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El Vallès Oriental i el Moianès es pre-
paren per veure aquest dijous a la tar-
da les cavalcades dels Reis d’Orient, 
que tornaran per primer cop després 

de la pandèmia del coronavirus. Les 
tradicionals desfilades recuperaran, 
en la majoria dels casos, els seus for-
mats habituals i les poblacions valle-

sanes tornaran a reviure tota la màgia 
d’una de les cites més especials per a 
petits i grans. Aquesta és l’agenda de 
la Nit de Reis.

Ja venen els Reis d’Orient
Vallès Oriental i Moianès es preparen per rebre Ses Majestats en la Nit de Reis

AIGUAFREDA

Els Reis de l’Orient faran 
el recorregut habitual per 
Aiguafreda. Arribaran en 
tren a l’estació de Sant Martí 
de Centelles i faran una 
cercavila fins a la plaça de 
l’Ajuntament. Després, s’en-
caminaran cap a Aiguafreda. 
També a la plaça de l’Ajunta-
ment on hi haurà la rebuda 
institucional. 18.30.

L’AMETLLA DEL VALLÈS

La sortida es farà des de 
davant de la residència 
Millet Park. El recorre-
gut anirà fins a la plaça de 
l’Ajuntament. 18.00.

BIGUES I RIELLS DEL FAI

A Riells del Fai, els Reis de 
l’Orient arribaran fins a 
l’aparcament de Can Olive-
ras. 18.00. A Bigues sortiran 
des de a intersecció entre 
l’avinguda Francesc Maspons 
i l’avinguda Prat de la Riba. 
18.30.

CALDERS

Els nens i nenes de Calders 
podran acompanyar els Reis 
d’Orient des del semàfor del 
Camí del Grau fins a la Plaça. 
18.30.

CALDES DE MONTBUI

La sortida serà des de la pre-
só i recorrerà el carrer Major 
i l’avinguda Pi i Margall. 
19.00.

CAMPINS

A Campins es farà una caval-
cada que començarà i acabarà 
a la plaça de la Vila. Allà hi 
haurà els trons des dels quals 
podran atendre els nens i 
nenes i on se’ls donarà les 
claus del poble. 18.00.

CANOVELLES

La cavalcada començarà a les 
6 de la tarda pels carrers Dia-
gonal, Indústria, Molí de la 
Sal, Riera i Lluís Companys 
fins arribar a la plaça de Mar-
garida Xirgu, on els infants 
podran lliurar la carta al Reis 
durant la recepció reial.

CÀNOVES I SAMALÚS

A Cànoves, hi haurà un 
espectacle infantil de la com-
panyia Top Guay i xocolata 
desfeta mentre arriben els 
Reis de l’Orient. La rebuda 
es farà davant l’església de 
Sant Muç. 18.00.
A Samalús, els Reis d’Ori-
ent recolliran les cartes 
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Els Reis Mags en la recepció institucional al balcó de l’ajuntament durant la cavalcada del 2019

L’emoció per la cavalcada 
omplirà els carrers de Parets
Els Reis s’aturaran a l’Eixample i al Barri Antic

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Els nens i nenes de Parets 
tornaran a rebre els Reis 
de l’Orient com Ses Majes-
tats es mereixen: amb una 
gran cavalcada pels carrers 
del poble. Després de dues 
edicions amb restriccions, 
es tornarà a fer la cercavila 
d’abans de la pandèmia amb 
completa normalitat. 

La cavalcada sortirà a 2/4 
de 6 de la tarda des de Can 
Vila i en direcció a la plaça 
Josep Marcer, al barri de l’Ei-
xample. Allà els Reis pujaran 
al porxo de l’església de Sant 
Jaume per rebre de la mà de 
l’alcalde, Francesc Juzgado, 
i del consistori les claus del 
barri. Els infants podran 
pujar a entregar les cartes 
d’última hora als Reis.

Es reprendrà la cavalcada 
que portarà les carrosses de 

ses majestats a la plaça de la 
Vila, perquè els nens i nenes 
del barri Antic puguin adre-
çar-s’hi també. L’alcalde i el 
consistori faran l’entrega de 
les claus del barri.

Per anar escalfant motors, 
l’organització ha anat prepa-
rant activitats durant el mes 
de desembre. Les bústies 
reials, que es van col·locar a 
la plaça de la Vila i a la plaça 
Doctor Trueta a l’inici de la 
Fira de Nadal, han servit per 
anar recollint les cartes de 
reis dels paretans. A més, 
l’Agrupament Escolta va 
fer arribar la cartera reial, 

que va passejar pel Sot d’en 
Barriques parlant amb nens i 
nenes prometent fer arribar 
les seves llistes de regals a 
ses majestats. Dimecres 4 
de gener, a Can Butjosa, hi 
haurà el taller de fanalets 
i el mateix dijous 5, per fer 
temps fins la cavalcada, hi 
haurà un concert de nadales 
i una xocolatada a la plaça de 
la Vila.

Els membres de l’orga-
nització esperen que la 
cavalcada d’aquest any sigui 
multitudinària i un èxit 
total d’assistència. “Fa dos 
anys que els nens i nenes de 
Parets no poden gaudir dels 
Reis amb normalitat. Aquest 
any, per fi, podran fins i tot 
tornar a estar amb ells a les 
carrosses i llançar caramels”, 
comenta Juli Bosch, cap de 
Servei de Cultura. “Tothom 
està emocionat, es nota en 
l’ambient.”

dels infants a la plaça Sant 
Andreu. Hi haurà xocolata 
desfeta.

CARDEDEU

Ses Majestats arribaran a 
Cardedeu a l’estació de tren 
i començaran el recorregut 
fins a la plaça Sant Joan. A 
cada parada de la cercavila hi 
haurà un patge reial, fogue-
res i xocolata sense lactosa.

CASTELLCIR

Els Reis d’Orient faran la 
recepció de les claus a l’Ajun-
tament i després, al Casal, 
repartiran els regals als nens.
 
CASTELLTERÇOL

La cavalcada començarà a la 
plaça Cuspinera. Per esperar 
l’arribada dels Reis Mags hi 
haurà una xocolatada. 18.00.

COLLSUSPINA

A Collsuspina enguany no hi 
haurà cavalcada. El campa-
ment reial de Ses Majestats 
estarà situat a la plaça Major. 
De 4 de la tarda a 8 del ves-
pre.

L’ESTANY

Ses Majestats de l’Orient 
seran a partir d’1/4 de 7 de la 
tarda a la Pista Vella.

FIGARÓ-MONTMANY

L’arribada de Ses Majestat 
els Reis d’Orient a Figaró 
serà al Parc Dolors Riera i a 
partir d’allà començaran la 
cavalcada fins a la plaça Anna 
Bosch. Una vegada acabada 
la cavalcada, ses Majestats 
entraran a la sala Nou Casi-
no, on la mainada podrà lliu-
rar-los les seves cartes per-
sonalment. A banda hi haurà 
berenar per a tothom.

LES FRANQUESES DEL 

VALLÈS

A les Franqueses hi haurà 
cinc cavalcades. A Corró 
d’Avall. Arribada amb heli-
còpter de Ses Majestats a la 
plaça Joan Sanpera i cercavila 
fins a la plaça de l’Espolsada. 
17.00.
A Bellavista. Arribada en 
helicòpter dels Reis d’Orient 
al Parc del Mirador. 16.30.
A Llerona. Recorregut pels 
carrers de Llerona fins a la 
carpa del Consell del Poble 
de Llerona per a la recepció i 
lliurament de cartes. 18.30.

LA GARRIGA

A la Garriga, la cavalcada 
dels Reis de l’Orient sortirà 
del Teatre El Patronat. La 
cercavila passarà pels carrers 
Rosselló, Banys i Samalús, 
Cardedeu, Font Santa Digna i 
Calàbria per acabar a la plaça 
de l’Església. 17.30.

Dimecres es 
farà un taller de 

fanalets a Can 
Butjosa
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GRANOLLERS

Ses Majestats arribaran a 
Granollers a Roca Umbert a 
2/4 de 6 de la tarda, des d’on 
començaran el seu recorre-
gut fins arribar a la plaça 
de la Corona a 2/4 de 7 de 
la tarda. A partir d’aquest 
punt, s’encaminaran a la pla-
ça de la Porxada, on a les 8 
del vespre hi haurà la recep-
ció reial.  

GUALBA

Els nens i nenes de Gualba 
tindran l’oportunitat d’entre-
gar les seves cartes als Reis 
als diferents punts d’aturada 
de la cavalcada. La sortida 
serà des de davant del Casal 
per arribar a la plaça Joan 
Ragué. 18.00. 

LA LLAGOSTA

Ses Majestats de l’Orient 
començaran el recorregut 
habitual per la Llagosta a 
l’Estació de tren. Enguany 
no hi ha hagut cap canvi. 
18.00.

LLIÇÀ D’AMUNT

Els Reis de l’Orient iniciaran 
la cavalcada a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres i recorrerà els 
carrers Folch i Torres, Alian-
ça i Anselm Clavé, fins arri-
bar a l’ajuntament, on l’alcal-
de farà el lliurament als Reis 
de l’Estel, la Clau i el Cor del 
municipi. 18.00.

LLIÇÀ DE VALL

A Lliçà de Vall els Reis de 
l’Orient arrencaran la cer-
cavila davant l’escola Els 
Vinyals. Faran un recorre-
gut per tot el municipi fins 
arribar a la plaça de la Vila. 
17.30.

LLINARS DEL VALLÈS

Els Reis de l’Orient arribaran 
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Els Reis solen arribar amb tren a l’estació de Cardedeu

MONTMELÓ

Ses Majestats d’Orient 
tornen a Montmeló fent el 
recorregut habitual. Amb la 
sortida i l’arribada a la plaça 
de la Vila, on hi haurà caldo, 
xocolata i tortell durant tota 
la tarda. 18.00.

MONTORNÈS DEL VALLÈS

Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent arribaran a Montornès 
per saludar els infants i 
recollir les cartes dels qui 
encara no els les hagin envi-
at. La cavalcada començarà a 
l’avinguda del riu Mogent i 
acabarà al Pavelló Municipal 
d’Esports. 17.00.

MONTSENY

La recepció reial es farà a la 
plaça de la Vila. Perquè els 
infants siguin atesos pels 
Reis cal fer una reserva a 
través de la web de l’Ajunta-
ment. 18.00.

PARETS DEL VALLÈS

Els Reis a Parets faran una 
cavalcada pels barris de l’ei-

xample i Antic, amb dues 
parades a la plaça Marcer i 
plaça de la Vila on rebran les 
claus del municipi. La sortida 
i l’arribada és la plaça de la 
Vila. 17.30.

LA ROCA DEL VALLÈS

Com cada any, els Reis d’Ori-
ent arribaran a la Roca, la 
Torreta i Santa Agnès. Es 
faran els recorreguts habitu-
als pels carrers de cada nucli. 
A la Torreta, sortiran de 
l’Església de Santa Maria del 
Jaire. A Santa Agnès, sortirà 
de la plaça Fontanelles. A la 
Roca, sortirà de l’avinguda 
Catalunya. 18.00.

SANT ANTONI DE 

VILAMAJOR

Sant Antoni recupera la 
cavalcada i manté la visita en 
el Porxo de Can Sauleda. La 
sortida de les carrosses serà 
a l’Escola Joan Casas. Al Por-
xo de Can Sauleda rebran la 
visita de l’alcalde i la clau del 
municipi. 18.00.
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El rei Melcior amb els seus patges a Granollers

per l’avinguda Pau Casals i 
pujaran al Castell Nou. Un 
cop al pati rebran als nens i 
nenes per recollir les seves 
cartes, saludar-los i parlar 
amb ells. 17.30.

MARTORELLES

Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent arribaran a l’ajuntament 
per rebre a mans de l’alcalde 
la Clau Màgica del municipi. 
Seguidament sortiran en 

cavalcada fins a la Masia de 
Carrencà en hi haurà el seu 
campament reial. 16.00.

MOLLET DEL VALLÈS

Els Reis arribaran a l’estació 
de França de Mollet-Sant 
Fost, pujaran a les carrosses 
i començaran el seu itinerari 
pel carrer Berenguer III, les 
avingudes Llibertat, Burgos, 
Jaume I i Antoni Gaudí. 
18.00.
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Granollers remunta en un any el 
PIB perdut durant la pandèmia
Mollet el 2021 encara estava el 4,5% per sota de la riquesa que generava el 2019

Lliçà d’Amunt

J.C.A.

Granollers va recuperar els 
nivells de PIB previs a la pan-
dèmia durant el 2021, segons 
l’avanç de dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, 
referides a municipis cata-
lans de més de 50.000 habi-
tants. L’informe de l’Idescat 
es refereix al PIB per habi-
tant, però el punt de partida 
és el gruix de la producció a 
la ciutat, que arriba a 2.430 
milions d’euros. La xifra 
supera els 2.415 milions que 
es registraven el 2019.

L’any 2020, la pandèmia 
havia arrossegat a la baixa el 
PIB de Granollers, amb un 
descens del 9,2%. Tot i trac-
tar-se d’un descens inferior 
a la mitjana, l’impacte havia 
estat notable. L’any 2021 
va ser el de la represa per a 
la major part de poblacions 
amb més de 50.000 habitants, 
però a Granollers va ser més 
intensa. De fet, és la segona 

de la mitjana catalana en 
aquest indicador. El 2019, 
Granollers tenia un 19% 
més de PIB per càpita que la 
mitjana catalana. El 2020, ja 
superava aquesta mitjana en 
un 21%, i el 2021, últim exer-
cici amb dades disponibles, 
la diferència ja era del 23% 
a favor de Granollers. La 
represa a la ciutat té a veure 
amb el pes que hi té el sector 
serveis, que va ser el que més 
capacitat productiva va recu-
perar el 2021.

Mollet va tenir una evolu-
ció completament diferent. 
El PIB va caure per sobre de 
la mitjana en l’exercici de 
2020, quan va baixar l’11,8% 
i la recuperació només va 
quedar en la línia del crei-
xement mitjà del país, del 
8,4%. Mollet encara necessi-
tava recuperar el 4,5% més 
de PIB per situar-se en els 
mateixos paràmetres que 
tenia abans de l’esclat de la 
pandèmia.

La forta davallada que va 
produir-se a Mollet durant el 
2020 i la recuperació només 
en termes similars a la mit-
jana de 2021 eixamplen la 
distància de Mollet respecte 
de la mitjana catalana en PIB 
per habitant. A Mollet, els 
27.100 euros que es registren 
de PIB per habitant queden 
14 punts percentuals per sota 
de la mitjana catalana.

Parets va conservar el primer lloc en PIB per habitant a la comarca l’any 2020

Caigudes generals per la pandèmia

ciutat d’aquestes dimensi-
ons amb un creixement més 
destacat, només superada pel 
Prat de Llobregat. El creixe-
ment va ser del 10,6% res-

pecte a l’exercici precedent. 
Tot i que no es va traduir en 
una recuperació completa 
del PIB per càpita, que va 
quedar en 38.900 euros, 

lleugerament per sota dels 
39.200 que tenia el 2019, el 
creixement experimentat 
amplia la diferència favora-
ble de Granollers respecte 

Granollers

EL 9 NOU

Les dades de l’Idescat 
referides a les poblacions 
catalanes de més de 5.000 
habitants es refereixen 
encara a l’exercici de 2020. 
Va ser un any de caigudes 
generalitzades de producció, 
vinculades a les estrictes 
mesures preses a causa de 
la pandèmia i que només es 
va moderar en certa mesura 
en les poblacions més indus-
trials. Aquesta tendència 
també es detecta al Vallès 
Oriental. Parets conserva la 
primera posició en PIB per 
habitant al Vallès Oriental i 
es troba entre les poblacions 
amb menor impacte per la 
pandèmia, amb un descens 
del 4,5% inferior al 7,8%, 
que va ser la caiguda mit-
jana a la comarca. Parets té 
una de les proporcions més 
elevades en aportació indus-
trial al PIB (un 68,8%), com 
també la té Sant Celoni, que 
amb el 43,1% de valor afegit 
industrial també va tenir un 
descens del 4,5%.

En canvi, va ser en munici-
pis amb presència destacada 
del sector serveis on es va 
produir un descens més 

marcat del PIB. És el cas 
de Granollers, on el sector 
terciari representa prop del 
72% de la seva economia i va 
tenir un descens productiu 
del 10,1% (posteriorment 
recuperat com es pot veure 
en la informació superior). 
Va ser una de les poblacions 
amb un descens més intens, 
només superada entre d’al-
tres pel que es va registrar a 
Mollet (11,7%) i, sobretot, a 
Vilanova, amb una caiguda 
del 13%, en un municipi en 
el qual els serveis reprenten 
el 79% del PIB.

En termes generals, la 
comarca va tenir una caiguda 
de l’activitat inferior a la 
mitjana catalana. Arreu del 
país el descens de PIB va ser 
de l’11,2%. Aquesta evolució 
comporta que el Vallès Ori-
ental superi la mitjana del 
país en PIB per habitant, tot 
i que ho fa només en un punt 
i mig percentual, com es pot 
veure en el quadre adjunt. 

Aquesta situació es pro-
dueix malgrat que només hi 
ha set de les 24 poblacions 
vallesanes de més de 5.000 
habitants que superin la 
mitjana catalana. Destaquen 
Parets i Lliçà de Vall, amb 
registres de PIB per càpita 
que superen en més del 
doble la mitjana del país. De 
manera més moderada, tam-
bé superen aquesta mitjana 
catalana la Roca, Montmeló, 
les Franqueses, Granollers i 
Montornès.
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Una de les àrees industrials entre Lliçà de Vall i Granollers que incrementen el PIB per habitant a les dues poblacions

PIB per habitant al Vallès Oriental (2020). Municipis de més de 5.000 habitants

POBlacIó PIB 2020* PIB 2019* % Variació 
2019/20

PIB per 
Habitant**

Índex catalunya 
(=100)

L’Ametlla del Vallès 234,3 253,9 -7,7 26,9 92,5

Bigues i Riells 170,1 181,1 -6,1 18 61,9

Caldes de Montbui 375,9 393,1 -4,4 21,1 72,6

Canovelles 318,1 330,6 -3,8 18,9 65

Cardedeu 347 380,4 -8,8 18,8 64,5

Les Franqueses del Vallès 752,4 792,6 -5,1 37 127,2

La Garriga 356,2 391,3 -9,0 21,4 73,4

Granollers 2.194 2.415,8 -9,2 35,2 120,9

La Llagosta 248,3 274,7 -9,6 18,5 63,7

Lliçà d’Amunt 441,4 462,5 -4,6 28,4 97,5

Lliçà de Vall 430,9 465,7 -7,5 66 226,8

Llinars del Vallès 347,4 363,4 -4,4 34,6 118,7

Mollet del Vallès 1.282,60 1.453,90 -11,8 25 85,9

Montmeló 328,5 348,6 -5,8 37,3 128,2

Montornès del Vallès 552,7 577,2 -4,2 33,1 113,7

Parets del Vallès 1.408,40 1.480,30 -4,9 74,3 255,2

La Roca del Vallès 460,1 494,1 -6,9 43 147,8

Sant Antoni de Vilamajor 95 101,3 -6,2 15,1 51,9

Sant Celoni 472,9 491,3 -3,7 26,1 89,6

Sant Feliu de Codines 87,2 87,6 -0,5 13,7 47

Sant Fost de Campsentelles 173,7 185,7 -6,5 19,5 67

Santa Eulàlia de Ronçana 126,4 140,1 -9,8 16,9 58,1

Santa Maria de Palautordera 199,1 199,3 -0,1 20,7 71

Vilanova del Vallès 89,7 102,3 -12,3 16,3 55,9

Vallès Oriental 12.243,80 13.170,60 -7,8 29,5 101,5

Font: Idescat *Dades en milions d’euros  **Dades en milers d’euros



Torna la marató dels presos | Jordi Panyella
| barcelona | Societat | El Punt Avui
Nou interns del centre penitenciari de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, es van calçar unes
sabatilles de córrer el mes d’octubre passat amb l’objectiu, i la il·lusió, de ser el proper 19 de
març a la línia de sortida de la Marató de Barcelona. Ser-hi, córrer-la, gaudir-la, i acabar-la.

Es tracta del segon grup de presos del sistema penitenciari català que afronta el repte de la
cursa dels 42 quilòmetres i 195 metres, després de l’experiència pionera que es va promoure
des del mateix centre de la Roca el 2017. Aleshores, set interns van culminar la cursa de
Barcelona, esmerçant-hi un temps de 4 hores el més ràpid i 5 hores i 29 minuts l’últim.

Durant la primera setmana d’octubre es va fer la tria dels corredors. Una de les condicions era
que estiguessin vinculats al centre durant tot el procés d’entrenament, és a dir que no hi hagués
una progressió a tercer grau mentre durés el procés d’entrenament, ja que això els apartaria de
la dinàmica del grup.

Des que es van començar a entrenar, els interns surten tres cops per setmana a l’exterior.
Aquest simple fet de sortir fora dels murs, d’estar de dues a tres hores en llibertat, ja paga tot
l’esforç i patiment d’aquests homes, alguns dels quals no havien corregut mai.

“Això et canvia la vida, tens una motivació concreta”, explica el Roger, que hi afegeix: “El dia
abans de sortir a córrer ja hi penses, i els caps de setmana són diferents, abans sense sortir es
feien molt pesats.”

Hi ha aquest canvi de règim de vida, aquest tast de llibertat, i també, i sobretot, el reforçament de
l’autoestima personal, de fer una cosa ben feta i tenir ganes d’explicar-la. “Arribes fet pols dels
entrenaments, però el primer que tinc ganes de fer és agafar el telèfon i trucar a la meva parella
per explicar com m’he sentit”, diu en Jaume.

El suport exterior, tan important en la vida del pres per superar la duresa de la reclusió, la
gaudeix en Jaume amb la seva parella, que li fa costat en aquesta aventura de voler córrer 42
quilòmetres seguits. “En el primer permís que vaig tenir, després de cinc anys tancat, el que vaig
fer va ser anar a córrer amb la meva parella”, explica orgullós.

És un orgull, per a ells, però sobretot un patiment, perquè posar-se en forma per a la cursa obliga
a uns entrenaments durs, disciplinats, dirigits per tres monitors del centre i per experts en la
qüestió del córrer. Per exemple, a mitjans de desembre els corredors van fer un entrenament de
sèries a Granollers amb Txema Córdoba, amb qui després van tenir una llarga conversa sobre
tècnica i preparació. L’entrenador professional va respondre a preguntes sobre si és bo o no
córrer amb música, sobre com cal posar el peu en l’impacte al terra, sobre si cal esmorzar abans
d’entrenar-se i què cal menjar.

Dins de la progressió de l’entrenament, els interns ja han participat en tres curses populars, a
Argentona, la Roca i les Franqueses, i abans de la marató en faran dues més al febrer: la mitja
de Granollers i la Maratest, al Prat, una cursa de 30 quilòmetres que posa a prova la capacitat
dels corredors per afrontar la dels 42.



L’experiència del 2017 ha permès millorar el sistema d’entrenament. Això ho té clar l’Alberto,
que assegura: “Em sento com si formés part d’un equip professional i això m’omple molt. Veig
que el centre s’implica en això i fa que jo m’hi impliqui molt més.”

Aquest intern té clar que estan creant un equip, una pinya on s’ajuden i la solidaritat és a l’ordre
del dia, una manera d’actuar que no té res a veure amb l’ambient que es viu entre els murs de
les presons, també la de Quatre Camins, on mana l’individualisme.

Als corredors ara els queda el pitjor, o el millor, segons com es miri: la posada a punt definitiva,
que és molt dura. Per a dos dels nou interns la situació comença a ser complicada perquè estan
lesionats i això els impedeix sortir, i estan quedant lluny del ritme d’entrenament dels companys.
Els set que queden no tenen ni el més mínim dubte que el 19 de març seran a la línia de sortida.

“Em sento capaç de fer-la”, diu amb seguretat en Naufad i ho corrobora en Yerco, que explica
que ja ha deixat de fumar, “com un repte personal”, el mateix que ha fet en Quim, que ho explica
orgullós.

Ara els tocarà patir, però això no els fa por. “El patiment et porta a algun lloc”, diu en Quim. “El
patiment em fa sentir millor”, afegeix l’Alberto. Hi ha un mèrit afegit en el repte d’aquests homes:
fer la marató amb les limitacions que imposa la vida en reclusió. Això ho té clar el monitor Jordi
Bartrés, reincident en l’experiència, i també l’Alberto. La forma de menjar a la presó no és la
millor i al centre penitenciari no hi ha cintes de córrer per entrenar-se quan no surten. “És igual,
la farem com sigui i amb el que sigui”, diu l’Alberto.
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Endesa reforma la subestación de La Roca
(Barcelona) para reforzar el servicio a ocho
municipios

Endesa reforma la subestación de La Roca (Barcelona) para
reforzar el servicio a ocho municipios

Endesa ha reformado la subestación de La Roca del Vallès (Barcelona) para reforzar el servicio
eléctrico a ocho municipios de la comarca del Vallès Oriental.

03/1/2023 - 15:27

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

Endesa ha reformado la subestación de La Roca del Vallès (Barcelona) para reforzar el servicio
eléctrico a ocho municipios de la comarca del Vallès Oriental.

En un comunicado este martes, la empresa ha explicado que la actuación ha consistido en
sustituir dos baterías de 125 voltios por dos de más capacidad, lo que "mejora de manera directa
la calidad y continuidad del servicio a más de 17.291 clientes de la comarca".

El nuevo equipamiento consta de dos módulos de una intensidad de 105 amperios por hora
cada uno, lo que "permite mejorar la funcionalidad de los servicios auxiliares de la instalación"
como los sistemas de interrupción de energía, los sistemas de telecontrol y las protecciones.

Se trata de "elementos indispensables y que aportan seguridad y protección tanto a la propia
instalación como a las personas", y la reforma ha supuesto a la compañía una inversión de
22.500 euros.

Los municipios donde se mejora el servicio son Canovelles, Les Franqueses del Vallès,
Granollers, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, Parets del Vallès, La Roca del Vallès y Vilanova del
Vallès (Barcelona). 



Cau una banda de lladres reincidents amb
54 antecedents a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra els arresten després d’assaltar
un comerç a l’Eixample

La policia localitza a Barcelona l’autor de quatre
robatoris violents en vivendes

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimecres a la tarda a Barcelona una banda formada
per quatre presumptes lladres reincidents. La policia els atribueix 54 antecedents, que sumen
entre tots ells. Els agents van capturar els sospitosos quan miraven de fugir després de
cometre un atracament amb violència en una botiga de roba esportiva al districte de
l’Eixample.

Segons explica el cos policial, els fets van passat aquest dimecres cap a les 21.00 hores,
quan l’establiment estava a punt de tancar. Els acusats van mirar de furtar roba esportiva
sense aixecar sospites, però els va sorprendre un empleat que es trobava dins del comerç. Al
veure’s descoberts, els presumptes lladres es van encarar amb el treballador i el van empènyer
amb violència, asseguren els Mossos.

Uns agents patrullaven per la zona, en el marc del dispositiu ‘Grèvol’, desplegat durant les
festes de Nadal per a vetllar per la seguretat i la mobilitat. Els policies van atrapar els quatre
sospitosos quan sortien del negoci.

Atracaments a domicilis

Un altre dispositiu dels Mossos d’Esquadra ha permès identificar el presumpte autor de quatre
atracaments violents en domicilis en diferents localitats catalanes. El detingut, de 28 anys, ha
ingressat en presó preventiva després de ser localitzat a Barcelona i registrar-se el seu
domicili a la capital.

El primer robatori que la policia li atribueix és del 18 de juliol, quan suposadament va irrompre
en una vivenda a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental). La policia afirma que l’acusat
va sostreure rellotges, joies i uns 7.000 euros en efectiu.

Notícies relacionades

Els agents el responsabilitzen d’un altre furt en un domicili a La Roca del Vallès. Els Mossos
asseguren que va escalar presumptament per un edifici per accedir al pis i apropiar-se de
diners en metàl·lic. La policia també el culpa de cometre dos robatoris al barri de Palau, a
Girona. Un dels robatoris es va perpetrar el 17 de desembre, en què el detingut es va apropiar
presumptament de rellotges, joies i uns 6.000 euros.

La policia va accedir al domicili del sospitós dimarts passat. Els agents van intervenir diners en
efectiu, divises de 13 països, rellotges, joies, dispositius electrònics i eines que creuen que



va utilitzar per penetrar a les vivendes. Entre l’instrumental, hi van trobar unes serres radials.
L’individu tenia un antecedent delictiu abans de ser arrestat aquesta setmana.
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Granollers

Pol Purgimon

El Vallès Oriental va tancar 
el 2022 amb els nivells més 
alts d’ocupació en un mes de 
desembre des del 2007. El 
2021 ja es va superar aquesta 
xifra, però ara s’ha consoli-
dat, ha millorat i el nombre 
d’aturats està en una situació 
semblant a la que hi havia 
abans de l’esclat de la crisi 
financera del 2008, segons les 
dades que ha fet públiques 
el Departament d’Empresa 
i Treball de la Generalitat 
aquesta setmana. En nombres 
absoluts, el Vallès Oriental 
es va situar a finals del 2022 
amb 19.732 aturats, 507 
menys que en el mateix parí-
ode de l’any anterior. I això 
representa, per tant, una vari-
ació del 2,51% respecte a les 
dades del 2021. Tot i així, el 
desembre passat es van regis-
trar 49 aturats més que al 
novembre, dada habitual en 
aquesta època de l’any, en què 
és habitual que pugi l’atur. 

En termes generals els 
números són bons, tant per 
als sindicats majoritaris com 
per a la patronal, que han 
celebrat les dades, malgrat 
analitzar-les amb peus de 
plom. “Ens donen valors 
importants pel que fa a l’es-
tabilitat del treball. Hi ha 
hagut un canvi en el mercat 
laboral i el model de con-
tractació”, explica el secre-
tari comarcal d’UGT, Vicenç 
Albiol. Situa la millora gene-
ralitzada en la nova reforma 
laboral del govern espanyol, 
que ha fet disminuir la tem-
poralitat dels contractes. 
CCOO també considera que 
les dades són bones.

Pel que fa a l’atur que es 
va registrar durant l’any, les 
dades indiquen que va anar 

fluctuant. “Els mesos de 
febrer i març la generació de 
llocs de treball es va aturar 
per la incertesa de la guerra 
d’Ucraïna i a mitjan any ja 
es van notar els efectes de la 
reforma laboral”, diu Albiol.

El canvi en la tempora-
litat dels contractes va fer 
augmntar, d’altra banda, 
els fixos discontinus, que 
entren al paquet d’indefinits. 
En no poder fer contractes 
temporals, moltes empreses 
s’han acollit a aquest tipus de 
contracte per a feines esta-
cionals. Tot i que impliquen 
una millora de les condicions 
respecte als temporals, els 
sindicats tampoc creuen que 
siguin els més ideals. 

 Per la banda de la patro-
nal, el director general de la 
Unió Empresarial Intersecto-
rial (UEI) al Vallès Oriental, 
Joaquim Colom, indica que 
els fixos discontinus “maqui-
llen” la xifra d’aturats; quan 
no treballen, no compten 
dins aquesta bossa. El mateix 
Colom apunta que els sectors 
empresarials que més s’han 
recuperat han estat el de 
la restauració i l’hostaleria 
–després de dos anys marcats 
per la pandèmia– i, en segon 
terme, també ho han fet els 
de la metal·lúrgia o la cons-
trucció. Això sí, la inflació i 
la falta de matèries primeres, 
derivats de la guerra d’Ucraï-
na, ha provocat un greuge en 
la producció.

Malgrat tot, el delegat de 
Pimec al Vallès Oriental, 
Enric Vallejo, apunta una 
“resiliència molt forta” del 
mercat català. Potser no serà 
per sempre. Vallejo explica 
que s’han fet molts menys 
contractes que l’any anterior 
i diu que han observat un 
alentiment de l’economia. 
“Només al Vallès Oriental, 
una de cada tres poblacions 
han incrementat l’atur res-
pecte a les dades del desem-
bre de l’any passat”, explica 
Vallejo. Per això, demanen 
aplicar mesures. “Ens cal 
més interacció entre les 
empreses i les institucions. 
A Catalunya, un 35% de les 
empreses tenen dificultats 
per cobrir vacants.” Aquesta 
diagnosi també és compar-
tida per Joaquim Colom, de 
l’UEI. “Continuem tenint 
una manca de perfils profes-
sionals”, destaca Colom.

Els sindicats i la patronal 
coincideixen a continuar 
treballant en diferents línies. 
Vicenç Albiol, d’UGT, consi-
dera que calen millores enca-
ra en matèria salarial, per 
reduir en hores de feina o en 
els contractes a temps parci-
al. Enric Vallejo, de Pimec, es 
mira la situació amb incer-
tesa per la pujada de l’ener-
gia o la manca de matèries 
primeres. Unes dificultats 
que, de moment, s’han pogut 
anar contenint a través dels 
paquets de masures anticrisi 
dels governs.

Variació de l’atur per municipis Font: Departament d’Empresa i Treball

Municipi Atur desembre 
2022

Atur desembre 
2021

Variació 
absoluta

Variació 
percentual

Aiguafreda 106 122 -16 -13,11%
L’Ametlla del Vallès 290 280 10 3,57%
Bigues i Riells del Fai 439 446 -7 -1,57%
Caldes de Montbui 724 746 -22 -2,95%
Campins 20 22 -2 -9,09%
Canovelles 1.138 1.190 -52 -4,37%
Cànoves i Samalús 144 142 2 1,41%
Cardedeu 752 752 0 0,00%
Figaró-Montmany 50 52 -2 -3,85%
Fogars de Montclús 12 13 -1 -7,69%
Les Franqueses del Vallès 973 1.053 -80 -7,60%
La Garriga 543 543 0 0,00%
Granollers 3.265 3.315 -50 -1,51%
Gualba 68 54 14 25,93%
La Llagosta 746 759 -13 -1,71%
Lliçà d’Amunt 702 726 -24 -3,31%
Lliçà de Vall 251 221 30 13,57%
Llinars del Vallès 492 491 1 0,20%
Martorelles 227 232 -5 -2,16%
Mollet del Vallès 2.746 2.894 -148 -5,11%
Montmeló 407 397 10 2,52%
Montornès del Vallès 950 982 -32 -3,26%
Montseny 19 16 3 18,75%
Parets del Vallès 840 855 -15 -1,75%
La Roca del Vallès 435 464 -29 -6,25%
Sant Antoni de Vilamajor 308 290 18 6,21%
Sant Celoni 888 900 -12 -1,33%
Sant Esteve de Palautordera 101 100 1 1,00%
Sant Feliu de Codines 307 297 10 3,37%
Sant Fost de Campsentelles 329 321 8 2,49%
Sant Pere de Vilamajor 202 213 -11 -5,16%
Santa Eulàlia de Ronçana 304 325 -21 -6,46%
Santa Maria de Martorelles 32 33 -1 -3,03%
Santa Maria de Palautordera 439 449 -10 -2,23%
Tagamanent 16 19 -3 -15,79%
Vallgorguina 154 165 -11 -6,67%
Vallromanes 85 90 -5 -5,56%
Vilalba Sasserra 35 42 -7 -16,67%
Vilanova del Vallès 193 228 -35 -15,35%
Vallès Oriental 19732 20239 -507 -2,51%

Evolució de l'atur registrat al Vallès Oriental (2007-2022)

2007         2008          2009          2010          2011          2012         2013          2014         2015          2016          2017         2018          2019         2020          2021          2022

Font: Diputació de Barcelona

20.239

14.263

24.392

32.212 31.890
35.016

37.625 36.466

32.662

28.760
25.577

22.943
21.777 21.677

26.537

19.732

La xifra d’aturats més baixa en 
un mes de desembre des del 2007
El Vallès Oriental tanca el 2022 amb 19.732 desocupats, el 2,51% menys que l’any anterior
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Josep Vila amb el seu cotxe que llueix el “CAT” a la matrícula aquesta setmana a Tagamanent

Art for Change impulsa un 
projecte fotogràfic sobre joves 
migrants reclusos a la Roca

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

El projecte Profundidad y 
superfície de l’artista Tanit 
Plana ha estat seleccionat 
en la convocatòria Art for 
Change de la Fundació La 
Caixa i tindrà un suport de 
22.620 euros i arribarà a 23 
persones. Es tracta d’un tre·
ball fotogràfic que dona veu 
i converteix en narradors a 
joves migrants reclusos de la 
Roca. Les fotografies refle·
xionen sobre la identitat, la 
geopolítica, el medi ambient 

i la cultura amb la intenció 
de intercanviar experiències 
reals. 

La Fundació La Caixa 
destinarà 146.000 euros 
per impulsar vuit projectes 
artístics a Catalunya de les 
disciplines d’arts plàstiques, 
fotografia, vídeo, música, 
literatura, teatre, dansa i circ 
que fomenten el paper actiu 
de col·lectius en situació de 
vulnerabilitat. La iniciati·
va suposa un impuls per al 
teixit cultural del territori 
que fomenta les xarxes de 
comunicació entre artistes i 
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Una de les fotos del projecte ‘Profundidad y superfície’

“La seva necessitat
és el nostre compromís”

C. Lleida, s/n - Pol. Ind. El Pla · Lliçà de Vall
Tel. 902 181 074 - Fax 93 846 55 02

www.tplogistics.es

EMMAGATZEMATGE TRANSPORT

< 17.000 m2 d’emmagatzematge
< Preparació de comandes

< Manipulacions
< Flota de 50 vehicles

< Solucions logístiques
< Traçabilitat

< Especialistes en entregues a centres comercials

Dijous, 5 de gener de 202318

La Roca obre la 
participació veïnal 
per fixar polítiques 
d’habitatge
La Roca del Vallès

El dia 16 començarà el procés 
participatiu per fer el Pla 
Local d’Habitatge de la Roca. 
Serà en un acte a 2/4 de 7 de 
la tarda a la Sala de Plens. 
L’objectiu és fer partícip el 
veïnat de les actuacions en 
matèria d’habitatge que es 
faran al municipi en els pro·
pers sis anys. En una primera 
fase, s’ha fet una diagnosi 
per saber quina és la situació 
en matèria d’habitatge.

200 euros pel CAT a la matrícula

L’Ametlla / Tagamanent

EL 9 NOU

Josep Vila, de Tagamanent, 
va rebre aquest dilluns una 
sanció de trànsit de la Policia 
Local de l’Ametlla. La sorpre·
sa se la va endur quan va veu·
re que la multa era per portar 
un adhesiu amb el distintiu 
‘CAT’ a la matrícula del seu 
cotxe tapant la lletra E que 
identifica l’Estat espanyol a 
les plaques. “Mai havia tin·
gut problemes per portar el 
‘CAT’ a la matrícula del cotxe 
i he anat per tot arreu i el 
porto des de l’època de l’Az·
nar”, quan es va implantar 
el nou model de matrícules, 
explica el veí de Tagamanent, 
que ha exposat el seu cas a 
EL 9 NOU. La multa, que 
puja a 200 euros, és del dia 
10 de desembre i li van posar 
mentre tenia el vehicle esta·
cionat al Centre Comercial 
Sant Jordi, on acostuma a 
anar a comprar. 

Vila presentarà al·legacions 
a la sanció a través d’un col·
lectiu que està especialitzat 
en la defensa d’aquest tipus 

de casos. Recorda que hi ha 
jurisprudència per casos a 
Galícia que posa de mani·
fest el contrasentit que hi 
ha quan es posa una sanció 
per portar un element a la 
matrícula que impedeix la 

identificació del vehicle i es 
fa servir la mateixa matrícula 
per localitzar el conductor. 
“El problema, sobretot, és 
el maldecap de fer recurs i 
haver de dedicar un temps 
a això”, lamenta Vila, que 

insisteix que, tot i el ‘CAT’ 
enganxat, el vehicle “és total·
ment identificable”.

En tots aquests anys amb el 
‘CAT’ a la matrícula, explica 
Vila, només una vegada a 
l’aeroport del Prat un policia 

li va cridar l’atenció. “Em va 
dir que era un provocador. 
Vam estar parlant i no em va 
denunciar”, recorda el veí de 
Tagamanent.  

Fonts de l’Ajuntament 
de l’Ametlla han confirmat 
a EL 9 NOU que el mateix 
dia la Policia Local va posar 
una segona multa idèntica. 
L’Ajuntament estudiarà 
els recursos que presentin 
els afectats. L’alcalde, Pep 
Moret, assegura que no hi ha 
cap directriu per sancionar 
conductors amb el ‘CAT’. 
Amb tot, recorda que la nor·
mativa permet a la Policia 
Local sancionar conductors 
amb un adhesiu a la matrí·
cula. “No és una qüestió 
política. Es multaria també 
si portés l’adhesiu d’un gos 
o de qualsevol altra cosa.” 
Moret apunta l’existència de 
jurisprudència favorable als 
interessos de sancionats en 
casos similars i recorda que 
la sanció es posa a “criteri de 
l’agent”. De fet, Vila explica 
que, en una data propera al 
dia que el van sancionar, un 
policia local de l’Ametlla, al 
mateix centre comercial Sant 
Jordi, li va cridar l’atenció 
perquè s’havia aturat en una 
franja zebrada mentre la seva 
parella comprava un descuit 
en un supermercat de la 
zona. “Vaig anar a aparcar bé 
però aquell dia no em van dir 
res de la matrícula.”

entitats culturals.
A la convocatòria de 2022 

s’hi van presentar 168 pro·
postes, d’entre les quals 
Plana ha estat seleccionada. 
L’artista està especialitzada 
en projectes d’investigació 
fotogràfica i el seu procés 
de creació combinen l’estudi 
del cos, la política i la imatge. 
Amb Profundidad y superfí-
cie intenta pensar i articular 
fotogràficament quines 
són les relacions i proximi·
tats entre els moviments 
migratoris de menors des 
de l’Àfrica cap a Europa, la 
crisi mediambiental i el nou 
colonialisme tecnològic. En 
concret, la batalla que actu·
alment hi ha per estendre 
els cables de fibra òptica pel 
continent africà. 

Plana aprofitarà les conver·
ses i aprenentatges compar·
tits amb els joves migrants 
reclusos de la Roca per crear 
una sèrie de fotografies que 
plasmin el seu pensament. 
La fotografia, en aquest cas, 
facilita la trobada i l’inter·
canvi d’experiències reals, de 
manera que contribueix amb 
canvis subtils a enfortir la 
democràcia i a generar pau al 
territori.

Les fotografies de Plana 
s’han pogut veure en expo·
sicions individuals al Palau 
de la Virreina, amb el treball 
Púber, i en col·lectiu, a l’Arts 
Santa Mònica amb Fotografi-
es com a espai públic.

Rebrà 22.000 euros per al desenvolupament

Figaró denuncia 
pintades a parets 
d’espais públics i 
privats del poble
Figaró

Durant la nit del dilluns a 
dimarts passat, es van fer 
pintades a les parets d’espais 
públics i privats de Figaró. 
Entre el llocs afectats, hi ha 
la façana de la seu de la Guàr·
dia Municipal o l’aparcament 
soterrat del Nou Casino. 
També a les persianes de 
comerços de la carretera de 
Ribes. L’Ajuntament preveu 
eliminar les pintades tant 
aviat com es pugui.

Un veí de Tagamanent rep una multa de la Policia Local de l’Ametlla 
per portar el distintiu ‘CAT’ tapant la lletra ‘E’ d’Espanya de la matrícula del seu cotxe
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Ferida per cremades lleus una persona en
un foc a la Torreta - 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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Dimarts, 17 Gener 2023
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El passatger d'un vehicle mor a la carretera de Cardedeu

Notícia emesa a l'informatiu del dia 17 de gener del 2023.
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Dijous, 19 Gener 2023

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

El passatger mort a l'accident de la Roca era un jove de 27
anys de Cardedeu

Un aparatós accident a la rotonda de la C-59 a Caldes no deixa ferits



Més notícies

 (//votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles) MÉS  

(//www.alacarta.cat) 

https://votv.alacarta.cat/
javascript:void(0)
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles
javascript:void(0)
https://www.alacarta.cat/


ECONOMIANOU9EL Dilluns, 9 de gener de 202316 LES VENDES DE TURISMES AL 2022

Models de turismes més venuts el 2022 al Vallès Oriental
Municipi 1r 2n 3r Total 2022
Aiguafreda Hyundai 4 (-1) Dacia 3 (0) Citroën 3 (+2) 26

L’Ametlla del Vallès Toyota 21 (+4) Hyundai 12 (+4) Dacia 11 (+4) 149

Bigues i Riells del Fai Toyota 15 (-2) Hyundai 15 (-1) Dacia 14 (0) 120

Caldes de Montbui Toyota 24 (+2) Kia 21 (+3) Seat 15 (-4) 202

Campins Honda 1 (+1) Volkswagen 1 (+1) Seat 1 (0) 3

Canovelles Kia 23 (+7) Toyota 22 (+16) Renault 17 (+6) 166

Cànoves i Samalús Toyota 9 (+6) Hyundai 7 (+5) Kia 5 (+2) 48

Cardedeu Toyota 28 (-1) Dacia 20 (+4) Kia 19 (-1) 222

Figaró-Montmany Dacia 3 (+3) Missan 2 (+2) Renault 2 (-2) 14

Fogars de Montclús BMW 1 (+1) Citroën 1 (+1) Hyundai 1 (+1) 4

Les Franqueses del Vallès Peugeot 94 (-103) Toyota 40 (+2) Kia 21 (+9) 311

La Garriga Toyota 26 (-14) Kia 19 (+6) Peugeot 19 (+4) 215

Granollers Toyota 117 (+16) Mercedes 106 (-31) Kia 99 (+2) 925

Gualba Volkswagen 2 (+1) Hyundai 2 (+1) Kia 2 (0) 18

La Llagosta Kia 16 (+3) Seat 14 (+5) Ford 13 (+9) 110

Lliçà d’Amunt Dacia 26 (+11) Peugeot 25 (+11) Toyota 22 (-15) 233

Lliçà de Vall Toyota 34 (+10) Renault 14 (+8) Hyundai 12 (+2) 144

Llinars del Vallès Volkswagen 249 (-137) Audi 23 (+14) Toyota 15 (+2) 401

Martorelles Ford 8 (+3) Seat 7 (+7) Kia 7 (+3) 67

Mollet del Vallès Seat 99 (-7) Kia 74 (+3) Ford 68 (-124) 605

Montmeló Kia 11 (+7) Renault 11 (+5) Hyundai 9 (+5) 102

Montornès del Vallès Renault 31 (-4) Dacia 24 (-3) Toyota 20 (+2) 196

Montseny Fiat 1 (+1) Toyota 1 (+1) 2

Parets del Vallès Toyota 28 (+7) Kia 26 (-3) Seat 25 (+5) 262

La Roca del Vallès Seat 118 (+35) Audi 43 (-4) Cupra 35 (+15) 330

Sant Antoni de Vilamajor Toyota 12 (+2) Hyundai 10 (+2) Kia 6 (+3) 78

Sant Celoni Hyundai 16 (+8) Kia 16 (+2) Toyota 15 (+3) 167

Sant Esteve de Palautordera Dacia 4 (+1) TESLA 2 (+2) Kia 2 (+2) 20

Sant Feliu de Codines Toyota 9 (+7) Dacia 8 (+2) Seat 8 (-2) 78

Sant Fost de Campsentelles Kia 16 (+9) Toyota 16 (+6) Hyundai 14 (+4) 129

Sant Pere de Vilamajor Kia 8 (0) Toyota 7 (+1) Seat 4 (+2) 58

Santa Eulàlia de Ronçana Peugeot 16 (+2) Toyota 10 (+5) Kia 6 (-2) 94

Santa Maria de Martorelles Kia 3 (+2) Toyota 3 (0) Dacia 2 (+2) 14

Santa Maria de Palautordera Kia 10 (+4) Toyota 10 (-4) Ford 9 (+7) 100

Tagamanent Mini 1 (+1) Peugeot 1 (+1) Toyota 1 (+1) 5

Vallgorguina Hyundai 5 (+2) Kia 3 (+3) Toyota 2 (-1) 22

Vallromanes Hyundai 7 (+5) Kia 5 (+3) Mercedes 4 (+2) 52

Vilalba Sasserra Dacia 4 (+4) Tesla 2 (+2) Citroën 2 (+1) 13

Vilanova del Vallès Toyota 12 (+2) Kia 12 (+2) Dacia 10 (0) 89

Total 5.794

Municipi 1r 2n 3r Total 2022
Calders Peugeot 2 (+2) Seat 1 (0) Volkswagen 1 (0) 14

Castellcir Toyota 2 (+2) Ford 1 (+1) Honda 1 (+1) 8

Castellterçol Seat 4 (+1) Hyundai 3 (+2) Toyota 3 (+1) 23

Collsuspina Mazda 1 (+1) Mercedes 1 (+1) Citroën 1 (0) 3

L’Estany Toyota 2 (+1) Seat 1 (+1) Hyundai 1 (+1) 4

Granera Peugeot 1 (-1) Toyota 1 (-1) 0

Moià Toyota 14 (+8) Seat 6 (+3) Kia 6 (0) 58

Monistrol de Calders Toyota 4 (+4) Dacia 1 (+1) Fiat 1 (+1) 8

Sant Quirze Safaja Mercedes 1 (+1) Mini 1 (+1) Nissan 1 (+1) 8

Santa Maria d’Oló Hyundai 3 (+2) Mazda 2 (+1) Kia 1 (+1) 10

Total 136

Models de turismes més venuts el 2022 al Moianès

VENDES DE TESLA Al Vallès 
Oriental s’han venut l’any 
passat 87 cotxes Tesla. Lliçà 
d’Amunt encapçala la llista 
amb 8. Segueixen Santa 
Maria de Palautordera, 
amb 6; Caldes, Granollers, 
la Roca, amb 5; l’Ametlla, 
Llinars, Mollet, amb 4, i 
Canovelles, Cardedeu, les 
Franqueses, la Garriga, 
Lliçà de Vall, Montornès, 

Sant Antoni,  Sant Celoni 
i Vallromanes, amb 3; 
Cànoves i Samalús, Parets, 
Sant Esteve, Sant Fost, Santa 
Eulàlia i Vilalba, amb 2, i 
finalment Bigues i Riells del 
Fai, Gualba, Sant Feliu, Sant 
Pere i Vilanova, amb 1.

VEHICLES DE GAMMA 

ALTA  El vehicle de gamma 
alta que més s’ha venut ha 

estat el Porsche (38), que 
Granollers lidera amb 10, 
seguit de la Roca i Caldes, 
amb 4 cadascun. De Ferrari 
només se n’han comprat 4, 
repartits entre Canovelles 
(3) i Granollers (1). 

MUNICIPIS PETITS Els 
municipis més petits de la 
comarca són els que tenen 
menys vendes. Campins (3), 

 LES DADES. EN DETALL

La falta de 
subministraments 
ha fet caure les 
vendes de turismes 
al Vallès Oriental
Hi ha hagut una davallada del 10% 
respecte al balanç del 2021

Granollers

Aina Barquero

El nombre de matriculacions 
al Vallès Oriental ha caigut el 
10,17% i el 9,33% al Moianès 
en l’últim any. La principal 
causa ha estat la falta de sub-
ministrament de microxips i 
semiconductors que s’arros-
sega des de la pandèmia. Els 
entrebancs i l’escassetat de 
subministrament provinent 
de l’Àsia està endarrerint 
el ritme de producció de la 
indústria automobilística de 
Catalunya i Espanya.

Les causes de la falta 
d’abastament es relacionen 
directament amb la situa-
ció política mundial actual. 
L’esclat de la guerra a Ucra-
ïna, l’augment dels costos 
energètics i de carburants, 
així com la inflació, n’han 
estat detonants. Cal sumar-
hi, també, les dificultats en 
el transport de vehicles als 
concessionaris que fan que 
milers d’automòbils quedin 
aturats en ports i s’endarre-
reixin les terminis d’entrega.

Alguns concessionaris de 
la comarca expliquen que la 
manca de subministrament 
ha afectat l’estoc de vehicles. 
“Pràcticament no tenim 
estoc i quan clients particu-
lars venen buscant un cotxe 
en concret, moltes vegades 
no podem oferir-lo i els hem 
de recomanar algun dels que 
tenim aquí”, diu Xavi Farrés, 
d’Automòbils Farrés a la Gar-
riga. Aquesta manca d’estoc 
fa que hi hagi compradors 
que han d’esperar sis mesos 
perquè els entreguin el vehi-
cle.

“Hem notat que després de 
l’estiu, l’últim trimestre de 
l’any, la cosa s’ha desencallat 
una mica. Ha estat un punt 
d’inflexió. La fabricació de 
microxips i semiconductors 
ha tornat a funcionar, tot i 
que no amb completa nor-
malitat. Ens ha arribat el 
subministrament, però hem 
passat a tenir un problema 
de coll d’ampolla logístic”, 
comenta Julià González, 
gerent d’Eutrasa Peugeot a 
les Franqueses.

Durant el desembre, 
les dificultats han estat 
relacionades amb l’emma-

gatzematge i el transport 
d’automòbils. González con-
tinua explicant: “El port de 
Barcelona ha estat col·lapsat 
i hem hagut de desviar els 
nostres vehicles als ports de 
València, Màlaga i Vigo, i des 
d’allà transportar-los fins 
aquí. El problema logístic ha 
estat tal que fins i tot vam 
haver de llogar un aeròdrom 
abandonat del sud de França 
per aparcar-hi els cotxes.”

La solució per evitar 
l’endarreriment de les 
entregues, tant particulars 
com empreses, ha estat la 
dels vehicles de segona mà, 
matriculats o de rènting, 
sent aquesta última la moda-
litat més popular entre els 
concessionaris de la comar-
ca. Els automòbils de rènting 
permeten que el comprador 
en faci ús durant quatre anys 
i un cop arribada l’última 
quota prengui la decisió de 
comprar-lo o fer un altre 
rènting del mateix model 
o un de diferent. “La moda 
de pagar per l’ús, com a les 
plataformes d’audiovisuals, 
també ha arribat als cotxes i 
els clients estan descobrint 
els avantatges de pagar 
només per l’ús durant qua-
tre anys i renovar després”, 
explica González.

De cara al 2023 Farrés i 
González són optimistes. 
“Amb la fabricació de micro-
xips i semiconductors des-
encallada no trigarem tant a 
poder fer les entregues. Si el 
problema de logística al qual 
ens hem enfrontat els últims 
mesos millora, podem parlar 
d’acostar-nos als nivells de 
2019”, diu González. “Nosal-
tres hem intentat compensar 
la davallada de vendes de 
vehicles nous amb els d’oca-
sió, segona mà i rènting i ens 
n’hem sortit. Aquest any serà 
millor, no en tinc cap dubte”, 
acaba Ferrés.

Els vehicles 
de rènting són 
una solució per 
a la manca de 

subministrament
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Un cens de l'Ajuntament de la Roca comptabilitza 40
colònies de gats ferals

Notícia emesa a l'informatiu del dia 26 de gener del 2023.
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L'exregidor del PP, César Alcalá, serà el
candidat de Valents a la Roca - El 9 Nou
L’exregidor del PP de la Roca, César Alcalá, serà el candidat a l’alcaldia d’aquesta localitat
per Valents en les eleccions municipals del 28 de maig.

Alcalá encapçalarà la llista del partit impulsat per Eva Parera, regidora a Barcelona i hereu de
la plataforma Barcelona pel Canvi de Manuel Valls.

Valents ja va anunciar presentar a l’octubre la junta local de Lliçà d’Amunt, presidida per
Antonio Plazas i va anunciar que es presentaria també en aquesta població.

César Alcalá va ser regidor a la Roca durant vuit anys, del 2011 al 2019 i va forma part del
govern municipal en coalició amb CiU. L’any 2019 va ser candidat, però va quedar fora de
l’Ajuntament.

El candidat ha dit que les principals actuacions que necessita la Roca “passen per la
seguretat, el clavegueram, il·luminació als carrers i la conservació de voreres i carreteres”.

“El govern municipal porta molts anys sense fer les actuacions que la Roca necessita. Un clar
exemple d’això són les actuacions urgents que necessiten la Torreta i Santa Agnès de
Malanyanes“, ha afegit.

Alcalá és escriptor, periodista i historiador i actualment presideix la junta local de Valents a la
Roca.

http:
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César Alcalà serà el candidat de Valents a la Roca del Vallès

Notícia emesa a l'informatiu del dia 13 de gener del 2023.
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ESPORTSNOU9EL Divendres, 13 de gener de 202342

El CB Mollet recupera 
la fe i guanya el Cornellà
Els vallesans trenquen la ratxa de sis partits perduts a ritme dels punts de Marc Sesé 
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Xavier Assalit, del Mollet, va jugar el partit de dimecres contra el Cornellà

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Recanvis Gaudí Mollet 
va recuperar la fe amb una 
victòria contra el Cornellà, 
dimecres al vespre al Plana 
Lledó. Feia un mes i mig 
que no guanyaven. L’equip 
va sortir com una bala: es va 
fer amo i senyor del partit 
als primers dos quarts i el 
rival, que portava una ratxa 
de set partits guanyats –en 
contraposició als sis perduts 
de manera consecutiva del 
Mollet– no va poder fer res 
contra l’efectivitat dels valle-
sans. Al final, un resultat de 
79-62 que, si bé es cert que 
no treu el Mollet del descens 
directe, és una injecció d’aire 
fresc per a un equip que feia 
setmanes que caminava amb 
el cap cot. 

El conjunt vallesà va signar 
un inici imparable, amb tres 
triples encertats de tres als 
primers minuts. El Mollet, 
liderat per Marc Sesé, es va 
situar amb un parcial de 18-
6 ben aviat. El Cornellà, tot 
i haver guanyat arguments 
amb l’entrada d’Alex Llorca, 
anava a remolc i el seu entre-
nador va demanar un temps 
mort que no els va servir per 
evitar la sagnia.

El Mollet, en canvi, era un 
altre món. Tot el que no els 

havia sortit als partits ante-
riors ho van convertir en la 
llei del seu joc. Triple que 
llançaven, triple que encer-
taven. Van acabar el primer 
quart amb un avantatge de 
24-16, que van ampliar als 
propers 10 minuts. Dejan 
Ilincic encarrilava el segon 
quart amb el 25-18 i el 27-18. 
El Cornellà, però, es va fer 
fort en defensa i el Mollet va 
ensopegar durant una esto-
na. Per un moment, semblava 
que les pors dels partits ante-
riors tornaven a aparèixer. El 
rival va es va posar a 2 punts, 
després d’assegurar els llan-
çaments de 2. 

L’escalada del Cornellà, 
però, no va durar gaire més i 
el Mollet aviat va començar 
a agafar aire, amb Marc Sesé 
convertit en heroi del partit. 
El jugador va fer els millors 
minuts des del seu retorn, 
fa unes setmanes, després 
d’una lesió de llarga durada. 
Fruit d’aquests punts, el 
Mollet es va situar al descans 
amb un resultat de 45-29. 
La segona part no va tenir 
més història. Els vallesans 
van sortir igual de forts i van 
posar-se a gairebé 30 punts 
del rival. A l’últim quart el 
Mollet va sortir a assegurar 
–va sumar només 8 punts– i 
el Cornellà va poder escurçar 
distàncies, sense sorpreses. 

Rec. Gaudí Mollet 79

Belver (5), Sesé (21), Assalit (2), 
Figuerola (7), Pagès, Sabatés (13), 
Martínez (19), Viñallonga, Marzo (9), 
Talamino i Ilincic (7).

CB Cornellà 62

Hernández, Carrasco (7), Llorca (4), 
Mayo (14), Vázquez (7), Pino (6), 
Arqués (8), Bieshaar (8), Jukic (6) i 
Okeke (2).

ÀRBITRES: Alberto Lázaro i Ivan Escariz.

PARCIALS: 24-16, 45-29 –descans–; 71-45 i 79-62.

El club vol 
tancar un nou 
fitxatge pel que 
queda de curs 

 Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La victòria del CB Mollet 
dimecres al municipal de 
Plana Lladó és vital per 
al primer equip, que feia 
setmanes que estava tocat 
i enfonsat per les derrotes. 
Malgrat la bona notícia, 
l’entrenador, Josep Maria 
Marsà, espera poder incor-
porar un fitxatge les pro-
peres setmanes. Malgrat 
no donar-ne detalls, ha 
explicat a EL 9 NOU que 
el club busca un jugador 
per a la posició d’interior. 
L’objectiu és compensar 
les lesions que encara hi 
ha a l’equip, d’Àngel Soto 
i Marc Blanch, i poder 
tenir més garanties sobre 
la pista.

Tot i les necessitats 
esportives, Marsà argu-
menta que està content 
amb l’equip després de 
la victòria d’aquesta set-
mana. “Vam tenir l’encert 
que no havíem tingut. Els 
últims partits, no hi havia 
manera de fer dos atacs 
seguits bé. Era un tema 
mental, d’un equip que 
havia perdut la confiança”, 
diu l’entrenador. El proper 
partit del Mollet serà dis-
sabte a la pista del Prat, el 
tercer de la classificació. 

El jugador, propietat del Barça, canvia d’equip fins al juny

Michael Caicedo, de la Roca, 
marxa cedit al CB Granada
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Caicedo, en un partit d’aquesta temporada contra el CB Granada

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

El Barça ha comunicat 
aquesta setmana la cessió 
de Michael Caicedo al CB 
Granada fins a final de tem-
porada. El base de la Roca, 
de fet, ja entrena a l’equip 
andalús, que és l’actual 14è 
classificat de la Primera 
Divisió espanyola. Caicedo, 
de 19 anys, ha jugat aquesta 
temporada set partits amb el 
primer equip del Barça i set 
més amb el Barça B, amb una 
mitjana de 18 punts anotats 
per partit. El jugador va arri-
bar al club blaugrana quan 
era cadet i amb els anys s’ha 
convertit en una de les perles 
del planter. Amb 17 anys, va 
debutar al primer equip.

L’Alacant d’handbol fitxa 
Magí Serra, de Cardedeu,  
per intentar l’ascens a Asobal

Cardedeu

EL 9 NOU

L’EÓN Alacant, de la Divisió 
d’Honor Plata masculina –la 
segona màxima categoria de 
l’handbol estatal– ha fitxat 
l’entrenador de Cardedeu 
Magí Serra fins a final de 
temporada. D’aquesta mane-
ra, el vallesà substitueix Luis 
Parro a la banqueta del club 
alacantí, destituït ara fa uns 
dies, amb l’objectiu de dur el 
primer equip a la lluita per 
pujar a Asobal. Actualment, 
l’Alacant és tercer del grup B 
d’aquesta categoria. 

Serra té una àmplia trajec-
tòria com a tècnic d’handbol, 
tant a Primera com a Segona 
Divisió espanyola, però tam-
bé en l’àmbit internacional. 
Ha dirigit equips del BM 

El cardedeuenc Magí Serra

Granollers i ha passat per 
clubs com el Pozoblanco, el 
Cangas o Villa de Aranda. 
Fora de l’Estat espanyol, ha 
entrenat el Raimond Sassari 
italià, dos clubs d’Hongria i 
un de Kuwait. Darrerament, 
ha estat al Sant Martí Adria-
nenc de Primera Estatal. 



Foc de canyes i matolls a tocar de la
urbanització La Roca II - 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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Notícia emesa a l'informatiu del dia 23 de gener del 2023.
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Muere el pasajero delantero de un turismo
al salirse de la vía en la Roca del Vallès
(Barcelona)
   BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El pasajero delantero de un turismo ha muerto este lunes después de que el vehículo se
saliera de la vía en la C-251 en la Roca del Vallès (Barcelona) y chocara con un árbol por
causas que se están investigando, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un
comunicado.

   El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 4,5 de la C-251 y, tras recibir el aviso a las 14.44
horas, se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra y cuatro dotaciones de Bombers
de la Generalitat.

   También se ha activado el helicóptero medicalizado y tres ambulancias del Sistema
d'Emergències Mèdiques (SEM), además de cortarse la vía en ambos sentidos de marcha.

   El conductor del vehículo ha resultado herido menos grave y ha sido trasladado al Hospital de
Granollers (Barcelona) y el pasajero posterior está herido grave y se le ha trasladado al Hospital
de Sant Pau (Barcelona).

   Con esta víctima ya son 11 las personas que han muerto en un accidente de tráfico este año
en la red viaria interurbana de Catalunya, según datos provisionales de Trànsit.



8/2/23, 17:24 Alacarta.cat - Protesta independentista per la cimera franco - espanyola a Barcelona

https://votv.alacarta.cat/la-roca-del-valles/noticia/protesta-independentista-per-la-cimera-franco-espanyola-a-barcelona 1/4

Dijous, 19 Gener 2023

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

Protesta independentista per la cimera franco - espanyola
a Barcelona

Notícia emesa a l'informatiu del dia 19 de gener del 2023.
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Un mort i dos ferits en la sortida de via d'un
cotxe a la C-251 a la Roca del Vallès
* Dades de les últimes 24h



EL TEMA NOU9EL Dilluns, 16 de gener de 20232 LA TAXA D’ESCOMBRARIES AL VALLÈS

MUNICIPI PLURIFAMILIAR UNIFAMILIAR DISSEMINATS

Aiguafreda 130,52 169,92 216,58

L’Ametlla del Vallès 109 a 380 109 a 380 109 a 380

Bigues i Riells del Fai 194 194 194

Caldes de Montbui 181 a 260 181 a 260 181 a 260

Campins 118,37 118,37 118,37

Canovelles 185 185 185

Cànoves i Samalús 119,85 a 159,80 119,85 a 159,80 119,85 a 159,80

Cardedeu 201 201 201

Figaró-Montmany 115 115 171

Fogars de Montclús 56,18 56,18 56,18

Les Franqueses del Vallès 121 a 188 121 a 188 46,5

La Garriga 188 188 188

Granollers 165 165 165

Gualba 139 139 139

La Llagosta 155 155 155

Lliçà d’Amunt 227 227 227

Lliçà de Vall 145 145 145

Llinars del Vallès 180 a 218 180 a 218 218

Martorelles 143,46 a 382,15 143,46 a 382,15 143,46 a 382,15

Mollet del Vallès 174,14 174,14 174,14

Montmeló 182 a 244 182 a 244 182 a 244

Montornès del Vallès 148 170 170

Montseny 75,29 75,29 52,12

Parets del Vallès 95,73 95,73 95,73

La Roca del Vallès 145,09 145,09 145,09

Sant Antoni de Vilamajor 155,25 a 184 155,25 125

Sant Celoni 185 185 185

Sant Esteve de Palautordera 156,24 156,24 156,24

Sant Feliu de Codines 182 182 182

Sant Fost de Campsentelles 159 159 159

Sant Pere de Vilamajor 185 185 a 208 185 a 208

Santa Eulàlia de Ronçana 231 245 245

Santa Maria de Martorelles 166,95 166,95 166,95

Santa Maria de Palautordera 180 a 200 180 a 200 90

Tagamanent 119 119 89,35

Vallgorguina 195 195 195

Vallromanes 148,99 158,48 a 178,84 158,48

Vilalba Sasserra 191 191 191

Vilanova del Vallès 175 175 175

Taxa de residus per tipus d’habitatge (€)

Municipis que fan recollida porta a porta

Martorelles i les Franqueses regis-
tren, respectivament, les taxes de re-
collida de residus més alta i més baixa 
del Vallès Oriental per a habitatges 

particulars. A Martorelles, l’import 
oscil·la entre els 143,36 i els 382,15 
euros en funció de les persones que 
hi hagi empadronades. A les Franque-

ses, les cases disseminades en àrees 
rurals paguen 46,5 euros, tot i que als 
nuclis urbans l’import oscil·la entre 
els 121 i els 128 euros.

La taxa de residus al Vallès Oriental 
va de 46 a 382 euros en funció  
del municipi i el tipus d’habitatge
Els veïns de Fogars i els d’habitatges disseminats de les Franqueses i Montseny, els que paguen menys

Granollers

O.S.

Un total de 335,65 euros. És 
la diferència entre la taxa de 
recollida de residus més alta 
i la més baixa que es paguen 
a les llars del Vallès Orien-
tal. La més elevada són els 
382,15 euros que es poden 
assolir si l’habitatge es troba 
a Martorelles. La més eco-
nòmica la paguen els propi-
etaris dels habitatges disse-
minats a les àrees rurals del 
terme municipal de les Fran-
queses, i és de 46,5 euros. Val 
a dir que a Martorelles, l’im-
port d’aquesta taxa parteix 
dels 143,46 euros, i que en 
el cas de les Franqueses pot 
arribar fins als 188 si l’im-
moble es troba en algun dels 
nuclis urbans del municipi.

A Martorelles, la taxa de 
recollida de residus de cada 
habitatge es calcula en fun-
ció del nombre de persones 
que hi ha empadronades. 
“Entenem que com més gent 
hi ha en una casa, més resi-
dus s’hi generen. Per tant, no 
té sentit que aquella senyora 
gran que viu sola i amb prou 
feines en produeix hagi de 
pagar el mateix que una 
família amb molts membres 
que, com és lògic, en produi-
ran més. Per això hem optat 
per un impost progressiu que 
parteix dels 143,46 euros per 
a les llars on viu una sola per-
sona, i arriba fins als 382,15 
en el cas que hi hagi nou 
persones empadronades”, 
explica el regidor de Medi 
Ambient, Joan Marc Flores, 
en declaracions a EL 9 NOU.

“A partir d’aquí, cal tenir 
en compte tot un sistema de 
bonificacions que permeten 
rebaixar el cost de la taxa en 
funció de si es fa ús de recur-
sos com la deixalleria. En 

aquest sentit, qui gestioni bé 
els seus residus pràcticament 
es pot arribar a estalviar la 
meitat de la taxa. També hi 
ha bonificacions de fins al 
90% de l’import per a les 
persones en situació de vul-
nerabilitat econòmica”, afe-

geix Flores. L’Ajuntament de 
Martorelles calcula que cada 
habitant del municipi produ-
eix de mitjana uns 500 quilos 
anuals de residus.

La segona taxa més eleva-
da de la comarca és la que 
paguen els habitatges més 

grans de l’Ametlla, on l’im-
port oscil·la entre els 109 i 
els 380 euros. En aquest cas, 
l’impost es calcula en fun-
ció dels metres quadrats de 
façana i del valor cadastral 
de l’immoble. “Com més 
gran és la casa, més alta és la 

taxa”, apunta l’alcalde, Pep 
Moret. “Però cal tenir en 
compte que en tots els casos 
l’import inclou la gestió de 
la deixalleria, del rebuig, 
dels residus, dels articles 
voluminosos i dels verds, 
amb saques incloses que el 
mateix servei recull a domi-
cili un cop els veïns les han 
omplert.”

A tot això, Moret afegeix 
que la recollida dels residus 
a l’Ametlla es fa amb una 
freqüència alta. “El rebuig 
i l’orgànic es recullen cada 
dia de la setmana menys 
dimarts. Els envasos i els 
plàstics del contenidor groc 
es recullen dimarts i dijous. 
Aquests mateixos dies es 
recullen també els papers i 
cartrons del contenidor blau. 
I el vidre es passa a recollir 
un cop cada tres setmanes. 
Per tant, creiem que el servei 
és òptim”, conclou.

A la part alta de la taula 
d’imports de la taxa de reco-
llida de residus també hi 
destaquen casos com els de 
Caldes, Llinars, Montmeló, 
Cardedeu i Santa Maria de 
Palautordera. A Caldes es 
paguen entre 181 i 260 euros 
en funció de la zona del 
municipi on estigui situada 
la casa. A Llinars, l’import 
és de 218 euros per les cases 
aïllades i de 180 per les que 
no ho estiguin, independent-
ment de si són habitatges 
unifamiliars o plurifamili-
ars, i de la zona del muni-
cipi on estiguin situats. A 
Cardedeu, hi ha una tarifa 
única de 201 euros. A Santa 
Maria de Palautordera la 
taxa oscil·la entre els 180 i 
els 200 euros, en funció dels 
metres quadrats que ocupi 
l’immoble i de si aquest té 
pati o jardí.

Per contra, els municipis 
on es registren les taxes 
més barates són, a més de 
les Franqueses, Fogars de 
Montclús i Montseny, les 
dues úniques poblacions 
vallesanes on els imports 
es troben per sota dels 100 
euros. A Fogars hi ha un 
import únic de 56,18 euros 
a tot el terme municipal. 
A Montseny, cada domicili 
particular paga 75,29 euros, 
una quantitat que baixa fins 
a 52,12 euros en el cas de les 
cases disseminades.

Els habitatges 
disseminats de 
les Franqueses 

paguen una taxa 
de 46,5 euros

A Martorelles, 
la taxa s’aplica 
en funció dels 
habitants de 

cada habitatge
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La jugadora del Llerona María Cabello intenta interceptar un xut de la roquerola Tania Montes

Recital 

ofensiu d’un 

Granollers que 

se situa colíder

Granollers

EL 9 NOU

El CN Granollers va fer un 
autèntic recital ofensiu 
davant el cuer, el Colegio 
Brains, a qui va derrotar 
amb claredat per 22 gols a 
11, i aprofita així l’ensope-
gada del fins ara líder CN 
Sant Feliu –va perdre per 
6 a 10 contra el Waterpolo 
Túria– per igualar-lo a la 
classificació.

L’equip que entrena 
Ramon Rosell va marcar 
diferències tot just començar 
el partit, amb un primer perí-
ode en què no va donar opció 
al rival. El parcial acumulat 
entre el primer quart i l’inici 
del segon va ser de 6-0, una 
diferència que el Colegio 
Brains va reduir fins a tres 
gols (8-5) i que el Granollers 
va retornar als sis gols (11-5) 
en arribar al descans. A la 
segona part el Granollers va 
ampliar encara més la dis-
tància.

El 

Palautordera 

s’avança però 

acaba perdent

Sta. Maria de Palautordera

EL 9 NOU

El Palautordera es va avançar 
al marcador però no va poder 
mantenir l’avantatge i va 
veure com el Santa Susanna 
li capgirava el marcador 
abans del descans amb un 
1-3 que a la segona part ja no 
canviaria. Tot i avançar-se 
al marcador, a les de Lluís 
López els va costar adap-
tar-se al que requeria el joc 
durant la primera meitat i 
això va suposar que li capgi-
ressin el marcador. A la sego-
na, en canvi, el Palautordera 
va trobar-se més còmode 
damunt del terreny de joc, el 
partit es va igualar però va 
mancar concreció a l’hora de 
rematar a porteria.

Rut, aprofitant la seva 
velocitat i guanyant l’esque-
na de la defensa, va fer el gol 
del Palautordera però poc 
després el Santa Susanna va 
capgirar el marcador amb 
dos gols d’Emma Martín i un 
d’Anna Rausi.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU 

La Penya Blanc-i-Blava de 
la Roca va fer un pas més 
per assegurar-se un lloc 
en la fase d’ascens després 
d’imposar-se per 2 gols a 1 al 
Llerona en un derbi vallesà 
que va ser més equilibrat del 
que marquen les posicions a 
la classificació d’unes i altres 
–les roqueroles són segones 
i el Llerona és penúltim–. 
Amb aquesta nova victòria 
l’equip que entrena Miguel 
Ángel Cruz es manté al 
segon lloc, amb quatre punts 
de marge sobre el tercer –el 
Girona–, cinc sobre el quart 
–Cerdanyola del Vallès– i 
sis sobre el cinquè –Santa 
Susanna–, l’únic equip que 
podria treure-li el lloc a les 
roqueroles en la segona fase 

La PBB La Roca s’endú el derbi 
vallesà contra el Llerona 
Les de Miguel Ángel Cruz es mantenen al segon lloc

per l’ascens, quan queden 
tres partits i nou punts en 
joc.

Les de Joan Garcia van 
intentar sortir amb la pilota 
controlada davant un equip 
roquerol que pressionava 
molt amunt i que intentava 
recuperar pilotes per sortir 
en transició ràpida. Una falta 
a camp de la Roca, treta en 
llarg, va arribar a Paula Ortiz 
a l’extrem, que va fer una 

retallada i la va clavar a l’es-
caire llarg.

Amb l’1-0 es va arribar 
al descans i, a la segona, 
les roqueroles van ampliar 
l’avantatge gràcies a un bon 
xut de falta directa de Laia 
Ferrer. El Llerona va disposar 
d’alguna ocasió per marcar 
abans però el gol va arribar 
massa tard, amb el temps gai-
rebé complert, en un garbuix 
dins l’àrea local.

CF Palautordera 1

Aura, Figueras, Garcia, Clos, Rut, 
Juan, Ania, Isidora Pilar, Otero, 
Queralt i Clàudia [onze inicial]; Lucía, 
Verde i Gómez.

AE Santa Susanna 3

Tapia, Roura, Inglés, Emma 
Fernández, Florido, Martín, López, 
Rausi, Borrallo, Ariza i Sanz [onze 
inicial]; Civit (ps), Martori, Pujades, 
María Fernández, Ramírez, Lorca, 
O’Farrill, Rivas i Homs.

ÀRBITRE: Pau Martín, assistit a les 
bandes per Juan Gómez i Pol Ribas. 
No hi van haver targetes.

GOLS: 1-0, Rut, min 17; 1-1, Martín, 
min 26; 1-2, Martín, min 29; 1-3, 
Rausi, min 41.

CN Granollers 22

Salas, Colominas (3), Peralta (4), 
Blanch (3), Vera (1), Riesco, Pol 
Sánchez, Troyano (2), Conti (4), Ruiz 
(2), Muñoz i Valero (3).

Colegio Brains 11

Poletaev, Daniel Acosta (1), Harvey, 
Gross (3), Gallego, García (2), Pérez, 
Arija (1), Miguel Sánchez, David 
Acosta (5, 2p), Rodríguez i Alcón.

ÀRBITRES: Dario Miodrag Trojan 
Bucic, Raúl Torres i Yolanda Ruiz. 
Exclusions: Peralta, Blanch, Riesco i 
Ruiz (2) del CN Granollers i Daniel 
Acosta, Harvey (2), Gross, Gallego 
(3), Arija (2) i David Acosta (2) del 
Colegio Brains.

PARCIALS: 5-0 [primer quart]; 11-5 
[descans]; 17-9 [tercer quart i 22-11.

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT

PBB La Roca 2

Uceda, Cristina, Montes, Ortiz, 
Yaiza, Márquez, Zori, Laia, coral, 
Santasusana i Ambrosio [onze inicial]; 
Bernés, Barbi, Yeimi Magdalena, 
Antúnez, Laura, Aroa i Castells.

CE Llerona 1

Mar, Mireia, Yeste, Espinosa, 
Fernández, Xènia, Alyssa Ángela, 
Gutiérrez, Isona, María i Aguilera 
[onze inicial]; Irene (ps), Marta, 
Carmona, Paola, Aina Lan, Alba i 
Alexia.

ÀRBITRE: Mohamed Reda Douief, assistit a les bandes per Abdelrahmn Ahmed 
Baraka i Walid Rankou. Targetes: Castells del PBB La Roca.

GOLS: 1-0, Ortiz, min 36; 2-0, Laia, min 52; 2-1, Fernández, min 89.

1a WATERPOLO



La Vuelta 2023 recorrerá una treintena de
municipios de la provincia de Barcelona
La Diputación apuesta por el fomento del turismo sostenible a través del cicloturismo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a España 2023 recorrerá una treintena de municipios y 354,4 kilómetros de la
provincia de Barcelona durante las dos etapas en las que la competición pasará por la
demarcación, entre el sábado 26 y el lunes 28 de agosto.

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín; el diputado de Deportes del
Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé; el director de La Vuelta, Javier Guillén, y el
exciclista Joaquim 'Purito' Rodríguez han presentado la colaboración de la administración
supramunicipal con la competición en la 43 Feria Internacional del Turismo - Fitur 2023, que se
celebra en Ifema Madrid hasta el domingo.

La prueba ciclista, que se alargará hasta el 17 de septiembre, empezará con una etapa
contrarreloj por equipos de 14,6 kilómetros que recorrerá los puntos más emblemáticos de
Barcelona, puesto que la salida se hará desde la capital catalana.

La segunda etapa (181,3 kilómetros) empezará en Mataró y terminará en la montaña de Montjuïc
pasando, entre otras ubicaciones, por la Roca del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló, el
Circuit de Catalunya, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Navarcles, Sant Fruitós
de Bages, Manresa, Castellbell i el Vilar, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de
Llobregat y L'Hospitalet de Llobregat.

La tercera etapa, con un recorrido de 158,5 kilómetros, empezará en Súria y pasará por Cardona
antes de entrar en la provincia de Lleida, destino a Arinsal (Andorra).

LA "ASIGNATURA PENDIENTE"

Marín ha celebrado que esta competición vuelva a salir desde Barcelona, algo que "hace tiempo
que era una asignatura pendiente"; ha defendido que la competición pone en valor la salud y del
turismo, y ha destacado el proyecto Vies Blaves de la Diputación para fomentar el cicloturismo.

Escudé ha destacado: "La Vuelta a España, en esta edición, nos va a dar a conocer todos y
cada uno de los rincones de la provincia" y ha añadido que ve en la competición una
oportunidad para promocionar el deporte y para hablar de todos los municipios de la
demarcación.

Guillén ha comparado La Vuelta con la Diputación de Barcelona, porque la competición
"siempre quiere ser la carrera de los pueblos y la Diputación siempre es la institución de los
pueblos", y ha asegurado que ayudará a que conocer la provincia a través del deporte.

CICLOTURISMO



También han presentado el proyecto de la Diputación para fomentar el turismo sostenible a
través del cicloturismo y el impulso de rutas ciclables en la provincia, ya que cuenta con más de
10.000 kilómetros de carriles ciclotransitables en su territorio.

Destaca el proyecto Vies Blaves de la corporación, que sumará 300 kilómetros más a la red y
que mediante los fondos europeos Next Generation ya ha podido impulsar la primera fase de las
rutas en el cauce del río Anoia.

Las Vies Blaves pasarán por 49 municipios de siete comarcas (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix
Llobregat, Berguedà, Solsonès y Vallès Occidental) y conectarán cerca de cinco millones de
personas, por un trazado que circula cerca de tres parques naturales, 12 espacios naturales
protegidos y ocho espacios turísticos.
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Accident a la Roca: el conductor anava
sense carnet i diu que no sap qui era el
copilot mort
El conductor del turisme que va sortir de via aquest dilluns a la C-251 a la Roca del Vallès, al
Vallès Oriental, anava al volant del vehicle malgrat que tenia el carnet retirat i no podia
conduir fins a l'any 2024. El permís li va ser retirat per haver donat positiu en un control
d'alcoholèmia.

Com a conseqüència de l'accident, el copilot va morir. Els fets van tenir lloc al migdia al punt
quilomètric 4,5 quan el vehicle va xocar contra un arbre per causes que s'estan investigant.

A banda de la víctima mortal, el conductor del vehicle va resultat ferit menys greu i després de
ser traslladat a l'Hospital de Granollers va quedar detingut pels Mossos d'Esquadra. El
passatger posterior va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'Hospital Sant Pau.

Segons fonts policials, tant el conductor com l'home que anava darrere asseguren que no
saben qui era l'home mort en l'accident, que no duia la documentació a sobre. Per intentar
esbrinar la identitat del cadàver, el cos s'ha traslladat a l'Institut de Medicina Legal.

Segons les mateixes fonts, els dos supervivents de l'accident tenen antecedents. Al conductor
l'acusen dels delictes d'homici imprudent, lesions i trencament de condemna judicial.

Paral·lelament, la policia confia que la possible identificació del cadàver ajudi a aclarir les
circumstàncies de l'accident.

https://www.ccma.cat/324/un-mort-i-dos-ferits-en-la-sortida-de-via-dun-cotxe-a-la-c-251-a-la-roca-del-valles/noticia/3206829/


Restablecida la circulación en la AP-7 en
Llinars (Barcelona) tras haberse cortado por
una protesta

Restablecida la circulación en la AP-7 en Llinars
(Barcelona) tras haberse cortado por una protesta

La circulación de vehículos por la autopista AP-7 se ha restablecido la mañana de este jueves
sobre las 11 horas en Llinars del Vallès (Barcelona) sentido norte después de haberse
interrumpido durante un par de horas por una protesta, ha informado el Servei Català de Trànsit
(SCT) a Europa Press.

19/1/2023 - 11:30

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La circulación de vehículos por la autopista AP-7 se ha restablecido la mañana de este jueves
sobre las 11 horas en Llinars del Vallès (Barcelona) sentido norte después de haberse
interrumpido durante un par de horas por una protesta, ha informado el Servei Català de Trànsit
(SCT) a Europa Press.

Los Mossos d'Esquadra han cifrado en un centenar los manifestantes, quienes portaban
banderas independentistas y han quemado algunos neumáticos, han detallado fuentes de la
policía catalana a Europa Press.

Trànsit ha explicado que sobre las 9 horas un grupo de manifestantes ha cortado la vía a la
altura de la Roca del Vallès (Barcelona) y que después se han trasladado hacia Llinars.

En el primer punto, la circulación se ha recuperado sobre las 10.45 horas debido a los desvíos
realizados por Mossos.

La vía ha registrado en ambos puntos colas de entre tres y cinco kilómetros, ha informado
Trànsit. 
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EL TEMANOU9EL Divendres, 20 de gener de 2023 3EL DEBAT SOBRE EL PREU DEL LLOGUER

Contractes de lloguer al Vallès Oriental

Municipis 2022 (*) 2021 2020

Aiguafreda 54 54 69

L’Ametlla del Vallès 43 85 66

Bigues i Riells del Fai 49 77 70

Caldes de Montbui 304 432 349

Campins 9 13 14

Canovelles 158 202 189

Cànoves i Samalús 13 27 19

Cardedeu 264 431 373

Figaró-Montmany 24 24 20

Fogars de Montclús 4 6 3

Les Franqueses del Vallès 283 416 361

La Garriga 248 460 401

Granollers 998 1.451 1.206

Gualba 18 15 23

La Llagosta 118 217 153

Lliçà d’Amunt 68 79 100

Lliçà de Vall 31 26 37

Llinars del Vallès 148 224 215

Martorelles 52 65 53

Mollet del Vallès 553 822 704

Montmeló 84 116 114

Montornès del Vallès 192 220 217

Montseny 17 20 7

Parets del Vallès 165 267 240

La Roca del Vallès 102 118 112

Sant Antoni de Vilamajor 74 116 101

Sant Celoni 298 399 311

Sant Esteve de Palautordera 66 77 60

Sant Feliu de Codines 170 203 210

Sant Fost de Campsentelles 43 54 74

Sant Pere de Vilamajor 17 37 46

Santa Eulàlia de Ronçana 40 45 70

Santa Maria de Martorelles 4 5 5

Santa Maria de Palautordera 124 133 129

Tagamanent 2 1 5

Vallgorguina 22 25 27

Vallromanes 12 30 30

Vilalba Sasserra 14 21 12

Vilanova del Vallès 40 84 69

Municipis 2022 (*) 2021 2020

Calders - 754,00 466,29

Castellcir - 661,98 -

Castellterçol 538,61 535,10 514,65

Collsuspina - - -

L’Estany - - -

Granera - - -

Moià 512,37 493,87 463,54

Monistrol de Calders - - -

Sant Quirze Safaja - - -

Santa Maria d’Oló - - -

Preus mitjans de lloguer al Moianès 

Lloguers consolidats amb preus alts

Granollers

EL 9 NOU

El preu mitjà dels lloguers 
va créixer a 28 dels 39 

municipis del Vallès Orien-
tal durant els primers nou 
mesos de l’any passat en 
comparació amb les xifres de 
tot l’any 2021. 19 d’aquestes 

poblacions marquen el segon 
increment consecutiu perquè 
els preus ja van incrementar-
se l’any 2021 respecte a l’any 
anterior. Segons les dades 

publicades per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, el 
2021 també hi va haver un 
increment del nombre de 
contractes de lloguer signats. 

Municipis 2022 (*) 2021 2020

Calders 9 13 17

Castellcir 5 20 14

Castellterçol 46 68 78

Collsuspina 3 6 5

L’Estany 9 8 7

Granera - 1 -

Moià 157 178 158

Monistrol de Calders 7 9 10

Sant Quirze Safaja 14 6 11

Santa Maria d’Oló 5 6 8

Contractes de lloguer al Moianès

Van ser 7.097 al conjunt del 
Vallès Oriental, uns 800 més 
que l’any anterior. El nombre 
de contractes puja a 26 dels 
39 municipis. En 11, baixa i 
en dos es manté. Entre gener 
i setembre de 2022, es van 
segellar 4.925 contractes. 
Amb aquest ritme d’uns 
1.600 contractes al trimestre 
de mitjana, l’any es podia 
tancar al voltant de 6.500 
contractes signats al conjunt 
de la comarca. Les xifres 
anuals, però, encara no s’han 
publicat.

Francesc Aso, de Fincas 
As&Ro, explica que aquest 
darrer any “no hi ha hagut 
gaire rotació” en els habitat-
ges de lloguer tot i que es 
manté una “demanda alta”. 
Entre els col·lectius que bus-
quen, hi ha els joves que es 
volen independitzar i també 
persones que vivien de llo-
guer i que es troben que els 
propietaris de l’habitatge 
on estaven han decidit ven-
dre’l. Tot plegat fa que “els 
preus no baixin”. “Van pujar 
molt i es mantenen a dalt”, 
diu Aso, que assegura que a 
Granollers és “molt difícil” 
trobar un pis de tres o més 
habitacions en bon estat per 
menys de 700 euros al mes. 

Amb les xifres de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, 
Vallromanes és el municipi 
on el lloguer mitjà és més 
alt. Entre gener i setembre 
de 2022, puja 170 euros més 
respecte al 2021 i arriba a 
1.248,45 euros. L’Ametlla 
també supera els 1.000 euros 
de mitjana en els contrac-
tes de lloguer signats entre 
gener i setembre de 2022. El 
preu mitjà està condicionat 
per la tipologia d’habitatge, 
que en el cas de Vallromanes 
i l’Ametlla són principalment 
torres amb jardí. Per damunt 
de 900 euros, hi ha Vilanova 
(969), Cànoves i Samalús 
(927) i Lliçà d’Amunt (913). 

A Granollers, els 998 con-
tractes signats entre gener i 
setembre de 2022 van fixar 
un preu mitjà de 704,42 
euros al conjunt de la ciutat. 
Són uns 30 euros mensu-
als més que l’any 2021. A 
Mollet, de gener a setembre 
es van signar 553 contractes 
de 657 euros de mitjana, 21 
euros mensuals més.

Municipis 2022 (*) 2021 2020

Aiguafreda 607,57 604,59 617,51

L’Ametlla del Vallès 1.033,98 930,23 986,21

Bigues i Riells del Fai 788,61 735,96 724,50

Caldes de Montbui 717,40 681,53 684,24

Campins 790,83 - -

Canovelles 580,23 567,48 596,95

Cànoves i Samalús 927,16 834,00 847,74

Cardedeu 728,22 726,81 695,90

Figaró-Montmany 602,82 641,15 477,27

Fogars de Montclús - - -

Les Franqueses del Vallès 672,42 657,65 640,02

La Garriga 729,87 724,67 730,15

Granollers 704,42 674,92 688,29

Gualba 630,50 - 714,00

La Llagosta 655,24 631,82 585,11

Lliçà d’Amunt 913,01 848,56 865,09

Lliçà de Vall 884,26 636,39 829,98

Llinars del Vallès 736,87 679,44 631,73

Martorelles 593,92 637,59 625,14

Mollet del Vallès 657,60 636,16 650,27

Montmeló 672,56 657,59 607,98

Montornès del Vallès 641,17 650,05 603,34

Montseny 553,57 460,63 -

Parets del Vallès 694,08 717,46 689,43

La Roca del Vallès 732,17 748,00 710,18

Sant Antoni de Vilamajor 683,71 750,09 708,68

Sant Celoni 649,85 591,45 573,00

Sant Esteve de Palautordera 676,35 732,33 670,14

Sant Feliu de Codines 624,77 592,70 589,61

Sant Fost de Campsentelles 855,64 802,19 825,49

Sant Pere de Vilamajor 888,44 800,47 842,57

Santa Eulàlia de Ronçana 807,86 857,13 807,79

Santa Maria de Martorelles - - -

Santa Maria de Palautordera 668,12 633,28 619,28

Tagamanent - - -

Vallgorguina 699,87 777,09 713,18

Vallromanes 1.248,45 1.101,00 1.078,39

Vilalba Sasserra 665,00 527,27 760,83

Vilanova del Vallès 969,13 845,47 843,89

Preus mitjans de lloguer al Vallès Oriental

(*) Dades de gener a setembre. / Quan el nombre de contractes és reduït, no s’aporta el preu mitjà
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Lloguers de més 
de 500 euros a Moià  
i Castellterçol

Moià Entre gener i setem-
bre de 2022, els preus mit-
jans dels lloguers a Moià i 
Castelltercol es van situar 
per damunt dels 500 euros 
mensuals. En totes dues 
poblacions, el preu mitjà 
augmenta, tot i que ho fa de 
forma poc significativa. En 
total, es van signar 255 con-
tractes en nou mesos.
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El preu mitjà dels arrendaments va pujar a 28 municipis durant l’any passat respecte als del 2021
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Primer campionat de la FEBD a la Roca del Vallès

Notícia emesa a l'informatiu del dia 31 de gener del 2023.
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EL TEMA NOU9EL Dilluns, 23 de gener de 20232 SEGREGACIÓ ESCOLAR A LA COMARCA

Les Franqueses i Llinars són les po-
blacions vallesanes de més de 5.000 
habitants que més han reduït la se-
gregació escolar de l’alumnat estran-

ger a Primària i a Secundària, respec-
tivament, des que el 2019 va entrar 
en vigor el Pacte contra la Segregació 
Escolar. Ho destaca un informe del 

síndic de greuges que també assenya-
la l’Ametlla com el segon municipi ca-
talà amb menys segregació a les aules 
de Primària.

Les Franqueses i Llinars, els 
municipis que més han reduït la 
segregació de l’alumnat estranger
L’Ametlla i Montornès són els que registren menys segregació a Primària i Secundària, respectivament

batre la segregació escolar és 
la detecció d’aquell alumnat 
que es troba segregat o és 
susceptible de trobar-s’hi. En 
aquest sentit, l’increment de 
la tasca de detecció per part 
de centres i administracions 
ha estat un dels elements 
que ens ajuden a entendre la 
reducció de la segregació al 
conjunt del país.”

Ho afirma l’adjunta de 
l’àrea de Defensa dels Drets 
dels Infants del síndic de 
greuges, Maria Jesús Larios, 
en declaracions a EL 9 NOU. 
“Si detectem aquest alumnat 
i fem una reserva de places a 
les escoles que es pugui ade-
quar al percentatge detectat, 
haurem fet un pas enda-
vant. I això és el que s’ha fet 
durant els darrers anys. S’ha 
treballat per adequar de mica 
en mica la reserva de places 
al nombre d’alumnes amb 
necessitats específiques”, 
afegeix. Segons Larios, la 
lluita contra la segregació 
escolar afecta àmbits on té 
competència el Departament 
de l’Educació de la Gene-
ralitat, però ha de comptar 
també amb la implicació dels 
municipis.

D’altra banda, des del 
síndic de gregues s’insisteix 
en els fruits que ha donat 
el Pacte contra la Segrega-
ció Escolar durant aquests 
quatre anys de vigència. Al 
preguntar-li si la disminució 
dels fluxos migratoris arran 
de la pandèmia podria haver 
influït en la millora de les 
xifres, l’assessor d’Infància 
del síndic i autor de l’infor-
me La segregació escolar a 
Catalunya, Bernat Albaigés, 
respon que “el comporta-
ment dels fluxos migratoris 
no ha tingut res a veure amb 
l’evolució de la segregació 
escolar. Si hi ha hagut aques-
ta reducció, és perquè s’han 
aplicat les directrius recolli-
des al pacte”.

Acció conjuntA 
Amb LA gEnErALitAt

Consultat per aquest periò-
dic, el regidor d’Educació de 
les Franqueses, José Antonio 
Aguilera, destaca “la bona 
feina que s’ha fet des de 
l’Ajuntament de forma con-
junta amb el Departament 
d’Educació, que és qui té la 

Granollers

O.S.

Les Franqueses del Vallès 
i Llinars són els municipis 
vallesans de més de 5.000 
habitants que més han 
reduït la segregació esco-
lar de l’alumnat estranger 
entre els cursos 2018/2019 
i 2022/2023 en les línies de 
Primària i de Secundària, 
respectivament. Concre-
tament, les Franqueses ha 
passat de tenir un índex 
de dissimilitud de 0,56 al 
principi d’aquest període, a 
registrar actualment un 0,4. 
Llinars, d’altra banda, ha 
passat del 0,33 al 0,19. Tots 
dos es troben entre els 30 
municipis catalans de més de 
5.000 habitants que més han 
reduït la segregació escolar 
durant els darrers anys. 

Ho destaca l’informe 
La segregació escolar a 
Catalunya del síndic de greu-
ges, que analitza l’evolució 

d’aquest fenomen arreu del 
país des de l’entrada en vigor 
del Pacte contra la Segre-
gació Escolar l’any 2019. 
Altres municipis del Vallès 
Oriental on s’han registrat 
descensos importants són 
Sant Feliu, Llinars, Mollet, 
Sant Celoni i l’Ametlla en el 
cas de Primària, i Parets en el 
cas de Secundària. Al conjunt 
de Catalunya, la segregació 
escolar s’ha reduït un 15% 
durant els darrers cursos.

Segons les dades del síndic 
de greuges, l’Ametlla és el 
segon municipi català amb 
nivells de segregació més 
baixos a Primària, tant a 

nivell d’alumnat estranger 
com d’alumnat amb neces-
sitats educatives especials 
(NEE), amb índex del 0,01 
i del 0,19 respectivament. 
Montmeló, Vilanova, 
Cardedeu i Lliçà d’Amunt 
també es troben entre les 
poblacions amb menys 
segregació a les aules de 
Primària. En el cas de Secun-
dària, la taula vallesana 
l’encapçala Montornès, que 
és el desè municipi català 
amb menys segregació i té 
uns índex de 0,03 i 0,15, 
respectivament. En aquesta 
taula també hi figuren Lliçà 
d’Amunt i Santa Maria de 

Palautordera.
Alhora, Montornès és una 

de les poblacions de més 
de 5.000 habitants amb els 
índexs de dissimilitud més 
alts de Catalunya a Primà-
ria, amb un índex de 0,44 en 
l’alumnat estranger i de 0,18 
en l’alumnat amb NEE. Les 
Franqueses també té índexs 
elevats en aquesta categoria. 
A Secundària, Sant Feliu 
apareix com la població valle-
sana amb més segregació, 
amb índex de 0,33 i 0,10. La 
segueixen Canovelles, les 
Franqueses i Parets.

“Un dels factors més 
importants a l’hora de com-

MUNICIPI Estranger 
(2018/2019)

NEE
(2018/2019)

Estranger 
(2021/2022)

NEE
(2021/2022)

Estranger 
(2022/2023)

NEE
(2022/2023)

L’Ametlla del Vallès 0,12 0,05 0,04 0,02 0,01 0,19

Caldes de Montbui 0,35 0,35 0,25 0,27 0,3 0,34

Canovelles 0,18 0,07 0,12 0,06 0,1 0,05

Cardedeu 0,14 0,16 0,13 0,11 0,08 0,09

Les Franqueses del Vallès 0,56 0,21 0,41 0,21 0,4 0,24

La Garriga 0,18 0,14 0,2 0,17 0,19 0,18

Granollers 0,35 0,21 0,28 0,16 0,29 0,17

La Llagosta 0,22 0,04 0,23 0,16 0,22 0,22

Lliçà d’Amunt 0,13 0,04 0,14 0,06 0,09 0,11

Lliçà de Vall 0,27 0,1 0,24 0 0,31 0,03

Llinars del Vallès 0,35 0,31 0,29 0,32 0,23 0,3

Mollet del Vallès 0,33 0,19 0,26 0,23 0,22 0,21

Montmeló 0,04 0,18 0 0,07 0,04 0,11

Montornès del Vallès 0,45 0,43 0,46 0,23 0,44 0,18

Parets del Vallès 0,31 0,24 0,26 0,25 0,25 0,33

La Roca del Vallès 0,18 0,16 0,28 0,19 0,22 0,19

Sant Celoni 0,2 0,08 0,09 0,1 0,09 0,14

Sant Feliu de Codines 0,33 0,44 0,21 0,09 0,18 0,02

Sant Fost de Campsentelles 0,23 0,05 0,18 0,07 0,15 0,03

Santa Eulàlia de Ronçana 0,18 0,27 0,28 0,19 0,33 0,17

Santa Maria de Palautordera 0,18 0,13 0,22 0,15 0,25 0,09

Vilanova del Vallès 0,16 0,17 0,07 0,05 0,06 0,04

Evolució dels nivells de segregació escolar dels municipis de més de 5.000 habitants a Primària respecte al curs 2018/2019

Les dades fan referència als nivells que van de P3 fins a 6è de Primària. *NEE: Necessitats educatives especials

Fo
n

t
: S

Ín
D

ic
 D

E 
g

r
Eu

g
ES

montornès 
és el desè poble 

del país amb 
millors dades 
a Secundària

El síndic destaca 
els bons resultats 
del Pacte contra 

la Segregació 
Escolar

L’Ametlla és el 
segon municipi 

català amb 
millors xifres 

a Primària

A catalunya 
s’ha reduït 
un 15% la 

segregació en els 
darrers cursos
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265 persones han trobat feina el 2022 a través del SLO de
la Roca

Notícia emesa a l'informatiu del dia 27 de gener del 2023.
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Quanta droga ha confiscat a les presons des del 2019 fins al
2021?

Presó de Quatre Camins, a La Roca del Vallès / @EP

Les presons són un espai que, teòricament, hauria de ser segur i on no hi hauria d'haver droga . Cal tenir en compte que molts dels presos
han ingressat a la presó per aquest mateix motiu, per la qual cosa es fa difícil d'entendre que, a hores d'ara, aquestes substàncies tòxiques
segueixin ocupant un espai important a les presons i continuïn sent un maldecap de cap per als funcionaris.

 

Segons dades del Confidencial, entre el 2019 i el 2021 van confiscar més de 170 kg de cànnabis, més de 178.000 psicofàrmacs, 3 kg
d'heroïna, 2 kg de cocaïna i més de 5.800 litres d'alcohol.

 

Un dels punts a nivell estatal en què més droga va confiscar va ser a la presó de Melilla , on van recopilar més de 49 kg d'haixix i gairebé
40.000 pastilles de psicofàrmacs.

 

A aquest pèssim rànquing segueix Almeria, amb una quantitat molt inferior: 7,7 kg de cànnabis i més de 10.000 psicofàrmacs. El problema
és que, a finals del 2021, a la presó de Melilla hi havia 193 presos, mentre que a la ciutat almerienca hi havia 967 presos, per fer-nos una
idea.

 

Pel que fa a les presons catalanes, aquesta és la recopilació de droga confiscada:

 

Puig de les Basses: 1,39 kg de cànnabis, 27,43 grams de cocaïna i 8,62 grams d'heroïna.
Centre Penitenciari Obert de Girona: 18,3 grams de cànnabis i 0,71 grams de cocaïna.
Lledoners : 1,68 kg de cànnabis, 11,28 grams de cocaïna i 33,08 grams d'heroïna.
Quatre Camins: 4,97 kg de cànnabis, 50,78 grams de cocaïna, 113,92 grams d'heroïna.
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona: 14,24 grams de cànnabis i 2,07 grams de cocaïna.



Centre Penitenciari Joves de Barcelona: 1,6 kg de cànnabis.
Centre Penitenciari Obert 2 Barcelona: 23,47 grams de cànnabis i 1,39 grams de cocaïna.
Brians : 2,08 kg de cànnabis, 22,29 grams de cocaïna i 2,08 grams d'heroïna.
Brians 2 : 5,11 kg de cànnabis, 44,11 grams de cocaïna i 90,74 grams de cocaïna.
Mas d'Enric : 2,2 kg de cànnabis, 3,39 grams de cocaïna i 47 grams d'heroïna.
Centre Penitenciari Obert de Tarragona : 2,29 grams de cànnabis.
Centre Penitenciari Obert de Lleida : 12,52 grams de cànnabis i 0,24 grams d'heroïna.
Ponent : 643,9 grams de cànnabis, 1,4 grams de cocaïna i 12,98 grams d'heroïna.

 

LES DROGUES A LES PRESONS, UN PROBLEMA DE GRAN CALAT

 

Cal no oblidar que la introducció de les drogues a les presons provoca grans problemes , més enllà de la perpetuació de l'addicció per
part de molts presos. La droga s'utilitza com un mitjà de poder amb què continuar traficant dins de les parets dels recintes penitenciaris.
D'aquesta manera, es generen deutes pendents per aconseguir coses a canvi.

 

A més, la droga que entra no és de molt bona qualitat, o que pot portar els interns a morir per una sobredosi.

 

Tota aquesta droga entra a través de les visites de familiars, els vis a vis, el reingrés de l'intern després d'un permís o fins i tot des de
personal dels centres, des de voluntaris fins a funcionaris.

 

D'altra banda, la medicació psiquiàtrica també és un element que es pot arribar a moure entre els presos, i moltes vegades prové del propi
sistema, ja que un alt percentatge dels reclusos té medicació psiquiàtrica prescrita i ni tan sols tenen malalties mentals diagnosticades.

 

Alguns dels psicofàrmacs que més es requisen són lorazepam, tranxilium, rivotril, lírica o quetiapina, els quals requereixen prescripció
mèdica. En general, la sensació que regna és que se sobremedica massa els presos, de manera que els problemes d'addicció, sobredosi i
trànsit a les presons augmenten de manera preocupant.
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Bigues, 3 
Seva, 2
Bigues i Riells del Fai

El Bigues va remuntar el par-
tit que perdia 0-2 al minut 
23. Restoy va fer l’empat a 2 
de penal i Anglí va fer el ter-
cer al minut 75.

Roda, 1 
Aiguafreda, 3
Roda de Ter

L’Aiguafreda ja guanyava per 
0-2 al minut 16. El Roda va 
escurçar distàncies de penal i 
Bach va fer el tercer al 72.

Santa Eulàlia, 1 
Martorelles, 5
Santa Eulàlia de Ronçana
El líder va encarrilar aviat el 
partit contra el Santa Eulàlia 
i a mitja part ja guanyava 0 a 
3. Els locals no aixequen cap 
i encadenen la sisena derrota 
consecutiva.

Cardedeu B, 1 
Vilanova, 2
Cardedeu
El Vilanova va aconseguir 
la victòria gràcies a un gol 
marcat per Esteban al minut 
86. Els visitants ja s’havien 
avançat al minut 29.

Palautordera, 0 
Llerona, 2
Sta. Maria de Palautordera
Vuitena victòria seguida del 
Llerona, que es va iniciar al 
minut 44. El segon i definitiu 
va arribar al minut 76. 

Vilamajor, 0 
Canovelles, 5
Sant Antoni de Vilamajor
Pòquer de gols d’Àlex 
Corretjer en la victòria del 
Canovelles, molt superior, 
davant el Vilamajor.

Llinars, 0 
Santa Perpètua, 2
Llinars del Vallès
Al minut 41 el Santa Perpè-
tua va marcar el primer gol 
i al 79, el segon. La derrota 
situa el Llinars 10è.

Parets B, 3 
Lliçà d’Amunt, 3

Parets del Vallès
Constants alternatives al 
marcador i empat a 3 a l’úl-
tim minut del Lliçà d’Amunt. 
Rodríguez i Fofana van fer 
tots dos un hat-trick.

La Torreta, 1 (s.a) 
Atlètic Vallès, 2
La Roca del Vallès

El partit es va suspendre 
després de l’agressió d’un 
espectador a un jugador de 
La Torreta.

El Sant Feliu 
derrota el Tona, 
que es queda amb 
nou jugadors

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU 

El Sant Feliu es va imposar 
al Tona per 3 a 0 en un partit 
disputat aquest diumenge 
al camp municipal Francesc 
Garriga. El primer gol dels 
de Isma Tuneu va venir des-
prés del llançament d’una 
falta lateral i una rematada 
de cap que només va haver 
d’empènyer Turón. El mateix 
jugador va fer el segon des-
prés de culminar una jugada 
personal de Said Ennassyry. 
El tercer per als locals es va 
produir quan el Tona ja juga-
va amb nou jugadors i el va 
marcar Nortes, des de l’àrea 
petita. L’àrbitre va mostrar 
un total de 12 targetes gro-
gues, nou de les quals per al 
Tona, i una vermella directa. 
Bona part de les targetes van 
venir motivades per protes-
tar una falta davant la ban-
queta del Tona. 

CF Sant Feliu: Villar, 
Verdúguez, Cunill (Duar-
te min 46), Nortes, Pujol, 
Marín, Rodríguez, Turón 
(Valero min 78), Blázquez, 
Berenguer (Castro min 74) i 
Ennassyry (Lastres min 78).

UE Tona: Álvarez, Ges, 
Pujol, Pol (Clares min 46), 
Mendoza, Bayés (Romeu 
min 64), Esturi, Comerma 
(Salvans min 70), Juvanteny, 
Tordera i Gallach.

Àrbitre: Marc Valero
GOLS: 1-0, Turón min 29; 

2-0, Turón min 51; 3-0, Nor-
tes min 78.

El Pradenc no 
dona opció a 
l’Olímpic La 
Garriga (3-0)

Prats de Lluçanès

El Pradenc rebia aquest diu-
menge la visita de l’Olímpic 
la Garriga, obligat a guanyar 
per continuar aspirant als 
primers llocs del grup 5. El 
marcador el va obrir el Pra-
denc al minut 25 amb un gol 
de Roger Soler. El segon gol 
ja va arribar a la segona part, 
al minut 58, obra de Josep 
Martín. El darrer gol per al 
Pradenc va ser de Camprubí. 
L’Olímpic la Garriga només 
ha tret dos punts en els 
últims quatre partits.
    Olímpic La Garriga: Alme-
da, Valldeneu, Boix (Come-
llas min 65), J. González, 
S. González, Pujals, Recio, 
García, Escudero (A. Aspa 
min 62), Sánchez i Aparicio 
(E. Aspa min 62).

GOLS: 1-0, Soler min 25; 
2-0, Martín min 58; 3-0, Cam-
prubí, min 64.
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Montmeló i Bellavista no van aconseguir marcar en el partit de la dissetena jornada de lliga

El duel entre el Montmeló  
i el Bellavista acaba sense gols
Tots dos equips queden amb quinze punts a la part baixa de la taula

Montmeló

EL 9 NOU

Repartiment de punts entre 
el Montmeló i el Bellavista, 
dos equips que volen fugir de 
la part baixa de la taula del 
grup 9, en el partit jugat dis-
sabte passat. Els locals veni-
en d’una dinàmica de tres 
partits seguits perdent, men-
tre que el Bellavista ha anat 
recuperant sensacions en les 
cinc últimes jornades, en què 
ha guanyat tres partits, n’ha 
empatat un i n’ha perdut 
un. Amb l’empat d’aquesta 
jornada el Bellavista és 13è 
amb 15 punts, els mateixos 

que el Montmeló, que és 14è, 
tot i que l’Atlètic del Vallès 
pot passar-li al davant quan 
es disputin els minuts que 
falten del partit que guanya-
va contra la Torreta i que va 
suspendre l’àrbitre.

La propera jornada, primer 
partit de la segona volta, el 
Montmeló rebrà la Unifica-
ción Santa Perpetua, mentre 
que el Bellavista se les haurà 
amb el Palautordera, equip 
també necessitat de punts. 

Sant Celoni

EL 9 NOU 

El Sant Celoni va salvar un 
punt al darrer moment en 
el partit que va empatar a 
casa a 1 contra el Montornès 
Nord. La possessió de la pilo-
ta va ser per al Sant Celoni 
però les ocasions més clares 
van ser per al Montornès 
Nord, a la contra o en juga-
des de transició ràpides. 
Aquest va ser el cas d’una 
pilota que el Sant Celoni va 
treure in extremis sota pals 
als primers minuts de la pri-
mera part. L’equip visitant 
va marcar al minut 61 grà-
cies a un gol del pitxitxi del 

grup 9, Ignasi Salas –que ja 
ha firmat 23 gols–, després 
d’aprofitar una passada en 
profunditat i posar el peu en 
una indecisió entre el porter 
local i un defensa. A partir 
d’aleshores el Sant Celoni va 
crear més perill però sense 

ocasions clares per aconse-
guir l’empat. L’àrbitre va afe-
gir diversos minuts després 
del temps reglamentari i al 
minut 98 va marcar el Sant 
Celoni amb un gol de cap 
d’Hernández que venia de la 
segona línia. 

El Sant Celoni salva un punt 
en el temps de descompte
Els de Perosanz empaten a 1 davant el Montornès Nord

Montmeló 0

Gallardo, Rojas (D. Martínez min. 61) 
, Girabent, Fernández Cobos, Molina 
(Benach min. 76), El Bouti (Gallego 
min. 73), Romero (Quílez min. 61), 
Loinaz, Boliart (G. Martínez min. 61), 

Bellavista 0

Fernández, Diarra (Mieles min. 83), 
Palet, Di Cristófaro (Argemí min. 
61), Brau, Ndao, Baldeh, Martínez 
(Grau min. 46), Varón, Jabbari (Diaby 
min. 66) i Jara.

ÀRBITRE: Arnau Carreño. Targetes grogues: Rojas (min. 50), Girabent (m. 89), 
per al Montmeló i Jabbari (min. 30) i Martínez (min. 41).

GOLS: –

Sant Celoni 1

Morera, Guillén, Peña (García min. 
86), Albarrán, Lazarevic, Gestí, 
López, Salvans (Cullell min. 58 
(Puig, min 86)), Hernández, Argemí 
i Muniesa.

Montornès N. 1

Gilabert, Baheddi, Ortíz, E. 
Rodríguez, Segura, Abad (Estévez 
min 78), C. Rodríguez, Rosua 
(Moustapha min 58), Laroussi, 
Marcos(Cledrán min 63) i Requena 
(Mangassouba min 86).

ÀRBITRE: Joan Mata. Targetes grogues: Boada, Salvans, López, Argemí i Cullell, 
per al Sant Celoni i Rosua, Gilabert, Baheddi, Marcos, Celdrán, Estévez, Segura i 
Mangassouba per al Montornès Nord.

GOLS: 0-1, Abad min 61; 1-1, Hernández, min 98;
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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.

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/societat/territori-enllesteix-canvis-urgencia-senyalitzacio-carretera-santa-agnes/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/societat/unes-120-persones-tornen-a-tallar-el-transit-a-la-carretera-bv-5105-a-santa-agnes-la-vigilia-de-nadal/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/societat/un-motorista-mor-en-un-xoc-amb-un-cotxe-a-la-carretera-de-santa-agnes/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-generalitat-anuncia-que-fara-una-rotonda-a-la-carretera-de-santa-agnes/
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