, en un més dels vallesans 
que ja militaven en aquesta 
lliga de futbol 7, impulsada 
per Gerard Piqué a Twitch. 
Les darreres setmanes també 
s’hi ha afegit Nadir Louah, 
de l’Esport Club Granollers, 
que integra l’equip Aniquila-
dores.

Ivan Pérez va tornar a 
finals d’any dels Estats 
Units, on cursava kinesiolo-
gia –l’estudi del moviment 
del cos– per intentar l’assalt 
a la competició. “Em van 
seleccionar per participar en 

el draft, però no em van aga-
far i vaig quedar de reserva”, 
explica el jugador, que també 
milita al CF Les Franqueses 
de Primera Catalana.

De reserva, ha passat ara 
a formar part de Jijantes 
FC, l’equip que presideix el 
periodista Gerard Romero. 
El conjunt tenia necessitat 
de cobrir una baixa de llarga 
durada i ara fa uns dies van 
trucar a Ivan Pérez per cobrir 
una posició de davanter. 
“Dijous ja estava entrenant 
i diumenge vaig jugar el pri-
mer partit”, explica l’espor-
tista de 20 anys.

La seva participació a la 
Kings League i el recent 
fixatge per les Franqueses, 
l’ha fet decidir a quedar-se 
aquí per jugar a futbol i fer 
el que li resta de carrera als 
Estats Units a distància. Paga 
la pena. “Poder ser a la Kings 
League és molt impactant.” Si 
tot va bé, Pérez disputarà les 
quatre jornades que li resten 
a la competició. Jijantes és 
últim a la classificació, però 
ell s’ho pren amb optimisme.

Cardedeu acull 
280 gimnastes 
al Trofeu BCN 
Comarques

Cardedeu

El Pavelló d’Esports de 
Cardedeu va acollir diu-
menge passat unes 280 gim-
nastes, durant la 27a edició 
del Trofeu Barcelona, que 
aplega algunes de les millors 
esportistes de gimnàstica 
rítmica de tot el país. Durant 
la jornada es van disputar 
competicions individuals de 
diverses categories, que van 
dels 6 als 18 anys, i s’hi va 
veure un bon nivell per part 
de les gimnastes. Les vuit 
primeres de cada categoria 
es van classificar per la final 
del trofeu, que se celebrarà 
el 28 de maig. El proper 26 de 
març es farà la competició de 
conjunts. 

El patinatge 
artístic català 
celebra l’Open 
de nivells a Parets
Parets del Vallès

Parets va ser la seu, diu-
menge passat, de l’Open de 
nivells de patinatge artístic. 
Les proves es van disputar al 
Pavelló Municipal Joaquim 
Rodríguez, que va rebre uns 
120 patinadors de diferents 
clubs de Catalunya, com el 
mateix Parets, el Mollet i el 
Montornès, el Mataró, l’Hor-
ta, el Mollet o el Cardona. 
L’entitat amfitriona va acon-
seguir 10 medalles en dife-
rents categories, cosa que va 
confirmar les seves bones 
actuacions durant la jornada 
de diumenge del club de 
Parets.

Jan Margarit, del CA Granollers, es classifica segon a la prova, disputada a Múrcia
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Corbera corona el Campionat 
d’Espanya de pujada vertical
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Miquel Corbera va guanyar la prova absoluta de dissabte a Valle de Ricote, a Múrcia

Vallromanes

P.P.

El Vallès Oriental té un 
campió i un subcampió de 
quilòmetre vertical. L’atle-
ta de Vallromanes Miquel 
Corbera va coronar en pri-
mera posició el Campionat 
d’Espanya absolut d’aquesta 
modalitat de trail running, 
que es va celebrar dissabte 
passat a Valle de Ricote, a 
Múrcia. La segona posició va 
ser per a Jan Margarit, del 
Club Atlètic Granollers. Tots 
dos esportistes van arribar 
a la línia de meta amb una 
diferència de 21 segons. El 
primer va fer un temps de 39 
minuts clavats. El segon, de 
39 minuts amb 21 segons.

Amb aquesta victòria, 
Miquel Corbera va consoli-
dar el seu regnat a la prova, 
després de guanyar-la per 
segon any consecutiu i obte-
nir, així, un bitllet per al 
Campionat del Món, que se 
celebrarà al mes de juny a 
Innsbruck, Àustria. Corbera 
va ser el vencedor de la pro-
va estatal després de fer un 
recorregut en pujada durant 
6 quilòmetres i amb un des-
nivell d’uns 900 metres posi-
tius. “Vaig estar un 50% de la 
cursa en primera posició i un 
altre 50%, segon”, explicava 
Corbera dimecres d’aquesta 
setmana per fer balanç del 
campionat.

L’atleta de Vallromanes va 
començar en segona posició 
per darrere de Jan Margarit 
i ells dos, juntament amb 
Eduard Hernández, es van 
anar alternant les primeres 
posicions durant el recorre-
gut. Margarit es va col·locar 
primer als darrers quilò-
metres, però Corbera es va 
sobreposar quan faltava poc 
pel final. “El Jan Margarit 
anava davant meu als últims 
dos quilòmetres, però jo el 
vaig avançar a falta de 500 
metres pel final”, recorda 

l’atleta de Vallromanes.
Els esportistes van tirar 

molt fort des de l’inici. 
Miquel Corbera explica 
que ell anava a totes, i que 
ja tenia bones sensacions 
abans de començar la prova. 
“L’havia preparat amb uns 
entrenaments molt forts 
i estava mentalment molt 
preparat”, explica l’atleta de 
Vallromanes, que última-
ment ha fet un pas més en la 
seva professionalització en el 
món de l’esport. Tot i així, es 
queixa de la precarietat dels 

esportistes a les competici-
ons estatals i argumenta que 
la participació és més baixa 
perquè els atletes no reben 
una compensació econòmica 
segons la seva posició.

Corbera, que és una de 
les grans promeses del trail 
running estatal, ja comença a 
tenir un calendari atapeït per 
a aquesta temporada. La set-
mana que ve, sense anar més 
lluny, l’atleta de Vallromanes 
disputarà a Portugal una de 
les curses del circuit nacional 
de les Golden Trail. 

Ivan Pérez, de la Roca, va tornar dels Estats Units per intentar ser a la competició

Un altre vallesà a la Kings League

Ivan Pérez va debutar amb Jijantes FC diumenge passat, durant la jornada de la Kings League

La Roca del Vallès

P.P.

Tota feina té premi i el 
d’Ivan Pérez, de la Roca, es 
va transformar la setmana 
passada en el seu fitxatge 
per l’equip Jijantes FC de la 
Kings League. S’ha convertit, 
així, en un més dels vallesans 
que ja militaven en aquesta 
lliga de futbol 7, impulsada 
per Gerard Piqué a Twitch. 
Les darreres setmanes també 
s’hi ha afegit Nadir Louah, 
de l’Esport Club Granollers, 
que integra l’equip Aniquila-
dores.

Ivan Pérez va tornar a 
finals d’any dels Estats 
Units, on cursava kinesiolo-
gia –l’estudi del moviment 
del cos– per intentar l’assalt 
a la competició. “Em van 
seleccionar per participar en 

el draft, però no em van aga-
far i vaig quedar de reserva”, 
explica el jugador, que també 
milita al CF Les Franqueses 
de Primera Catalana.

De reserva, ha passat ara 
a formar part de Jijantes 
FC, l’equip que presideix el 
periodista Gerard Romero. 
El conjunt tenia necessitat 
de cobrir una baixa de llarga 
durada i ara fa uns dies van 
trucar a Ivan Pérez per cobrir 
una posició de davanter. 
“Dijous ja estava entrenant 
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En marxa 

les obres de 

construcció de 

la depuradora 

de la Costa

Fogars de Montclús

EL 9 NOU

El Consorci Besòs Tordera 
(CBT) ha iniciat les obres 
de construcció de la nova 
estació depuradora d’aigües 
residuals (EDAR) de la Costa 
del Montseny, a Fogars de 
Montclús. La nova instal-
lació està dissenyada per 
tractar un cabal de 12 metres 
cúbics al dia d’aigües residu-
als procedents del nucli de 
la Costa. Permetrà assumir 
futurs creixements perquè 
la producció actual d’aigües 
residuals és d’uns 6,5 metres 
cúbics. Les obres està previst 
que durin un any i tenen 
un pressupost de 578.000 
euros que finança l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). 
El Consorci Besòs Tordera ha 
redactat el projecte i executa 
les obres. La planta de trac-
tament ha d’estar en marxa a 
principis de 2024.

La nova EDAR millorarà 
l’actual sistema de trac-
tament, que actualment, 
segons detalla el CBT, “no 
garanteix la correcta depu-
ració de les aigües residuals 
que hi arriben”. La nova 
instal·lació estarà formada 
per una línia d’aigua amb un 
pretractament amb desbast 
de gruixos. L’aigua passarà 
per un tractament primari 
amb un tanc polivalent i un 
de secundari de tipus biolò-
gic. La línia de fangs tindrà 
un procés de recirculació 
interna i una purga mitjan-
çant aspiració. Tot plegat, 
permetrà assolir “una quali-
tat de l’efluent que complei-
xi amb la legislació vigent 
i millori la qualitat de la 
part alta del riu Tordera” en 
un sector que està dins del 
Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny i que 
és Xarxa Natura 2000, desta-
quen fonts del CBT. 

El projecte també preveu 
la instal·lació de 10 plaques 
solars de 400 watts de potèn-
cia cadascuna. Permetran 
produir el 80% de l’energia 
elèctrica que necessitarà 
l’EDAR per al seu funciona-
ment. Això reduirà les emis-
sions de diòxid de carboni a 
l’atmosfera. També es preveu 
condicionar els 127 metres 
de camí que donen accés a 
l’EDAR des de la carretera 
BV-5119. D’aquesta mane-
ra, es facilitarà l’accés dels 
camions cisterna que hauran 
de fer la recollida de sòlids 
i fangs de manera periòdica 
que es gestionaran en una 
altra instal·lació. 

Campins acull una primera 
trobada d’il·lustradors científics 
Hi van participar una quinzena de persones que van compartir aspectes legals i pràctics

Campins

EL 9 NOU

Una quinzena d’il·lustradors 
científics d’arreu de 
Catalunya es van trobar 
diumenge passat a Campins 
en una primera trobada de 
professionals d’aquest sec-
tor. També hi van participar 
alguns estudiants dels màs-
ters –abans postgraus– que 
es fan a les universitats de 
Girona i del País Basc dedi-
cats a la il·lustració cien-
tífica. La trobada va estar 

impulsada per Carles Puche, 
que viu a Campins, i Blanca 
Martí, de Barcelona. Tots dos 
es dediquen a la il·lustració 
científica. 

Durant tot el dia, els 

participants van compartir 
experiències i vivències rela-
cionades amb la seva profes-
sió i van posar sobre la taula 
aspectes relacionats amb el 
món laboral de la il·lustració 
científica amb temes com els 
drets d’autor o l’intrusisme 
professional. També aspectes 
més relacionats amb tècni-
ques de treball. Per exemple, 
les creacions amb sistemes 
digitals contraposades als 
dibuixos amb tècniques 
manuals tradicionals. El 
grup d’il·lustradors científics 

treballa per al reconeixe-
ment de la seva tasca dins 
de l’Associació Professional 
d’Il·lustradors de Catalunya 
(APIC), que va ser fundada 
l’any 1981 de la mà de diver-
sos professionals interessats 
per defensar els interessos 
de la professió de forma 
comuna.

La tasca dels il·lustradors 
científics inclou la reproduc-
ció amb dibuixos de plan-
tes o animals. Però també 
l’explicació amb esquemes 
o amb gràfiques de xifres o 
altres informacions relaci-
onades amb la recerca cien-
tífica. A més, inclouen les 
il·lustracions d’antropologia i 
paisatge. “Potser no ens hem 
cuidat prou de fer difusió de 
la feina que fem. Volem que 
se sàpiga qui som i què fem”, 
indica Carles Puche. 

L’objectiu del col·lectiu 
és seguir coordinats i treba-
llant plegats i anar sumant 
més professionals, també 
de fora de Catalunya. Estan 
tots connectats amb un grup 
de Whatsapp –inclou tant 
il·lustradors que van ser 
diumenge a Campins com 
d’altres que no hi van poder 
ser– i preveuen fer trobades 
virtuals. També pensen en 
l’opció de fer una nova troba-
da presencial, que es podria 
fer a Ivars d’Urgell. “La idea 
és anar-nos trobant en llocs 
diferents”, comenta Puche. 

 El col·lectiu vol 
anar creixent 
sumant més 

professionals 
d’aquest àmbit
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Activem La Roca 
anuncia la intenció 
de fer llista  
a les municipals

La Roca del Vallès

Activem La Roca és el nou 
partit municipalista, liderat 
per Mario Jiménez, que es 
presentarà a les eleccions 
municipals. Va sorgir a partir 
d’una iniciativa col·lectiva 
entre veïns que anteriorment 
havien format part d’un altre 
partit municipalista que tam-
bé s’estrenarà en aquestes 
eleccions: Sumem La Roca. 
Algunes desavinences en 
l’elecció del candidat van 
provocar que la majoria de 
membres del partit abando-
nessin la militància i creessin 
Activem La Roca. Jiménez 
expressa “la necessitat d’un 
canvi en el municipi amb la 
participació de tots els veïns 
i veïnes”. E.C.

El cercle molletà de Podem es 
presentarà com a Canviem Mollet

Membres del cercle de Mollet en la roda de premsa d’aquest dilluns

Mollet del Vallès

Marta Santisteban

El cercle de Podem Mollet 
ha decidit presentar-se a 
les eleccions municipals del 
proper 28 de maig amb el 
nom de Canviem Mollet. La 
decisió arriba després que 
Mollet En Comú presentés 
la seva candidatura pròpia i 
que es confirmés la candida-
tura En Comú Podem amb el 
suport de les direccions naci-
onals dels Comuns i Podem 
a Catalunya, i al marge dels 
membres del cercle molletà 
de Podemos.

El Cercle de Podemos, 
d’ara en endavant Canviem 
Mollet, va presentar dilluns 
la seva candidatura a les 
municipals en una roda de 
premsa. Els principals eixos 
del seu programa pretenen 
fer de Mollet “una ciutat més 
feminista, sostenible i amb 
especial atenció als joves i la 
gent gran”. La cap de llista 
serà l’actual regidora Núria 
Muñoz, seguida del també 
regidor, Alberto Murillo, i 
una dotzena de membres 
del cercle de Mollet. Amb la 
voluntat de fer palès el seu 
vincle amb els inicis de la 
formació morada, Canviem 
Mollet recupera la denomi-
nació que va donar nom a la 
coalició d’ICV, EUiA i Podem 
a les eleccions del 2015 i va 
obtenir els mateixos regidors 
(7) que el PSC.

“Som la mateixa gent del 
2015. Canviem Mollet és 
l’eina per continuar desenvo-
lupant el nostre projecte a la 
ciutat després que ens hagin 
pres el nom i ens hagin apar-
tat”, va dir Muñoz, amb rela-
ció a l’acord entre Comuns i 
Comú i Podem Catalunya per 
formar la coalició Mollet En 
Comú Podem.

La candidata de Canviem 
Mollet va definir l’agrupa-
ció com “una candidatura 
municipalista, que no depèn 
d’interessos partidistes” i 
que pretén garantir els drets 
individuals i la justícia soci-
al, tot fent de Mollet “una 
ciutat més feminista i igua-
litària”. 

Els dos grans eixos del pro-
grama electoral de Canviem 
Mollet són els joves i la gent 

gran. Per a Muñoz és essenci-
al posar el focus en “l’atenció 
als joves, perquè puguin fer 
el seu projecte de vida a la 
ciutat i no hagin de marxar 
fora, i dotar Mollet de ser-
veis i equipaments per a un 
envelliment actiu”.

Alberto Murillo, número 
dos de la llista, va destacar: 
“Presentar-nos com a Can-
viem Mollet és l’única opció 
que ens ha donat Mollet En 
Comú Podem per continu-
ar defensant l’essència de 
Podemos a Mollet.” Visible-
ment dolgut per la decisió 
de Mollet En Comú i la 
direcció nacional de Podem a 
Catalunya, va definir Canvi-
em Mollet com “el partit del 
canvi progressista, que posa 
al centre les necessitats de la 
ciutadania”.

Roberto Carmany, 
regidor de Cs 
a Canovelles, 
es passa a Valents

EL 9 NOU

El regidor de Cs a Canovelles, 
Roberto Carmany, ha anun-
ciat aquesta setmana el seu 
pas a Valents. És el tercer 
canvi de carnet de Carmany, 
que ja va ser regidor del PP a 
Mollet (2007-2011) i Parets 
(2011-2015) i després de Cs 
a Granollers, entre el 2015 i 
el 2019. Carmany ha justifi-
cat el seu pas a Valents: “És 
un partit amb les idees molt 
clares, defensa de la Consti-
tució Espanyola, defensa de 
tots els catalans i de tots els 
espanyols. El que volem és 
bloquejar l’independentisme 
ja que tant el PP com Cs han 
fracassat en el seu intent i 
nosaltres estem convençuts 
que, amb força i tenacitat, 
arribarem a ser un partit 
necessari i imprescindible 
per a la política catalana. 
Valents no ha concretat si 
Carmany serà el candidat a 
l’alcaldia però aquesta set-
mana ha anunciat que el can-
didat a Lliçà d’Amunt serà 
Antonio Plazas.

Bárbara Moreno, 
candidata d’En 
Comú Podem 
a Parets

Parets del Vallès

Bárbara Moreno, dels 
Comuns, serà la candidata 
d‘En Comú Podem a Parets. 
La número dos de la llista 
serà Montserrat Utrera, de 
Podem. L’acord el van firmar 
els responsables locals dels 
dos partits, Montserrat Utre-
ra, de Podem, i José Antonio 
Pérez, de Parets en Comú. 
A la reunió també hi van 
participar la coordinadora 
de Podem Catalunya, Conchi 
Abellán, i el portaveu d’En 
Comú al Vallès Oriental, 
Jordi Manils. Els Comuns i 
Podem van formar part de la 
coalició Sumem Esquerres a 
Parets fa quatre anys, junta-
ment amb MES i NOPP amb 
Casandra Garcia com a cap de 
llista.

Les propostes d’ERC de Granollers 
en cultura, esports i educació

Granollers La candidata d’ERC a 
Granollers, Núria Maynou, va començar 
dimarts la precampanya, presentant, amb 
el regidor Pau Llobet, propostes en cultura, 
esports i educació. En cultura, van remarcar 
la necessitat de convertir Roca Umbert en 
un “autèntic districte cultural” i impulsar 

beques que donin suport a la cultura i l’es-
port i que permetin als joves crear. En edu-
cació, va destacar la necessitat de combatre 
la segregació escolar, arribar a un gran pacte 
de ciutat per l’educació, crear noves escoles 
bressol i més beques per a activitats extra-
escolars. I en esports, Maynou va parlar de 
“potenciar l’esport com una eina educativa, 
saludable i que fomenti la cohesió i la inte-
gració social”.

ER
C

El candidat Mario Jiménez

Núria Muñoz serà la candidata a l’alcaldia

El PSC anuncia els 
candidats de Sant 
Fost, Palautordera  
i Vallromanes

Sta. Maria de Palautordera

El Consell de Federació del 
PSC del Vallès Oriental i 
el Moianès ha aprovat nou 
candidatures a les eleccions 
del 28 de maig que se sumen 
a les 18 que ja s’havien apro-
vat. Aquesta setmana, el 
partit ha anunciat tres noms 
de candidats que encara no 
havien donat a conèixer. Són 
Jesús Canga, de Sant Fost, 
primer secretari del partit a 
la població, que s’estrenarà 
com a cap de llista; Jaume 
Puigventós, que repetirà 
a Vallromanes, i Francesc 
Lázaro, que també repetirà a 
Santa Maria de Palautordera. 
El PSC ha anunciat que 
aquest dissabte les nou can-
didatures es ratificaran al 
Consell Nacional del partit, 
que es farà a Viladecans, i 
que durant el mes d’abril se 
n’aprovaran algunes més.
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Mollet del Vallès

Marta Santisteban

El cercle de Podem Mollet 
ha decidit presentar-se a 
les eleccions municipals del 
proper 28 de maig amb el 
nom de Canviem Mollet. La 
decisió arriba després que 
Mollet En Comú presentés 
la seva candidatura pròpia i 
que es confirmés la candida-
tura En Comú Podem amb el 
suport de les direccions naci-
onals dels Comuns i Podem 
a Catalunya, i al marge dels 
membres del cercle molletà 
de Podemos.

El Cercle de Podemos, 
d’ara en endavant Canviem 
Mollet, va presentar dilluns 
la seva candidatura a les 
municipals en una roda de 
premsa. Els principals eixos 
del seu programa pretenen 
fer de Mollet “una ciutat més 
feminista, sostenible i amb 
especial atenció als joves i la 
gent gran”. La cap de llista 
serà l’actual regidora Núria 
Muñoz, seguida del també 
regidor, Alberto Murillo, i 
una dotzena de membres 
del cercle de Mollet. Amb la 
voluntat de fer palès el seu 
vincle amb els inicis de la 
formació morada, Canviem 
Mollet recupera la denomi-
nació que va donar nom a la 
coalició d’ICV, EUiA i Podem 
a les eleccions del 2015 i va 
obtenir els mateixos regidors 
(7) que el PSC.

“Som la mateixa gent del 
2015. Canviem Mollet és 
l’eina per continuar desenvo-
lupant el nostre projecte a la 
ciutat després que ens hagin 
pres el nom i ens hagin apar-
tat”, va dir Muñoz, amb rela-
ció a l’acord entre Comuns i 
Comú i Podem Catalunya per 
formar la coalició Mollet En 
Comú Podem.

La candidata de Canviem 
Mollet va definir l’agrupa-
ció com “una candidatura 
municipalista, que no depèn 
d’interessos partidistes” i 
que pretén garantir els drets 
individuals i la justícia soci-
al, tot fent de Mollet “una 
ciutat més feminista i igua-
litària”. 

Els dos grans eixos del pro-
grama electoral de Canviem 
Mollet són els joves i la gent 

gran. Per a Muñoz és essenci-
al posar el focus en “l’atenció 
als joves, perquè puguin fer 
el seu projecte de vida a la 
ciutat i no hagin de marxar 
fora, i dotar Mollet de ser-
veis i equipaments per a un 
envelliment actiu”.

Alberto Murillo, número 
dos de la llista, va destacar: 
“Presentar-nos com a Can-
viem Mollet és l’única opció 
que ens ha donat Mollet En 
Comú Podem per continu-
ar defensant l’essència de 
Podemos a Mollet.” Visible-
ment dolgut per la decisió 
de Mollet En Comú i la 
direcció nacional de Podem a 
Catalunya, va definir Canvi-
em Mollet com “el partit del 
canvi progressista, que posa 
al centre les necessitats de la 
ciutadania”.

Roberto Carmany, 
regidor de Cs 
a Canovelles, 
es passa a Valents

EL 9 NOU

El regidor de Cs a Canovelles, 
Roberto Carmany, ha anun-
ciat aquesta setmana el seu 
pas a Valents. És el tercer 
canvi de carnet de Carmany, 
que ja va ser regidor del PP a 
Mollet (2007-2011) i Parets 
(2011-2015) i després de Cs 
a Granollers, entre el 2015 i 
el 2019. Carmany ha justifi-
cat el seu pas a Valents: “És 
un partit amb les idees molt 
clares, defensa de la Consti-
tució Espanyola, defensa de 
tots els catalans i de tots els 
espanyols. El que volem és 
bloquejar l’independentisme 
ja que tant el PP com Cs han 
fracassat en el seu intent i 
nosaltres estem convençuts 
que, amb força i tenacitat, 
arribarem a ser un partit 
necessari i imprescindible 
per a la política catalana. 
Valents no ha concretat si 
Carmany serà el candidat a 
l’alcaldia però aquesta set-
mana ha anunciat que el can-
didat a Lliçà d’Amunt serà 
Antonio Plazas.

Bárbara Moreno, 
candidata d’En 
Comú Podem 
a Parets

Parets del Vallès

Bárbara Moreno, dels 
Comuns, serà la candidata 
d‘En Comú Podem a Parets. 
La número dos de la llista 
serà Montserrat Utrera, de 
Podem. L’acord el van firmar 
els responsables locals dels 
dos partits, Montserrat Utre-
ra, de Podem, i José Antonio 
Pérez, de Parets en Comú. 
A la reunió també hi van 
participar la coordinadora 
de Podem Catalunya, Conchi 
Abellán, i el portaveu d’En 
Comú al Vallès Oriental, 
Jordi Manils. Els Comuns i 
Podem van formar part de la 
coalició Sumem Esquerres a 
Parets fa quatre anys, junta-
ment amb MES i NOPP amb 
Casandra Garcia com a cap de 
llista.

Les propostes d’ERC de Granollers 
en cultura, esports i educació

Granollers La candidata d’ERC a 
Granollers, Núria Maynou, va començar 
dimarts la precampanya, presentant, amb 
el regidor Pau Llobet, propostes en cultura, 
esports i educació. En cultura, van remarcar 
la necessitat de convertir Roca Umbert en 
un “autèntic districte cultural” i impulsar 

beques que donin suport a la cultura i l’es-
port i que permetin als joves crear. En edu-
cació, va destacar la necessitat de combatre 
la segregació escolar, arribar a un gran pacte 
de ciutat per l’educació, crear noves escoles 
bressol i més beques per a activitats extra-
escolars. I en esports, Maynou va parlar de 
“potenciar l’esport com una eina educativa, 
saludable i que fomenti la cohesió i la inte-
gració social”.

ER
C

El candidat Mario Jiménez

Núria Muñoz serà la candidata a l’alcaldia

El PSC anuncia els 
candidats de Sant 
Fost, Palautordera  
i Vallromanes

Sta. Maria de Palautordera

El Consell de Federació del 
PSC del Vallès Oriental i 
el Moianès ha aprovat nou 
candidatures a les eleccions 
del 28 de maig que se sumen 
a les 18 que ja s’havien apro-
vat. Aquesta setmana, el 
partit ha anunciat tres noms 
de candidats que encara no 
havien donat a conèixer. Són 
Jesús Canga, de Sant Fost, 
primer secretari del partit a 
la població, que s’estrenarà 
com a cap de llista; Jaume 
Puigventós, que repetirà 
a Vallromanes, i Francesc 
Lázaro, que també repetirà a 
Santa Maria de Palautordera. 
El PSC ha anunciat que 
aquest dissabte les nou can-
didatures es ratificaran al 
Consell Nacional del partit, 
que es farà a Viladecans, i 
que durant el mes d’abril se 
n’aprovaran algunes més.
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NOU9EL PÀGINA ESPECIAL

Nou enllumenat LED amb 
control remot al camp de 
futbol de Martorelles

El camp de futbol municipal de Martorelles
ha canviat tot el seu enllumenat durant l’any
2022. S’han substituït 20 projectors d’halo-
genurs metàl·lics de potència 1.500 W ca-
dascun distribuïts en quatre columnes per 16
projectors APOLO de 1.000 W amb tecno-
logia LED i per tant s’ha adequat la instal·la-
ció a les actuals normatives mediambientals.

SPORTS, que permet el control de la il·lumi-
nació de forma remota a través d’una apli-

Bancs i papereres al nou 
edifici d’Urgències de 
l’Hospital de Granollers

L’Hospital de Granollers va inaugurar fa unes

d’Urgències, llits d’UCI i un nou aparell de
-

tal·lat sis bancs del model VOLGA de for-
migó prefabricat blanc i diverses papereres
del model circular d’acer i protegides amb
el tractament Ferrus contra la corrossió.

Aparcabicicletes segurs 
a estacions de tren a 
Milà, Itàlia

L’aparcabicicletes Segur de Benito facilita
que es puguin aparcar bicicletes i patinets 
amb total seguretat ja que permet obrir-
lo i tancar-lo a través d’una aplicació 
al telèfon mòbil. Recentment se n’han 
instal·lat a la capital de la Llombardia. 
Els aparcaments, on caben 6 bicicletes a 
cada un, funcionen amb plaques solars 
d’autoconsum i per tant no cal obra 
civil per fer-ne la instal·lació.

cació al telèfon mòbil. Quan es juga un
partit, la il·luminació funciona al 100% i va

-
nament, al 50% si és un entrenament físic
i només funciona al 25% quan cal recollir.

Aquest canvi suposa que el consum anual
passarà de 27.000 kW a 14.400 kW, gene-
rant un estalvi energètic de 12.600 kW a
l’any, així com un estalvi en emissions de
CO2 a l’atmosfera de 3.654 kg a l’any i un
estalvi econòmic de 4.100 euros anuals.

També a Martorelles, en una part del parc de
Can Sunyer, Benito ha instal·lat quatre uni-
tats de la lluminària Innova amb detector de
presència. S’encén en funció de si passa algú
i resta apagada si no hi ha cap moviment.

Jocs modulars combinats 
amb elements esportius a 
la Roca del Vallès

El joc modular de la línia LETO de la gamma
de parcs infantils es caracteritza per estar
fabricat en fusta de pi tractada i compta
amb togobans fets amb materials d’origen
vegetal i 100% reciclable. A la Roca del Va-
llès, al parc del carrer Roquerols, Benito hi ha
instal·lat aquest joc, a més de porteries i ciste-
lles de bàsquet, perquè els nens puguin prac-
ticar activitats esportives alhora que juguen.
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Una vecina de les Franqueses fallece y un vecino
de la Roca resulta herido crítico en un accidente
de moto | Revista Digital del Vallès

El Servicio Catalán de Tráfico informa que este sábado por la tarde se registró un siniestro viario mortal en la
GI-681, a la altura del punto kilométrico 5, en Caldes de Malavella (Selva). Los Mossos d’Esquadra recibieron
el aviso a las 18:02 h.

Por causas que todavía se están investigando, una motocicleta con dos ocupantes se salió de la vía y se
precipitó por un barranco. Como consecuencia del accidente ha fallecido la pasajera del vehículo de dos
ruedas. El conductor de la motocicleta resultó herido crítico y fue trasladado al Hospital Universitario de Girona
Doctor Josep Trueta. Según ha informado El 9 Nou, la pasajera muerta sería una mujer de 50 años de Les
Franqueses, mientras el conductor sería un vecino de La Roca del Vallès de 69 años.

A raíz de la incidencia, se activaron tres patrullas de los Mossos d’Esquadra, cuatro dotaciones de los
Bomberos de la Generalitat que realizaron maniobras de rescate, y tres ambulancias del Sistema de
Emergencias Médicas (SEM). En cuanto a la afectación vial, la vía sigue totalmente restringida al tráfico.
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Els taulells d'escacs de 'Gambito de dama'
són catalans
Gambito de Dama va ser una de les sèries més aclamades del 2020. Va trencar tots els
rècords d'audiència, amb més de 60 milions d'espectadors durant els primers 28 dies
d'emissió a Netflix. La història de Beth Harmon va captivar milions de persones a tot el
món, disparant l'interès en aquest joc. Sabies que darrere d'aquest èxit hi ha una empresa
catalana, amb més de seixanta anys d'història?

Del camp a fabricants de taulers d’escacs

Juan Avellaneda, dissenyador i presentador de 'Fet a mà' ha volgut conèixer de primera
mà els taulers d'escacs més famosos. Joan Ferrer és la segona generació al capdavant de
Rechapados Ferrer, una empresa creada per la seva mare als anys 50, que va deixar la
feina de pagès a La Roca del Vallès per obrir un petit taller per produir rexapats per a les
fàbriques de mobles de la zona de La Garriga.

No va ser fins als anys 60, quan un cosí del pare de Joan els va proposar que
comencessin a fer taulells d’escacs per l’empresa de joguines Marigó donant origen al
que avui es coneix com a Escacs Ferrer.

Juan Avellaneda descobreix els taulells d'escacs que van utilitzar a la sèrie
Gambito de Dama RTVE Catalunya

L’èxit de la sèrie

Ningú va avisar al Joan i a la seva família que Gambito de Dama havia escollit els seus
taulers per la sèrie. Va ser un treballador de la fàbrica, en Miguel Berbel, que ho va
descobrir veient el tràiler del capítol de la final. 

“Vam passar de fer 18.000 taulells a més de 50.000 comandes“

El resultat? Un èxit inesperat. La demanda d’escacs a tot el món es va multiplicar esgotant
les existències d’estoc.  “Vam passar de fer 18.000 taulells a l'any a rebre, en 2 mesos,
més de 50.000 comandes” explica David Ferrer, actual gerent de l’empresa catalana,
tercera generació i net de Joan Ferrer.

La qualitat per davant de tot

Per Joan Ferrer, tot i l’èxit obtingut a partir de la sèrie, mantenir la seva aposta per a fer
productes de qualitat i personalitzats, és prioritari. La qualitat dels seus taulells és el que
els va convertir en un referent en el món dels escacs i volen que es mantingui així en un
futur.
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Rechapados Ferrer, una empresa creada per la seva mare als anys 50, que va deixar la
feina de pagès a La Roca del Vallès per obrir un petit taller per produir rexapats per a les
fàbriques de mobles de la zona de La Garriga.

No va ser fins als anys 60, quan un cosí del pare de Joan els va proposar que
comencessin a fer taulells d’escacs per l’empresa de joguines Marigó donant origen al
que avui es coneix com a Escacs Ferrer.

Juan Avellaneda descobreix els taulells d'escacs que van utilitzar a la sèrie
Gambito de Dama RTVE Catalunya

L’èxit de la sèrie

Ningú va avisar al Joan i a la seva família que Gambito de Dama havia escollit els seus
taulers per la sèrie. Va ser un treballador de la fàbrica, en Miguel Berbel, que ho va
descobrir veient el tràiler del capítol de la final. 

“Vam passar de fer 18.000 taulells a més de 50.000 comandes“

El resultat? Un èxit inesperat. La demanda d’escacs a tot el món es va multiplicar esgotant
les existències d’estoc.  “Vam passar de fer 18.000 taulells a l'any a rebre, en 2 mesos,
més de 50.000 comandes” explica David Ferrer, actual gerent de l’empresa catalana,
tercera generació i net de Joan Ferrer.

La qualitat per davant de tot

Per Joan Ferrer, tot i l’èxit obtingut a partir de la sèrie, mantenir la seva aposta per a fer
productes de qualitat i personalitzats, és prioritari. La qualitat dels seus taulells és el que
els va convertir en un referent en el món dels escacs i volen que es mantingui així en un
futur.
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