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Operació tornada: situació pràcticament
normalitzada a les carreteres
Trànsit calcula que uns 265.000 vehicles tornen cap a l'àrea de Barcelona aquest dimarts,
després del pont de Tots Sants. L'AP-7 ha estat protagonista un cop més de les cues i
retencions durant el vespre, però cap a dos quarts de nou la situació ja està pràcticament
normalitzada a les carreteres del país. 

Trànsit preveia que el nombre més elevat de desplaçaments es concentrés entre les cinc de la
tarda i les nou del vespre i per això demanava extremar les precaucions. Les primeres
retencions han arribat a la C-16, al Berguedà. Després l'AP-7 ha acumulat uns 30 km de cues
i circulació lenta en diferents trams.

Trànsit destaca que l'operació tornada ha estat esgraonada, amb algunes retencions a la C-16,
AP-7 nord i sud, la C-55 i l'A-2.

Vies alternatives i carrils addicionals

Per evitar cues quilomètriques com les que es van registrar a l'operació sortida, el director de
Trànsit, Ramon Lamiel, recomanava consultar abans de la marxa l'estat de les carreteres. Ho
ha dit a RAC1: "És molt important programar el viatge i informar-se de la millor hora per sortir a
la carretera i de les vies alternatives que hi pot haver".

Informar-se de la millor hora per sortir a la carretera i de les
vies alternatives

Ramon Lamieldirector de Trànsit

Per evitar cues quilomètriques, Trànsit recomana consultar abans de la marxa l'estat
de les carreteres. 

 ACN

Per afavorir la mobilitat, Trànsit ha habilitat dos carrils addicionals en sentit contrari. Un a



l'AP-7 nord entre Sant Celoni i Cardedeu i de Cardedeu a Montornès i l'altre a l'AP-7/B-23
entre Vilafranca i Molins.

Llegeix també
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Assalten deu cotxes a la Roca Village i les
víctimes els enxampen gràcies al GPS d'un
dels objectes robats | NacióDigital
La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir aquest diumenge passat

quatre persones

i n’investiga tres més per un robatori amb força en

deu vehicles

al centre comercial de

la Roca Village

, a la Roca del Vallès. Víctimes del robatori

van seguir els lladres

fins a Barcelona

gràcies al senyal GPS

d’un dels aparells electrònics sostrets.

Segons fonts municipals, la policia els va interceptar a l’interior d’un aparcament de la via
Favència, després de veure que

uns individus estaven perseguint uns homes.

Segons les explicacions de les víctimes, els lladres havien intentat fugir del lloc, però en veure
els agents van optar per tornar a entrar a l’interior del aparcament.

Els agents van realitzar una inspecció, i van poder localitzar les maletes robades

a l'interior de la furgoneta dels lladres.

Per tot plegat, quatre d'ells van quedar detinguts. Pel que fa a les víctimes van poder recuperar
les seves pertinences.

 

Mostra el teu compromís amb Nació.
Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.
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Nina Pou, de Santa Agnès, campiona del
món sub-17 de futbol - El 9 Nou
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.



La Roca reclama al govern que faci les
millores previstes a la BV-5105 - El 9 Nou
El govern de la Roca reclama a la Generalitat que faci les millores promeses als accessos a
Santa Agnès de Malanyanes des de la carretera BV-5105. En un comunicat aquest dimarts
després de l’accident mortal de primera hora del matí. L’Ajuntament ha anunciat que la setmana
que ve tindran una trobada amb responsables de la conselleria de Territori per parlar de la
situació.

Segons fonts municipals, l’accident “fa encara més prioritària aquesta actuació i per aquest
motiu l’objectiu del consistori és que la reunió conclogui amb una data per a l’inici dels
treballs”. A la pressió del consistori, s’hi afegeix la dels veïns que aquest dimarts a la tarda han
tallat la carretera durant 30 minuts.

L’Ajuntament recorda que són “peticions llargament reivindicades i acordades fa mesos”.
“L’objectiu del consistori és que el projecte es desencalli i es posi data a l’inici de les obres”,
afegeixen.

“Des del govern municipal fa molt de temps que hem demanat una solució segura i viable pel
veïnat de Santa Agnès, que té molts problemes per accedir al nucli, però els treballs de millora
encara no han començat. Necessitem que els compromisos es portin a terme, i estem segurs
que així serà”, diu l’alcalde Albert Gil.

Tot just fa un any es va acordar la de millorar tot el tram de la BV-5105 entre l’enllaç de
l’autopista C-60 i la rotonda de la carretera C-35 (variant de Cardedeu). Preveia adequar la
senyalització vertical i millorar la intersecció amb l’avinguda d’Antoni Gaudí, carrer principal del
poble de Santa Agnès.

Aquí s’havien de perllongar els carrils centrals que permeten fer els girs a l’esquera (aprofitant
la zona zebrejada) i ampliar-lo fins als 3,50 metres d’amplada. En totes dues entrades, a més,
s’havia de pintar de vermell el carrils central i limitar la velocitat de pas a 60 quilòmetres per
hora. Es preveia que la nova senyalització tingués el fons groc reflectant per fer-la més visible.

També “es va valorar la possibilitat de demanar al Servei Català de Trànsit la instal·lació d’un
radar per poder controlar excessos de velocitat que es produeixen en aquest tram”.

Altres temes pendents

En la trobada, el govern de la Roca posarà sobre la taula altres qüestions relacionades amb la
mobilitat pendents al municipi: una solució definitiva per a la intersecció que hi ha a la
carretera de Granollers a Cardedeu (C-251) per entrar al polígon industrial de les Franqueses on
hi ha la fàbrica Sandoz; i la millora de la mobilitat de la zona de Can Massaguer, amb el centre
comercial La Roca Village i altres activitats comercials.

COMENTARIS
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Acaba la millora de la cruïlla d'accés a la
urbanització La Pineda, de la Roca, des de
la BV-5001 - El 9 Nou
La Diputació de Barcelona ha presentat, aquest dimarts, la millora de l’accés a la urbanització
La Pineda, de la Roca, des de la carretera BV-5001.

Les obres, que han tingut un pressupost de 347.948 euros, han durat cinc mesos i les han
visitat el diputat d’Infraestructures Viàries, Pere Pons, i l’alcalde de la Roca, Albert Gil.

L’actuació, realitzada en el tram comprés entre els punts quilomètrics 22,885 i 23,085, amb una
longitud aproximada de 200 metres, ha inclòs la intervenció en el revolt existent abans de la
intersecció venint de Vilanova, per millorar la visibilitat.

També s’han incorporat falques laterals per facilitar els girs a dretes i un carril central
d’acceleració per al gir a esquerres des de la urbanització, en direcció a Vilanova.

La intervenció ha suposat la prohibició de fer girs a esquerres als vehicles que, venint de la
Roca, volen accedir a la urbanització.

A partir d’ara, aquests vehicles han de fer aquest moviment canviant de sentit a la rotonda el
perill que suposava.

COMENTARIS



Tallen la carretera de Santa Agnès després
del xoc mortal d'aquest dimarts - El 9 Nou
Reacció immediata dels veïns de Santa Agnès de Malanyanes aquest dimarts a la tarda
després de l’accident mortal que s’ha produït aquest mateix matí a la carretera BV-5105, a
l’entrada sud del poble. Un centenar de persones han tallat durant uns 30 minuts el trànsit en
tots dos sentits. En un comunicat, el govern municipal també ha reclamat que es tirin endavant
les millores previstes.

La convocatòria ha sorgit de manera espontània, s’ha difós per les xarxes socials i ha tingut el
suport de l’associació de veïns del poble. “Ha estat una reacció espontània dels veïns del
poble”, deia a EL 9 NOU Sònia Morales, presidenta de l’associació de veïns. “No és el primer
accident que hi ha en aquesta carretera. Tots estem molt sensibilitzats”, ha afegit.

La concentració s’ha fet al mateix punt on hi ha hagut el sinistre mortal, on ha mort un motorista
de 30 anys i veí de Mataró que anava cap a treballar en una empresa del municipi. Mossos
d’Esquadra i Policia Local de la Roca han facilitat el tall de trànsit que ha atrapat a centenars
de conductors en tots dos sentits de la marxa.

Els veïns han mostrat la seva indignació i han tornat a reclamar la construcció de dues
rotondes -o almenys una- a les dues entrades del poble. “És la solució”, sosté Eduard Giralt, de
l’associació de veïns, que lamenta que la Generalitat la descartés per la proximitat d’altres
giratoris com els de l’enllaç amb la C-60. “A la banda de Cardedeu i del centre comercial hi ha
més rotondes i estan més juntes”, recorda. La clau per poder fer les rotondes, diu, és reduir la
velocitat màxima permesa de 80 a 60 km/h a tot aquest tram de carretera.

Els veïns recorden que fa un any, la Generalitat va prometre una actuació de millora de la
senyalització a les dues entrades per reduir el risc d’accidents. Preveia, entre d’altres coses,
pintar de color vermell els carrils centrals que permeten fer el gir a l’esquerra. Les obres, però, no
s’han fet. “Aquest accident s’hauria pogut evitar”, deia una veïna. “Hauríem pogut ser
qualsevol de nosaltres”, afegia.

Des de l’associació de veïns han parlat amb l’Ajuntament aquest mateix dimarts. Estan a
l’espera d’una trobada que l’alcalde ha de mantenir amb responsables de carreteres de la
Generalitat la setmana que ve. No descarten, però, convocar talls periòdics de la via per
reclamar la construcció de la rotonda.

COMENTARIS
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Un motorista mor en un xoc amb un cotxe a
la carretera de Santa Agnès - El 9 Nou
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.



Mor un motorista en un accident a la BV-
5105 a la Roca del Vallès | NacióDigital
Un motorista

ha mort

aquest dimarts al matí en un accident a la carretera

BV-5105

a la Roca del Vallès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos
d'Esquadra han rebut l'avís a les 6.58 hores per un accident a l'altura del punt quilomètric 0,7 de
la citada via. Per causes que s'estan investigant s'ha produït una

col·lisió per envestida

entre una motocicleta i un cotxe i a conseqüència del xoc ha mort el conductor del vehicle de
dues rodes.

Arran de la incidència, que ha obligat a fer pas alternatiu, s'han activat cinc patrulles dels
Mossos, dues dotacions de Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques
(SEM).

Amb aquesta víctima, són 135 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la
xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya, 37 de les quals motoristes, segons dades
provisionals de l'SCT.
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Mor un motorista en un xoc amb un cotxe a
la BV-5105 a la Roca del Vallès | ACN | La
Roca del Vallès | Successos | El Punt Avui
Un motorista ha mort aquest dimarts al matí en un accident a la carretera BV-5105 a la Roca del
Vallès (Vallès Oriental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos
d’Esquadra han rebut l’avís a les 6.58 hores per un accident a l’altura del punt quilomètric 0,7 de
la citada via. Per causes que s’estan investigant s’ha produït una col·lisió per envestida entre
una motocicleta i un cotxe i a conseqüència del xoc ha mort el conductor del vehicle de dues
rodes. Arran de la incidència, que ha obligat a fer pas alternatiu, s’han activat cinc patrulles dels
Mossos, dues dotacions de Bombers i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM).

Amb aquesta víctima, són 135 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la
xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya, 37 de les quals motoristes, segons dades
provisionals de l’SCT.



Rebaixen els límits de velocitat en tres
punts de l'AP-7 per reduir accidents
Trànsit i el Ministeri de Transports han acordat mesures com una rebaixa del límit de velocitat en
diversos punts de l'AP-7, amb l'objectiu de reduir el nombre d'accidents. 

En algunes parts de l'autopista la velocitat màxima permesa passarà de 120 a 100 km/h. També
s'avançarà cap a la velocitat variable, entre altres mesures. 

La sinistralitat en aquesta autopista s'ha incrementat des que es van aixecar els peatges, l'1
de setembre del 2021, juntament amb les retencions. 

Els governs català i espanyol han centrat els anuncis en 4 localitzacions: 

1. Mollet del Vallès - el Papiol (B-30) (uns 20 quilòmetres aproximadament): Es reduirà la
velocitat màxima de 120 a 100 km/h. Està previst instal·lar-hi un sistema de velocitat
variable, que fluctuarà de 100 en avall
 

2. Ronda de Girona: hi ha quatre carrils al tram entre Fornells de la Selva i Vilademuls i es
convertirà el de la dreta en especialitzat, que vol dir que es reservarà per facilitar les
entrades i sortides, amb limitació a 80 km/h. 
 

3. Altafulla - Constantí: Es deixarà la velocitat a 120 km/h, però s'hi instal·larà un radar de
tram en sentit sud. Mentre no hi sigui, els Mossos faran controls de velocitat per garantir
que es respecta
 

4. Calafat - l'Ampolla (uns 21 quilòmetres aproximadament): Es reduirà de 120 a 100 km/h
la velocitat màxima permesa. En els dies de més volum de cotxes previst, es mantindrà
també la restricció per als vehicles pesants, obligats a circular per la dreta i a un màxim de
80 km/h.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, i el secretari general d'Infraestructures
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, han comparegut per
explicar l'acord. 

 

 

Quan entraran en vigor les mesures a l'AP-7

Alguns canvis, com la rebaixa de la velocitat màxima, seran ràpids perquè només cal canviar els
senyals de trànsit. Això pot costar un mes com a molt, ha explicat Flores. 

D'altres, com la velocitat variable, requereixen un concurs i, per tant, seran d'aplicació més
lenta. 

La intenció de la Generalitat i el ministeri és avaluar les mesures d'aquí a uns mesos per veure si



funcionen i, si cal, fer-hi modificacions. 

L'autopista, un punt negre de la sinistralitat

L'AP-7 ha concentrat el 17% de víctimes mortals d'aquest any a les carreteres catalanes, en
un marc en què han caigut un 16% les víctimes.

Trànsit ha constatat que l'increment de mobilitat s'ha notat molt a les vies ràpides i que els
accidents no només provoquen morts, sinó que influeixen en el col·lapse. 

"Una intervenció a l'AP-7 ens permetrà actuar on se'ns concentren més víctimes", ha afirmat
Lamiel. 

Retenció a l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès en l'operació tornada de Tots Sants
(ACN/Jordi Pujolar)

Des que l'AP-7 és gratuïta el trànsit ha crescut tant --entre un 40 i un 50%-- que costa de veure-la
com una via ràpida.

La Generalitat va proposar al ministeri reduir el límit de velocitat en 10 trams. Segons la
Generalitat, la proposta que s'ha presentat aquest dimecres implica actuar en 7 trams. 

"Hem consensuat que d'aquells 10 trams en toquem 7, que acabem agrupant en 4 zones
d'actuacions. Sempre hem dit que estàvem oberts a parlar-ne i a compartir propostes", ha
explicat Lamiel. 

 

https://www.ccma.cat/324/el-mapa-dels-10-trams-de-lap-7-on-transit-vol-reduir-el-limit-de-velocitat-a-100-kmh/noticia/3179420/


Bolca un camió a l'enllaç entre l'AP-7 i la C-
60 a la Roca - El 9 Nou
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.
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VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  …

Albert Gil, pendent de ser rati�cat per l'assemblea local de
la Roca

Notícia emesa a l'informatiu del dia 10 de novembre del 2022.
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Paco García serà el candidat del PSC a la Roca del Vallès

Notícia emesa a l'informatiu del dia 4 de novembre del 2022.
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Més vigilància quan es fa fosc - 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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VOTV (/)  NOTÍCIES  LA ROCA DEL VALLÈS (/LA-ROCA-DEL-VALLES)  …

Un motorista mor en un xoc frontal a la carretera de Santa
Agnès

Notícia emesa a l'informatiu del dia 8 de novembre del 2022.
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Veïns i veïnes de Santa Agnès farts de la sinistralitat

Notícia emesa a l'informatiu del dia 8 de novembre del 2022.
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Dos accidentes en la Roca del Vallès
(Barcelona) provocan retenciones de 11 y 7
km en la AP-7

Dos accidentes en la Roca del Vallès (Barcelona) provocan
retenciones de 11 y 7 km en la AP-7

Dos accidentes de tráfico en la Roca del Vallès (Barcelona) provocan 11 kilómetros de
retenciones en la AP-7 en sentido sur desde Llinars del Vallès (Barcelona) y siete más en
sentido norte hasta Montmeló (Barcelona) este domingo por la tarde.

13/11/2022 - 19:04

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

Dos accidentes de tráfico en la Roca del Vallès (Barcelona) provocan 11 kilómetros de
retenciones en la AP-7 en sentido sur desde Llinars del Vallès (Barcelona) y siete más en
sentido norte hasta Montmeló (Barcelona) este domingo por la tarde.

Inicialmente los accidentes han obligado a cortar la circulación, que ya ha quedado restablecida
a pesar de las retenciones y la lentitud en ambos sentidos de la vía, ha informado el Servei
Català de Trànsit (Sct) a Europa Press.

En el accidente ocasionado en dirección sur se han visto implicados tres vehículos, y en el
siniestro de la vía en dirección norte han estado involucrados dos vehículos.
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La policia de la Roca comença a fer controls de velocitat al
municipi



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/


ESPORTSNOU9EL Dilluns, 14 de novembre de 202230

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Martín de la Puente va fer 
bons els pronòstics al gua-
nyar la final del Màster de 
Tennis en cadira de rodes 
que es va disputar aquest 
diumenge en el Complex 
Esportiu Municipal de les 
Franqueses del Vallès. De la 
Puente, número 1 de l’Estat 
espanyol i 9 del món, es va 
imposar amb facilitat a Kike 
Sicar en dos sets per 6-1 i 6-0. 
Més enllà del resultat, l’open 

pretenia fer visible el tennis 
inclusiu amb una competició 
on s’han pogut veure les vuit 
millors raquetes de l’Estat.

La celebració del torneig 
va venir acompanyada d’un 
clínic de tennis en cadira de 
rodes que es va fer dissabte 
passat amb la participació 
dels jugadors Jose Corona-
do –ambaixador del Gorchs 
Tennis Project–, Kike Sicar, 
Ferran Prat i Dominic Buca-
la. Nens i nenes de l’escola 
de tennis dels Gorchs i de 
l’escola municipal de tennis 

les Franqueses van poder 
comprovar en pròpia pell la 
dificultat de manejar la cadi-
ra de rodes i jugar a tennis a 
la vegada. 

Era la primera vegada que 
el Club Gorchs organitzava 
aquest màster en cadira de 
rodes que continuarà aco-
llint, com a mínim, dos anys 
més, segons el president del 
club, Jaume Marquès. La 
temporada vinent es presen-
ta farcida de tornejos per als 
Gorchs, motiu pel qual ja l’es-
tan començant a treballar.

BÀSQUET MASCULÍ - COPA CATALUNYABÀSQUET MASCULÍ - LLIGA EBA

HANDBOL - PLATA

El Mubak es 
deixa les opcions 
de lideratge al 
primer temps

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

El Mubak BM La Roca no va 
poder aconseguir el liderat-
ge, que continua en mans del 
Mislata, en perdre davant 
l’equip valencià (26-30). 
Ambdós equips van arribar 
empatats en el colideratge, 
però, al primer temps, va 
semblar que només hi havia 
un equip sobre la pista. El 
Mubak va encaixar un parcial 
de 3-13, que va marcar el par-
tit. Al segon temps, el Mubak 
va arribar a situar-se a tres 
gols.

TENNIS

Mubak BM La Roca 26

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

Grupo USA Mislata 30

Cortez, Maeso (1), Peiró (1), Prósper, 
Cañavera (4), Peinado, Viguera, Van 
Ackere (8), Lagarda (2), Ramírez (1), 
Zamora, Bayonas (1), Yugueros (9), 
Tamara, Lozano (3) i Soler.

ÀRBITRES: Núria Giró i Ona Comino.   
Exclusions per Tyaglyay, Tamada 
i Silke pel Mubak BM La Roca i 
Cañavera i Soler (2) pel Grupo USA 
Mislata.

PARCIALS: 1-3, 3-9, 3-12, 5-16, 7-18, 
11-19 [descans]; 12-21, 16-23, 17-23, 
20-25, 22-27 i 26-30 [final].

BÀSQUET FEMENÍ

El Granollers veu 
com el Prat li 
remunta el partit 
als últims minuts

Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers no va poder 
oferir a l’afició una victòria, 
en el dia de la presentació 
dels equips del club. L’equip 
de Martí Roget va perdre 
51-56 contra el CB Prat en 
un partit en què l’equip visi-
tant va capgirar el marcador 
al darrer quart. El partit va 
estar dominat, majoritàri-
ament, pel Granollers, que 
va arribar a guanyar per 
nou punts a l’inici del ter-
cer quart. El Prat, molt més 
encertat als últims minuts, 
va acabar capgirant el partit.

CB Granollers 51

Valentí (2), Ferrer (4), Povedano (5), 
Molina (8) i Vila (2) [cinc inicial]; 
Concepción (1), Maynou, Rabassó 
(2), Laborda (15), Doñate (5), 
Cegarra (5) i Aguilar (2).

CB Prat-Montibello 56

Tajahuerce (7), Alsina (15), Núñez (5), 
Gallego (5) i Alemany [cinc inicial]; 
Guerrero, Aleixandri, Bubé, Bello (12), 
Vega (6), Sagristà i Kubala (6).

ÀRBITRES: Xavier Garcia i Marc 
Cecília. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Laborda del CB Granollers. 
Van xiular falta antiesportiva a 
Rabassó del CB Granollers.

PARCIALS: 17-16 [primer quart]; 
32-31 [descans]; 41-34 [tercer quart] 
i 51-56.

Martín de la Puente s’imposa en el 
màsters de tennis en cadira de rodes
El mateix torneig es tornarà a disputar a les Franqueses dos anys més

Granollers 

EL 9 NOU

El CB Granollers va trencar 
la ratxa de tres victòries 
seguides en caure derrotat a 
la pista del Tenea-CB Espar-
reguera (80-72) després 
d’una pròrroga. Els de Toni 
Olivares, sense un dels seus 
referents a la pintura –Carles 
Homs–, van anar gairebé 
sempre al darrere al marca-
dor, van remuntar al darrer 
quart per forçar la pròrroga 
però al temps extra no van 
poder donar continuïtat a la 
remuntada.

Dos triples de Murciano 
i Viñallonga van posar els 
granollerins amb avantatge 

CB Esparreguera 80

Sellarès (11), Meri (2), Roig (15), 
Raventós (3) i Campaña (10) [cinc 
inicial]; Pérez (18), Davini (10), 
Fontanals (9) i Truñó (2).

CB Granollers 72

Salmerón (2), Murciano (6), 
Cervantes (4), Viñallonga (11) i 
Félez (4) [cinc inicial]; Castro (20), 
Seidi (13), Serra (2), Auró (6), López, 
Torné (2) i Maspons (2).

ÀRBITRES: Lorenzo Fau i Diego Cruz. No hi van haver eliminats per cinc faltes 
personals.

PARCIALS: 19-16 [primer quart]; 33-24 [descans]; 46-37 [tercer quart]; 62-62 
[final]. i 80-72 [pròrroga].

El Sant Gervasi 
obté la primera 
victòria de la 
temporada (66-62)
Mollet del Vallès

El Sant Gervasi va aconse-
guir la primera victòria de 
la temporada en imposar-se 
a un dels rivals directes a la 
classificació, el CB Tarragona 
B, per 66 a 62. Després d’un 
primer quart d’alternances 
al marcador els de Romà 
Cutrina van posar-se al 
davant gràcies a cinc triples 
seguits –tres dels quals de 
Jonas Rusom, nou fitxatge 
de l’equip–. Els tirs lliures al 
darrer quart van ser claus per 
assegurar la victòria. 

Sant Gervasi: Caminal (1), 
Parera (6), Rabassó (11), 
Montes (4) i Vázquez [cinc 
inicial]; Marzal (4), Orois, 
Díaz (7), Reina (8), Martín 
(2), Fey (8) i Rusom (15).

PARCIALS: 17-15 i 44-36 
[descans]; 55-47 i 66-62.

Els de Toni Olivares trenquen la ratxa de tres victòries

El CB Granollers perd després 
de forçar una pròrroga

El CN Caldes perd 
contra un dels equips 
de la part alta, el 
Ripollet (60-73)
Caldes de Montbui

El CN Caldes va perdre con-
tra el CB Ripollet (60-73), 
un dels equips de la part alta 
de la classificació. Els calde-
rins van fer un mal inici de 
partit, encaixant un parcial 
de 0-7, i van anar sempre a 
remolc d’un Ripollet que va 
estar més encertat en atac, 
sobretot en el tir exterior. 
La millora a la segona part 
va permetre empatar a 47 a 
l’inici del darrer quart just 
abans de tres triples seguits 
del Ripollet.

CN Caldes: Herrero (4), 
Costa (2), Ruiz (7), Ponsa 
(12) i Rebellón (10) [cinc 
inicial]; Morales (14), Marzo, 
Villanueva (2), Pelecha (2) i 
Peig (7).

PARCIALS: 12-20 i 22-33 
[descans]; 45-47 i 60-73.

als primers minuts (2-6) però 
l’Esparreguera de seguida 
va capgirar el marcador per 
arribar al final del primer 
quart al davant i ampliar les 
distàncies al segon quart, en 
què els granollerins tan sols 
van anotar vuit punts.

En tornar del descans la 

igualtat es va mantenir i 
l’Esparreguera es mantenia 
al davant fins que els triples 
de Castro al darrer quart van 
tornar a situar el Granollers 
dins del partit. Sis punts seus 
van servir per empatar a 62 i 
forçar la pròrroga. Allà, però, 
es va acabar l’encert.

Martín De la Puente va guanyar fàcilment la final del torneig organitzat pel Club Tennis Els Gorchs
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La jugadora del Llerona Witny Naomi García intenta escapolir-se del marcatge d’Eva Pozo del Guineueta

El PBB La Roca 
guanya  
el Martinenc  
i se situa tercer

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La Penya Blanc-i-Blava de 
la Roca va imposar-se per 
la mínima (1-0) al Marti-
nenc, equip amb qui estava 
empatat a 13 punts i se situa 
tercer amb 16 en la tercera 
posició –empatat a punts 
amb el segon classificat, 
el Santa Susanna, tot i que 
l’equip roquerol té un partit 
pendent–. L’equip de Miguel 
Ángel Cruz va començar amb 
nervis i això va permetre 
al Martinenc dominar els 
primers minuts. De mica en 
mica, però, l’equip roquerol 
es va anar assentant al ter-
reny de joc, va començar a 
generar ocasions de perill 
–dos xuts al pal– i només la 
manca d’encert va fer que 
s’arribés al descans amb 
l’empat a 0 inicial. A la sego-
na part les de Cruz van domi-
nar, van marcar en un xut 
de falta lateral de Zori, que 
va rebotar en Beatriz Tude-
la, van estavellar una altra 
rematada al pal i la defensa 
rival va refusar dues ocasions 
damunt la línia de gol. 

El Palautordera 
perd (4-3) en 
el comiat de 
Carlos Segura

Cerdanyola del Vallès

EL 9 NOU

El Palautordera va perdre 
al camp del Cerdanyola del 
Vallès per 4 gols a 3 en el 
partit que suposava l’adeu de 
Carlos Segura com a entre-
nador de l’equip palauenc. 
El Palautordera va ser capaç 
de capgirar un 2-0 advers per 
arribar al descans al davant 
però el van penalitzar un 
parell d’errors defensius a 
l’inici de la represa i ja no va 
saber tornar a reaccionar.

Dues errades defensives 
van permetre al Cerdanyola 
avançar-se amb un 2-0 que 
el Palautordera va capgirar 
amb un canvi tàctic i tres 
gols ràpids de Rut Cervera 
–dos– i Marina Garcia. 
Marina Corominas va poder 
marcar el 2-4 just abans que 
es lesionés Rut i, en tornar 
del descans, l’equip va come-
tre dues errades que li van 
suposar dos gols i l’atac i gol 
posterior va ser estèril.

Llerona

EL 9 NOU 

La victòria de la passa-
da jornada al camp del 
Palautordera –la primera 
de la temporada– ha supo-
sat un punt d’inflexió per 
al Llerona, que aquest cap 
de setmana va sumar una 
altra victòria –la segona 
consecutiva– en derrotar 
l’Escola Esportiva Guineue-
ta per 3 gols a 1. L’equip de 
Joan Garcia, que ja portava 
algunes jornades palesant 
una millora en el seu joc, ha 
començat a traduir-ho en 
victòries amb una major soli-
desa defensiva i un millor 
encert en atac.

En el còmput general del 
partit va ser el més complet 
del Llerona, que tot i això va 
començar al darrere al mar-
cador. Amb el partit més o 
menys controlat, una pèrdua 
de pilota en fase de cons-

El Llerona consolida la millora 
amb la segona victòria seguida
L’equip de Joan Garcia capgira el marcador contra el Guineueta (3-1)

trucció va generar una doble 
ocasió per al Guineueta; en la 
primera opció la defensa va 
refusar el xut visitant, però 
la pilota li va caure a Laia 
Solé que va engaltar un xut 
parabòlic des del vèrtex de 
l’àrea gran que no va poder 
aturar Mar Cot.

El Llerona va reaccionar 
ràpid i, sis minuts després, 
va aconseguir empatar; una 
bona jugada col·lectiva va 
acabar en una passada en pro-
funditat per Witny, que va 

estavellar la pilota en la por-
tera Mireia Bonilla. El refús 
li va caure a Paula Aguilera, 
que no va perdonar.

El Llerona va poder marcar 
el segon abans del descans 
però va fallar en la definició. 
Però en tornar del descans, 
i en pocs minuts, Aguilera 
va repetir gol en anticipar-
se en una passada enrere de 
la defensa visitant i Xènia, 
rematant de cap una falta 
lateral, va marcar el 3-1 que 
assegurava la victòria.

FC Cerdanyola Vallès 4

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

CF Palautordera 3

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

ÀRBITRE: Rafael Aguilar, assistit a 
les bandes per Roger Closas i Édgar 
Punzano. Targetes: López i Quer del 
Cerdanyola del Vallès i Otero del 
Palautordera.

GOLS: 1-0, Ortega, min 15; 2-0, Forné, 
min 21; 2-1, Rut, min 22; 2-2, Marina 
Garcia, min 32; 2-3, Rut, min 33; 3-3, 
Quer, min 47; 4-3, Desiree Zambrano, 
min 51.

PBB La Roca 1

Uceda, Cristina, Tania, Ortiz, Yaiza, 
Márquez, Zori, Laia, Mariona, 
Santasusana i Marina Alexandra [onze 
inicial]; Bernés, Yeimi Magdalena, 
Claudia, Laura, Judit i Aroa.

FC Martinenc 0

Ruiz, Barbeta, Tudela, Aballanet, 
Rabassa, Amorós, López, Lara, De 
Rull, Del Barrio i Bolta [onze inicial]; 
Ródenas (ps), Pérez, Carulla, Riera, 
Restrepo i Diéguez.

ÀRBITRE: Hamza Kamli, assistit a les 
bandes per Ayoub Sourdou i Marco 
Antonio Escobar. Targetes: Guillem 
Garcia (entrenador) del Martinenc.

GOLS: 1-0, Tudela (pp), min 57.

CE Llerona 3

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

CF Esc. Esp. Guineueta 1

Bonilla, Pimentel, Fredericks, 
Moreno, Bladh, Dahlmann, Díez, 
Solé, Pozo, Pérez i Arbiol [onze 
inicial]; Miranda (ps), Sagre, Aroa 
Martínez, Estrella i Mónica Martínez.

ÀRBITRE: Anthony Fernández, assistit a les bandes per Arnau Estellers i Sergi 
Segura. Targetes: Judit del Llerona i Pimentel de l’Escola Esportiva Guineueta.

GOLS: 0-1, Solé, min 30; 1-1, Aguilera, min 36; 2-1, Aguilera, min 48; 3-1, Xènia, 
min 58.

Dilluns, 14 de novembre de 2022 29FUTBOL FEMENÍ. PREFERENT
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Tres obres opten a guanyar el premi Romà Planas aquest
dissabte

Notícia emesa a l'informatiu del dia 17 de novembre del 2022.
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La Vallèsbot es dedica, aquest any, a la
gestió de l'aigua - El 9 Nou
La sisena edició de la Vallèsbot, el projecte que vol aplicar coneixements de robòtica a reptes
de caire social i que convida a participar-hi a alumnes de primària i secundària, es dedica
aquest any a la gestió de l’aigua.

Portarà per títol Aigua, gota a gota i hi poden participar centres educatius de primària i
secundària de Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca.

El alumnes tindran el repte de dissenyar ginys tecnològics que ajudin a la gestió de l’aigua
des d’una vessant aplicada. Les inscripcions encara estan obertes.

El resultat de la feina feta a l’aula pels alumnes es presentarà públicament el 30 de maig a la
Roca.

En la presentació, que es va fer aquest dilluns a l’Ajuntament de la Roca, Mercè Robles, mestra
de l’escola Pilar Mestres-Jaume Torrens, de la Roca, destacava que la Vallèsbot “busca la
igualtat real entre l’alumnat, basat en els valors de la coeducació per afavorir el
desenvolupament de les persones”.

Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental, del
Departament d’Educació, Simó López, explicava que “és un exemple de treball en equip i en
xarxa”.

Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers, destacava que la iniciativa “desperta vocacions
tecnològiques als infants i, sobretot, a les nenes. Cal recuperar la perspectiva de gènere i el
nom de les dones que han fet avançar tant aquests àmbits”.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, reflexionava sobre el lema d’aquest any. “Els
ajuntaments han viscut en molts casos d’esquena als rius i ara estem reverint això. Els infants
trobaran solucions innovadores als reptes en aquest àmbit”.

Emilio Cordero, alcalde de Canovelles afegia que: “Educació es sinònim de transformació.
Hem d’explicar com fem els municipis el tractament de l’aigua i cal prendre consciència
d’aquest bé escàs”.

I l’alcalde de la Roca, Albert Gil, remarcava que “els canvis en molts casos venen de la mà de
l’impuls dels equips docents i els infants”.

Gil afegia que: “Segurament, els nens i nenes seran qui ens conscienciaran als adults de tot
el que aprendran i fomentaran un desenvolupament sostenible i un ús racional de l’aigua”.

800 alumnes en la darrera edició

En la darrera edició de la Vallèsbot, al voltant de l’ús de la bicicleta, hi van participar prop de
800 alumnes de 19 centres de primària i secundària: 11 de Granollers, 6 de Canovelles, un de
la Roca i un de les Franqueses.



Aquest projecte va néixer el curs 2017-2018 del treball en xarxa entre professors, escoles,
ajuntaments i el Servei Educatiu del Vallès Oriental.

En la primera edició el tema va ser la mobilitat, en la segona, la millora dels parcs; la tecera es
va de forma telemàtica per la pandèmia i la quarta es va centrar en la gent gran.

COMENTARIS



Territori reduirà de 80 a 60 km/h la velocitat
màxima a la BV-5105 - El 9 Nou
El Departament de Territori reduirà la velocitat màxima permesa al tram de la BV-5105 a
Santa Agnès de Malanyanes dels 80 quilòmetres per hora permesos actualment a un
màxim de 60. També instal·larà bandes reductores de velocitat al ferm i nous senyals
verticals amb fons reflectant -més visibles- a la zona de la cruïlla entre aquesta carretera amb
l’avinguda Antoni Gaudí, que dona accés al poble.

L’actuació es farà “les properes setmanes”, ha informat l’Ajuntament de la Roca en un
comunicat després de la trobada que l’alcalde Albert Gil i diversos regidors han mantingut amb
responsables del Departament de Territori encapçalats pel secretari general de Mobilitat i
Logística, Marc Sanglas; i el director general d’Infraestructures de Mobilitat, David Prat.

Tot plegat, derivat de l’accident mortal de dimarts de la setmana passada on va morir un
motorista de 30 anys i veí de Mataró. El mateix dia, veïns de Santa Agnès van tallar la carretera.
Un tall que van repetir aquest dilluns a la tarda. Arran de l’accident, l’Ajuntament va reclamar
també una actuació urgent en aquest punt on fa tot just un any s’havien pactat ja millores de
seguretat que no s’han executat.

A banda d’aquestes intervencions “a curt termini”, s’ha adoptat el compromís de seguir
intervenint amb accions “de més abast”. No s’han tancat perquè “encara s’han d’estudiar
exhaustivament”, recull el comunicat. Hi ha diverses alternatives: la instal·lació d’un radar per
controlar la velocitat, la millora de la senyalització horitzontal (pintura de color vermell al carril
central per fer girs a l’esquerra, per exemple) i la construcció d’una rotonda a l’enllaç. Aquesta
darrera és l’opció que reclamen els veïns de Santa Agnès.

“Necessitàvem aquestes actuacions urgents”

Per l’alcalde, Albert, Gil, “el veïnat podrà accedir al nucli amb molta més seguretat en
poques setmanes, és el més rellevant”. “Necessitàvem aquestes actuacions urgents, i ara
treballem amb les solucions definitives. Vull agrair la predisposició del nou Secretari General de
Mobilitat i Logística i la resta del departament per fer-ho possible”, afegeix l’alcalde.

COMENTARIS

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/societat/un-centenar-de-veins-tallen-la-carretera-de-santa-agnes-despres-del-xoc-mortal/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/els-veins-de-santa-agnes-tornen-a-tallar-el-transit-a-la-bv-5105-per-reclamar-mes-seguretat/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/societat/govern-la-roca-reclama-generalitat-millores-previstes-carretera-santa-agnes-bv5105/
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Acaben les obres de millora de la seguretat de l'accés a la
Pineda

Notícia emesa a l'informatiu del dia 9 de novembre del 2022
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La 6a Vallèsbot repta l'alumnat a crear ginys
tecnològics per la gestió de l'aigua |
NacióGranollers
Aquest dilluns s’ha presentat a la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès la

6a edició de la Vallèsbot

, el projecte intermunicipal per la implementació dels coneixements de la

robòtica i tecnologia

a reptes de caràcter social del nostre entorn més proper.

Aquest curs 2022-2023 la Vallèsbot porta per títol

Aigua, gota a gota

 i demana a l’alumnat participant de centres educatius de primària i secundària de

Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès

que dissenyi

ginys tecnològics

que ajudin a la gestió d'aquest recurs essencial des d'una vessant aplicada.

El resultat de la feina feta a l’aula pels alumnes es presentarà públicament el

30 de maig de 2023

a la Roca del Vallès. L’any passat, la presentació es va fer a Canovelles, mentre que les
primeres edicions van celebrar l’activitat central a Granollers.

Mercè Robles

, mestra de l’escola Pilar Mestres-Jaume Torrens de la Roca, ha destacat que "la Vallèsbot
també busca la igualtat real entre l’alumnat, basat en els valors de la coeducació i per afavorir el
desenvolupament de les persones". Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials del
Maresme i Vallès Oriental,

Simó López

, ha explicat que el projecte "és un exemple de

treball en equip i de treball en xarxa

. A més, enguany treballem amb l’horitzó que ens marca el compliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible".



Els alcaldes i l’alcaldessa dels municipis que participen en la Vallèsbot han coincidit en agrair
l’esforç dels equips docents i fer valdre la seva implicació perquè any rere any aquest projecte
singular tiri endavant. L’alcaldessa de Granollers,

Alba Barnusell

, ha destacat que la iniciativa "desperta les vocacions tecnològiques als infants, i sobretot en les
nenes. Cal recuperar la perspectiva de gènere i recuperar el nom de les dones que han fet
avançar tant aquests àmbits".

L’alcalde de les Franqueses del Vallès,

Francesc Colomé

, ha reflexionat sobre el lema d’enguany i ha dit que "els ajuntaments han viscut en molts casos
d’esquena als rius. Estem revertint tot això, l’aigua és un bé escàs i els infants trobaran
solucions innovadores als reptes en aquest àmbit".

L’alcalde de Canovelles,

Emilio Cordero

, ha manifestat que "educació és sinònim de transformació", i ha afegit que "hem d’explicar com
fem els municipis el tractament de l’aigua i cal prendre consciència d’aquest bé escàs".

Per últim, l’alcalde de la Roca del Vallès,

Albert Gil

, ha agraït la presència de tots els agents i ha recalcat que "els canvis en molts casos venen de
la mà de l’impuls dels equips docents i els infants. Segurament els nens i nenes seran qui ens
conscienciaran als adults de tot el que aprendran i fomentaran un desenvolupament sostenible i
un ús racional de l’aigua".

Les inscripcions per aquesta 6a edició encara estan obertes i els centres educatius de primària i
secundària dels municipis de Granollers, Les Franqueses del Vallès, la Roca i Canovelles que
vulguin participar-hi encara s’hi poden inscriure.

En la passada edició, que va girar entorn de la bicicleta, hi van participar prop de

800 alumnes de 19 centres de primària i secundària

: 11 de Granollers, 6 de Canovelles, 1 de la Roca del Vallès i 1 de les Franqueses del Vallès.

El projecte Vallèsbot

El projecte Vallèsbot va néixer el curs 2017/2018 del treball en xarxa entre professors, centres
educatius, Ajuntaments i el Servei Educatiu del Vallès Oriental. Es tracta d’una activitat
intermunicipal per la implementació dels coneixements de la robòtica i el pensament
computacional tot donant solucions a reptes de caràcter social del nostre entorn més proper. A
diferència d’altres projectes de vocació i cultura tecnològica, la Vallèsbot no és competitiva i es
fa en horari lectiu, fet pel qual tot l’alumnat pren part de la proposta i aprèn de la construcció i



programació de robots.
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La velocitat a la carretera de Santa Agnès es reduirà de 80 a
60km/h

Notícia emesa a l'informatiu del dia 15 de novembre del 2022.
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La Roca y la Generalitat pactan actuaciones urgentes
para reducir la peligrosidad de la carretera de Santa
Agnès | Revista Digital del Vallès

El Ayuntamiento de la Roca del Vallés y la Generalidad de Cataluña se han reunido para pactar las actuaciones que
deben realizarse a corto y medio plazo en la carretera BV-5105. Hace unos días esta carretera fue escenario de un
nuevo accidente mortal lo que propició una protesta vecinal.

Según ha informado el Ayuntamiento de La Roca, se realizarán las actuaciones urgentes y necesarias para mejorar
la seguridad de la carretera de Santa Agnès. Así lo ha asegurado la Generalitat de Cataluña, después de la reunión
que se ha mantenido esta mañana en la sede de la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad, entre
representantes del consistorio y el ejecutivo catalán.

Las primeras actuaciones serán a corto plazo y en las próximas semanas se iniciarán varios trabajos. Se reducirá la
velocidad máxima de circulación a 60 km/h, se indicará con nuevas señales verticales con fondo reflectante y se
pondrán bandas reductoras de velocidad al firme.
A partir de aquí, se prevén otras actuaciones de mayor alcance, pero aún deben estudiarse exhaustivamente antes
de anunciarse. Sobre la mesa se encuentran las propuestas de instalar un radar, la mejora de la señalización
horizontal y la construcción de una rotonda en la intersección con la Avenida de Antoni Gaudí.

El alcalde de la Roca del Vallés, Albert Gil, se ha mostrado satisfecho a la salida de la reunión y ha explicado: “El
vecindario podrá acceder al núcleo con mucha mayor seguridad en pocas semanas, es lo más relevante.

http://revistadelvalles.es/wp-content/uploads/2021/11/Acessos_santa_agnes.jpg
http://revistadelvalles.es/2022/11/08/un-motorista-fallece-en-un-accidente-con-un-coche-en-la-carretera-de-santa-agnes/


Necesitábamos estas actuaciones urgentes y ahora trabajamos con las soluciones definitivas. Quiero agradecer la
predisposición del nuevo Secretario General de Movilidad y Logística y el resto del departamento por hacerlo
posible”.

En la reunión ha participado, además del alcalde: la primera teniente de alcalde, Marta Pujol; el concejal de
Urbanismo, Xavier del Villar; la concejala de Santa Agnès, Raquel Vilardebó; el concejal de movilidad, Daniel Valls;
el director general de Infraestructuras de Movilidad, David Prat; el Secretario General de Movilidad y Logística, Marc
Sanglas; el jefe de Servicios Territoriales, Daniel Gallego; técnicos del Servicio Territorial de Carreteras de
Barcelona y representantes técnicos y jurídicos del consistorio.
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Els veïns de Sta. Agnès de Malanyanes reclamen seguretat
a l'accés al poble

Notícia emesa a l'informatiu del dia 21 de novembre del 2022.
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L'Associació de Veïns quali�ca "d'insu�cients" les millores a
Santa Agnès

Notícia emesa a l'informatiu del dia 16 de novembre del 2022.
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Un veí de Santa Agnès de Malanyanes atropellat quan
realitzaven el tall a la carretera

Notícia emesa a l'informatiu del dia 29 de novembre del 2022.
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En marxa, el Vallèsbot 2023 - Ajuntament de
les Franqueses del Vallès
El tema d'enguany és l'aigua i hi poden participar totes les escoles i instituts de les Franqueses,
de Canovelles, de Granollers i de la Roca del Vallès

La Roca del Vallès ha estat la seu de la presentació del Vallèsbot 2023, el certamen sobre
robòtica on hi participen tots els centres educatius adscrits al Centre de Recursos Pedagògics
de Granollers i on l'alumnat de les escoles i dels instituts de les Franqueses, de Canovelles, de
Granollers i de la Roca del Vallès presenten ginys creats a través de la robòtica.

El Vallèsbot 2023 se centra en l'aigua, amb el lema "Gota a gota". L'alumnat participant
reflexionarà sobre situacions properes i quotidianes on l'aigua hi sigui present. El producte final
serà un giny robòtic o un component tecnològic que doni resposta a problemàtiques
relacionades amb l'aigua a l'escola, al barri o al municipi. La presentació dels ginys serà el 30
de maig.

A la presentació hi han assistit representants dels Serveis Territorials del Departament
d'Educació de la Generalitat, del Centre de Recursos Pedagògics i alcaldes i alcaldesses dels
municipis participants, acompanyats/des de regidors/res i de tècnics/ques de les àrees
d'Educació. L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, ha destacat durant la seva
intervenció la importància d'aquest certament que "permet iniciar l'alumnat dels nostres centres
educatius en la tecnologia, en la robòtica, i fer-ho d'una manera conscient i responsable.
Conscient de les oportunitats que ofereix la tecnologia i responsable per fer d'aquesta tecnologia
una eina de canvi i de millora del món on vivim".
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Les Franqueses i la Roca organitzen actes institucionals pel
25N

Notícia emesa a l'informatiu del dia 25 de novembre del 2022.
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Granollers, Canovelles, Les Franqueses y La Roca
impulsan una nueva edición de la Vallèsbot centrada
en el agua | Revista Digital del Vallès

Este lunes al mediodía se ha presentado en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de la Roca del Vallés la 6a edición
de la Vallèsbot, el proyecto intermunicipal para la implementación de los conocimientos de la robótica y tecnología a
retos de carácter social de nuestro entorno más cercano.

Este curso 2022-2023 la Vallèsbot lleva por título “Aigua, gota a gota” y pide al alumnado participante de centros
educativos de primaria y secundaria de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès y la Roca del Vallès que
diseñe widgets tecnológicos que ayuden a la gestión de este recurso esencial desde una vertiente aplicada.

El resultado del trabajo realizado en el aula por los alumnos se presentará públicamente el 30 de mayo de 2023 en la
Roca del Vallès. El pasado año, la presentación se hizo en Canovelles, mientras que las primeras ediciones
celebraron la actividad central en Granollers.

Mercè Robles, maestra de la escuela Pilar Mestres-Jaume Torrens de la Roca, ha destacado que «la Vallèsbot
también busca la igualdad real entre el alumnado, basado en los valores de la coeducación y para favorecer el
desarrollo de las personas». Por su parte, el director de los Servicios Territoriales del Maresme y Vallès Oriental,
Simó López, ha explicado que el proyecto «es un ejemplo de trabajo en equipo y de trabajo en red». Además, este
año trabajamos con el horizonte que nos marca el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Los alcaldes de los municipios que participan en la Vallèsbot han coincidido en agradecer el esfuerzo de los equipos
docentes y hacer valer su implicación para que año tras año este proyecto singular salga adelante. La alcaldesa de
Granollers, Alba Barnusell, ha destacado que la iniciativa “despierta las vocaciones tecnológicas a los niños, y sobre
todo a las niñas. Es necesario recuperar la perspectiva de género y recuperar el nombre de las mujeres que han
hecho avanzar tanto estos ámbitos”.

El alcalde de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé, ha reflexionado sobre el lema de este año y ha dicho que
“los ayuntamientos han vivido en muchos casos de espaldas a los ríos. Estamos revirtiendo todo esto, el agua es un
bien escaso y los niños encontrarán soluciones innovadoras a los retos en este ámbito”.

El alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, ha manifestado que «educación es sinónimo de transformación», y ha
añadido que «debemos explicar cómo hacemos los municipios el tratamiento del agua y hay que tomar conciencia de
este bien escaso». Por último, el alcalde de la Roca del Vallés, Albert Gil, ha agradecido la presencia de todos los

http://revistadelvalles.es/wp-content/uploads/2022/11/vallesbot.jpg


agentes y ha recalcado que “los cambios en muchos casos vienen de la mano del impulso de los equipos docentes y
los niños. Seguramente los niños y niñas serán quienes nos concienciarán a los adultos de todo lo que aprenderán y
fomentarán un desarrollo sostenible y un uso racional del agua”

Las inscripciones para esta 6ª edición todavía están abiertas y los centros educativos de primaria y secundaria de los
municipios de Granollers, Les Franqueses del Vallès, la Roca y Canovelles que quieran participar todavía pueden
inscribirse.

En la pasada edición, que giró en torno a la bicicleta, participaron cerca de 800 alumnos de 19 centros de primaria y
secundaria: 11 de Granollers, 6 de Canovelles, 1 de la Roca del Vallès y 1 de las Franqueses del Vallès.
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Joan Vilajoana, de Girona, guanya 
el 17è Premi de Pintura Paco Merino
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Josep M. Farnés, secretari del jurat; Joan Vilajoana, l’artista guanyador,  i Lluís Estopiñán, membre del jurat

Granollers

Teresa Terradas

Paisatge II, l’obra guanyadora 
de la 17a edició del Premi 
de Pintura Paco Merino de 
Granollers, és fruit d’una pre-
gunta: “La repetició podria 
fer-se art?” Aquesta qüestió 
se la va plantejar Joan Vilajo-
ana Cots, de Girona, a l’hora 
de crear aquesta peça a partir 
de diaris doblegats dins d’un 
bastidor. Així ho va explicar 
dimarts a la tarda en l’acte 
d’entrega del premi que va 
fer el Grup Pro Art Paco 
Merino a La Gralla, on també 
es va inaugurar una exposi-
ció amb l’obra premiada i 13 
altres de seleccionades  de 
les 111 presentades en aques-
ta edició.

Aquesta quantitat d’obres 
sempre fa difícil la feina del 
jurat, format per Lluís Esto-
piñán, Glòria Fusté, Kiku 
Mena, Frederic Montornès i 
Cristina Requena. “Gairebé 
cada any hi ha més d’una peça 
que podria ser la guanyadora, 
però la que finalment és esco-
llida sempre s’ho mereix”, va 
dir Estopiñán. Sobre l’obra 
premiada en aquesta edició, 
el jurat va destacar aquesta 
repetició d’elements. “Són 
fulls de paper de diari doble-
gats que es van afegint a la 
seqüència i que a mi parti-
cularment em remeten a un 
codi de barres, a una infor-
mació genètica. Això és el 
millor de l’art contemporani, 
que cadascú hi pot projectar 
el que té a dins.” Per a Esto-

piñán, aquests fulls de diaris 
també són una successió de 
moments temporals, “són 
una petita càpsula de temps 
que conté l’expressió del que 
ha passat, cada full de diari 
conté unes fotos, titulars, 
notícies, que donen un color 
concret. Aquesta acumulació 
de formats de temps crea 
un espai que va més enllà de 
l’efecte estètic, i el concepte 
li dona un valor afegit”.

 L’obra premiada, segons va 
explicar el seu autor, forma 
part d’un projecte més ampli, 
“Do re mi”, fruit d’una “rabi-
eta” que va tenir quan des-
muntava una exposició, i que 
està format per una trentena 
d’obres. En aquest projecte, 
s’ensenya el canto del paper, 
“cadascun dels quals agafa 

titulars, fotos, publicitat... 
que creen uns colors i donen 
lloc a una gamma que no es 
troba enlloc i que costaria 
fer-los en una paleta”.

Joan Vilajoana fa classes de 
teatre a El Galliner de Girona 
i fa més de 20 anys que es 
dedica a pintar. La primera 
exposició la va fer el 1989, 
i al llarg d’aquest temps ha 
guanyat alguns premis i 
beques.

Els altres artistes selec-
cionats per a l’exposició 
són Susana López Sabuco, 
d’Alacant; Carme Ratón 
Gallardo, de Zamora; Natha-
lie Rey, de Barcelona, i vin-
culada a Roca Umbert; Juan 
Manuel Torres Zambudio, de 
Gavà; Miguel Ángel Santillán 
Arrascue, de Cerdanyola; 
Sandra Valls Traver, de Bur-
riana; Josep Morales Duque, 
de Vallromanes; Marina 
Berdalet Andrés, de l’Estany; 
Nia Gragg de Barcelona; 
Miguel Náger Castro, de 
Madrid; Ricardo Llopico 
Maillo, de Barcelona, i Mia 
Martí Roca, de Sentmenat. 
Del centenar d’obres presen-
tades, la majoria provenen 
de Catalunya, però també 
d’Alacant, Albacete, Badajoz, 
Biscaia, Castelló, Eivissa, 
Guadalajara, Huelva, Madrid, 
Màlaga, Saragossa, Segòvia, 
Sevilla, València, Zamora i 
també de l’Argentina, Dina-
marca i els Estats Units.  

Carme Gómez, en nom del 
Grup Pro Art Paco Merino, 
va destacar la importància 
del premi, “que contribueix 
al reconeixement de les arts 
plàstiques a Granollers i 
comarca”.

La Roca lliura 
dissabte el 24è 
Premi Romà 
Planas i Miró

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

L’Arxiu de la Memòria 
Popular de la Roca entre-
garà aquest dissabte el 24è 
Premi Romà Planas i Miró de 
Memorials Populars, a l’Au-
ditori del Centre Cultural. 
Cada any es premia l’obra 
inèdita d’una persona que 
testimonia una època con-
creta de la història, narrada 
en primera persona per algú 
que no és professional de 
l’escriptura.

Les tres obres finalistes 
del certamen, escollides 
per un jurat popular, són 
Records de deu dones, del 
Col·lectiu Pasta de Full; Baix 
continu, de Pere Grau, i Vida 
de mossèn Salvador Claria-
na i Boqué. Rector de Santa 
Coloma de Cervelló, 1955-
1982, de Salvador Clariana 
Boqué. 

El jurat popular està for-
mat per David Espunya Vila, 
Montserrat Homs, Enric J. 
Vilajuana i Jordi Olivella, 
mentre que els membres del 
jurat estatal són Antonio 
Castillo, Josep Maria Figue-
res, Víctor Méndez Jordi 
Molet i Assumpta Montellà.

L’Arxiu de la Memòria 
Popular de la Roca del 
Vallès té per objectiu la 
recuperació, la conservació 
i la catalogació de tot tipus 
de documentació autobio-
gràfica, memòries, reculls 
de correspondència, testi-
monis..., i potenciar el seu 
fons documental i esdevenir 
així un punt de referència 
internacional en l’àmbit del 
memorialisme. El premi és 
de 1.300 euros i la publicació 
de l’obra.

Granollers

EL 9 NOU

Granollers és aquest cap de 
setmana una de les seus del 
festival El Petit, amb dues 
obres de teatre al Teatre 
Auditori de Granollers i un 
taller a Roca Umbert. Aquest 
dijous també estava previst 
que es fes al Cinema Edison 
el taller “Exploring the new” 
de Gaia Gonneli-Dadodans 
(Holanda), un workshop de 
moviment per explorar noves 
formes expressives, creatives 

i comunicatives. 
El primer espectacle, amb 

les entrades ja exhaurides, 
serà aquest dissabte amb 
Univers, una coproducció 
d’Engruna Teatre i El Petit, 
que proposa una experiència 
sensorial per a la primera 
infància plena de poesia 
visual, música en directe i 
moviment.

Diumenge a les 6 de la tar-
da també es farà un passi de 
Semilla, de la companyia bel-
ga Tea Tree. És un espectacle 
de dansa i circ que mostra de 

què és capaç una llavor amb 
només una mica d’aigua, sol 
i paciència. La companyia, 
creada fa poc, està formada 
per Sara Olmo, que havia 
estat ballarina i coreògrafa 
de la companyia Les Vikings, 
i Pierre Viatour, portador de 
cos a cos en el circ, i actor.

La mateixa companyia 
oferirà el taller “De la terra 
al cel”, diumenge a les 12 
del migdia a Roca Umbert. 
El taller és una invitació a 
ballar, créixer i arribar més 
alt aprenent acrobàcies.

Engruna Teatre i Tea Tree actuaran al Teatre Auditori de Granollers

El festival El Petit arriba a Granollers 
amb dos espectacles i un taller

‘Semilla’ és un dels espectacles que es podrà veure

L’obra ‘Paisatge II’ està feta a partir de papers de diaris doblegats
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El col·lectiu Pasta de Full s'endu el 24è Premi Romà Planas
de la Roca

Notícia emesa a l'informatiu del dia 21 de novembre del 2022.
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La jugadora del PBB La Roca Yaiza Miranda controla la pilota pressionada per una jugadora del Pontenc

El Palautordera 
estrena tècnic 
nou encaixant  
una golejada

Barcelona

EL 9 NOU

L’estrena de Toni Polidano 
com a nou entrenador del 
Palautordera no va suposar 
un canvi de dinàmica pel que 
fa als resultats. L’equip del 
Baix Montseny va encaixar 
una golejada al camp de l’Es-
cola Esportiva Guineueta (4-
0), derrota que el situa com a 
nou cuer del grup tot i estar 
empatat a punts amb el Lle-
rona –penúltim– i el Pontenc 
–avantpenúltim.

El partit es va complicar 
ben aviat per culpa del gol 
de la jugadora del Guineueta 
Anna Fusté al minut 5, que 
va obligar el Palautordera a 
jugar a remolc de marcador. 
Passada la mitja hora de joc 
l’equip barceloní va ampliar 
el marcador amb un gol de 
Daniela Arbiol i just abans 
del descans Fusté va repetir 
gol per marxar al descans 
amb un clar 3 a 0. La reacció 
vallesana no va arribar en la 
represa i Eva María Díez va 
fer el 4-0 definitiu.

El Llerona 

comet massa 

badades 

davant el líder

Llerona

EL 9 NOU

El Llerona va trencar la bona 
dinàmica de resultats –venia 
de dues victòries segui-
des– amb una derrota davant 
el líder Porqueres per 2 gols 
a 4 en un partit en què les 
de Joan Garcia van pagar en 
excés les errades comeses.

El Porqueres va començar 
dominant davant un Llerona 
ben posicionat i que contro-
lava bé les jugades de perill 
visitant, però una errada 
en la sortida de la pilota va 
suposar rebre el 0-1. Cinc 
minuts després, d’una falta 
lateral innecessària, va arri-
bar el 0-2. Mariona va acon-
seguir retallar distàncies 
però una badada defensiva 
a la sortida d’un córner va 
suposar l’1 a 3 amb què es va 
arribar al descans. Xènia, de 
penal, va fer el 2-3 que dona-
va aire al Llerona però un 
ràpid contraatac del Porque-
res poc després va suposar la 
sentència amb el 2-4.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU 

La Penya Blanc-i-Blava de la 
Roca es manté en la tercera 
posició després de golejar 
amb relativa comoditat un 
dels cuers del grup, el Pon-
tenc. L’equip que entrena 
Miguel Ángel Cruz va gua-
nyar per 4 gols a 0 amb dos 
gols a cada part i manté la 
lluita pel segon lloc amb el 
Santa Susanna, que té un 
partit més jugat –l’equip 
roquerol té un partit pendent 
davant l’Escola Esportiva 
Guineueta.

Les de Cruz van començar 
un xic neguitoses però de 
seguida van treure’s els ner-
vis del damunt, van comen-
çar a dominar el joc i això va 
portar les primeres ocasions 
de gol. Després d’alguna oca-
sió fallada, una bona jugada 
col·lectiva va permetre a Zori 
rebre la pilota i superar la 

Victòria plàcida del PBB 

La Roca davant el Pontenc
L’equip de Miguel Ángel Cruz es manté en la tercera posició

portera del Pontenc amb un 
xut des de fora de l’àrea. Sen-
se deixar temps a la reacció 
visitant, les roqueroles van 
recuperar una pilota i, en 
la transició ràpida, Andrea 
Márquez es va plantar sola 
davant Segura, a qui va batre 
per fer el 2-0. El Pontenc 
només va disposar d’una oca-
sió de gol, en un xut de falta 
des de la frontal després 
d’una pèrdua de pilota de 
les de Cruz al mig del camp, 

però el xut va sortir per sobre 
el travesser.

A la segona part el domini 
roquerol va ser absolut i les 
ocasions de gol es van anar 
succeint. Paula Santasusa-
na va definir bé després de 
rebre una passada a l’espai 
per fer el 3-0 i Mariona, arri-
bant des de segona línia, va 
rematar perfectament una 
centrada de Paula Ortiz des 
de la línia de fons per tancar 
la golejada.

CE Llerona 2

Mar, Mireia, Aina Lan, Claudia, 
Fernández, Xènia, Judit, Cabello, 
Aguilera, Mariona i Alyssa Ángela 
[onze inicial]; Irene (ps), Marta, 
Sánchez, Tania, Mónica, Alexia i 
Núria.

UE Porqueres 4

Garcia, Crespo, Puntonet, Micaló, 
Arboix, Ballester, Merín, Mesa, Ruiz, 
Gil i Gómez [onze inicial]; Monturiol, 
Quesada, Puiggròs, Agustí, Villalba i 
Cáceres.

ÀRBITRE: Walid Douha, assistit a 
les bandes per Biel Montes i Walid 
Rankou. Targetes: Aguilera, Núria i 
Cabello del Llerona.

GOLS: 0-1, Gómez, min 10; 0-2, 
Micaló, min 15; 1-2, Mariona, min 26; 
1-3, Mesa, min 36; 2-3, Xènia (p), min 
59; 2-4, Villalba, min 62.

Esc. Esp. Guineueta 4

Arjo, Pimentel, Moreno, Bladh, Sagre, 
Dahlmann, Díez, Fusté, Jang, Pérez 
i Arbiol [onze inicial]; Bonilla (ps), 
Fredericks, Martínez, Solé, Estrella, 
Pozo i Makuba.

CF Palautordera 0

Aura, Sara, Otero, Verde, Clos, 
Marina Garcia, Marina Corominas, 
Ona, Ania, Isidora Pilar i Olga [onze 
inicial]; Laura Garcia, Claudia, Lucía, 
Queralt i Dàmaris.

ÀRBITRE: Juan Antonio Ayora, 
assistit a les bandes per Andreu 
López i Pau Corella. Targetes: Sara i 
Dàmaris del Palautordera.

GOLS: 1-0, Fusté, min 5; 2-0, Arbiol, 
min 32; 3-0, Fusté, min 44; 4-0, Díez, 
min 61.

PBB La Roca 4

Uceda, Cristina, Tania, Bernés, 
Ortiz, Yaiza, Márquez, Zori, Yeimi 
Magdalena, Laia i Marina Alexandra 
[onze inicial]; Claudia, Laura, Coral, 
Mariona i Santasusana.

CE Pontenc 0

Segura, Roura, Sitjà, Fajardo, 
Puigdevall, Batlle, Méndez, Borrat, 
Paula Denis González, Millán i 
Chicano [onze inicial]; Carreras (ps), 
Domínguez, Xènia González, Bosch 
i Gili.

ÀRBITRE: Sergio Cabezas, assistit a les bandes per Abdelrahmn Ahmed Baraka i 
Bakr el Hamaidi. Targetes: Zori i Tania del PBB La Roca i Paula Denis González, 
Xènia González i Gili del Pontenc.

GOLS: 1-0, Zori, min 24; 2-0, Márquez, min 25; 3-0, Santasusana, min 62; 4-0, 
Mariona, min 66.
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El grup Pasta de Full, de Cardedeu, 
guanya el 24è Premi Romà Planas
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El col·lectiu de dones guanyadores, juntament amb membres del jurat i representants dels finalistes

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

El Col·lectiu Pasta de Full, 
un grup de 10 dones de 
Cardedeu d’entre 50 i 80 
anys que es reuneixen en un 
taller d’escriptura cada dos 
divendres des de fa 24 anys 
pel plaer d’escriure, va rebre 
dissabte a la Roca, emocionat 
i enmig d’un enorme esclat 
d’alegria, el 24è Premi Romà 
Planas i Miró de memorials 
populars, impulsat per l’Ar·
xiu de la Memòria Popular. 
L’obra presentada pel col·
lectiu, Records de deu dones, 
està formada per més d’una 
seixantena de relats curts 
amb episodis viscuts per les 
protagonistes.

El grup guanyador està 
format per Isabel Borràs i 
Latre, Esther Borràs i Latre, 
Assumpta Margenat Escobai·
ró, Maica Meseguer i Espa·
da, Roser Muchart i Ferrer, 
Mercè Moreno Montañés, 
Mary Pi de la Serra Valero, 
Rosa Maria Prat Tomàs, 
Cristina Viader i Anfrons, i 

Rosa Vila i Martínez. Com a 
premi rebran 1.300 euros i 
la publicació de la seva obra, 
com ja és habitual en aquest 
certamen, que té per objectiu 

la recuperació, la conservació 
i la catalogació de tot tipus 
de documentació autobio·
gràfica, memòries, reculls de 
correspondència, testimonis; 

així com potenciar el seu 
fons documental i esdeve·
nir un punt de referència 
internacional en l’àmbit del 
memorialisme. 

En l’acte celebrat dissabte 
al migdia a l’Auditori del 
Centre Cultural de la Roca 
també es van donar a conèi·
xer les obres finalistes: Baix 
Continu, de Pere Grau i Rovi·
ra, que és un homenatge a la 
insubornable catalanitat de 
la majoria dels catalans que 
han viscut persecucions, i a 
Vida de mossèn Salvador Cla-
riana i Boqué. Rector de Santa 
Coloma de Cervelló, 1955-

1982, que és la transcripció 
del nebot del mossèn, Lluís 
Garcia Malet, de les cintes 
de casset en què mossèn 
Salvador Clariana i Boqué 
va dictar les seves vivències 
localitzades, sobretot, a San·
ta Coloma de Cervelló.

Les tres obres ja formen 
part de l’Arxiu de la Memò·
ria Popular. A més, durant 
l’acte es va reiterar la crida 
a la participació per tal que 
el Premi Romà Planas i Miró 
continuï gaudint de bona 
salut, ja que, precisament, 
l’any que ve el premi arribarà 
a una data assenyalada, la 
seva 25a edició.

El grup 
es reuneix  

en un taller 
d’escriptura des 

de fa 24 anys
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Els organitzadors del festival, al Cinema Edison de Granollers

El festival de cinema Fantàstik torna amb força a Granollers

L’atraient enigma d’un altre món

Granollers

X.G.G. / G.F.S.

M’encantaria saber com se 
sentirien els alienígenes que 
protagonitzaven Encontres a 
la tercera fase i ET, l’extrater-
restre –unes obres mestres 

de Steven Spielberg que 
actualment celebren, res·
pectivament, el 45è i el 40è 
aniversari de la seva primera 
arribada a la gran pantalla– 
si haguessin visitat la capital 
vallesana aquesta setmana 
passada. Probablement com 

a la seva llar, després d’haver 
contemplat el suggestiu dis·
seny del cartell del Fantàstik 
i d’haver traduït al seu idio·
ma el categòric lema princi·
pal: “Hi vull creure”. Però no 
tinc clar que, pel seu caràcter 
bondadós, els hagués agradat 

la programació d’enguany, 
destinada sobretot als fidels 
terrícoles comarcals. 

Un cop superades les res·
triccions pandèmiques de 
les dues darreres edicions, el 
festival va recuperar algunes 
propostes pretèrites, com la 
jornada de dijous –amb la 
projecció de la sorprenent 
cinta d’animació antibèl·lica  
Unicorn Wars– i l’educativa 
sessió infantil de dissabte al 
matí. En la seva línia habi·
tual, el certamen va oferir 
concorregudes preestrenes 
de diversos gèneres marca 
de la casa –el gore coreà de 
Project Wolf Hunting, la 
llegenda mitològica d’Irati i 
la pertorbadora història de 
Mantícora– i el visionat de 
15 dels curts seleccionats a 
competició, dels quals van 
ser guardonats Phlegm, per 
part del recentment consti·
tuït jurat jove; Pisanka, per 
decisió dels experts oficials; 
For Pete’s Sake!, pel vot popu·
lar, i La masia com a millor 
film d’aquest format en llen·
gua catalana.

Finalment, per bé que l’or·
ganització va promocionar la 
nova Granollers Zona Friqui, 
una activitat que va transcór·
rer durant tot un dia al cen·
tre de la ciutat, aquesta va 
quedar massa allunyada del 
cinema Edison i d’un esdeve·
niment que torna a enlairar·
se amb fermesa.

Última setmana 
del Festival 
Panoràmic

Granollers

El Festival Panoràmic encara 
la darrera setmana amb dife·
rents activitats a Granollers. 
Aquest dimarts, Joan Bonany, 
sotsinspector del Cap Unitat 
Territorial de Policia Cien·
tífica, i Andrés Hispano, 
assessor del festival, oferiran 
la xerrada “La influència 
del cinema en les escenes 
de crim o a la inversa”, al 
Cinema Edison a 2/4 de 7 de 
la tarda. L’experiència del 
subinspector es posarà en 
diàleg amb la mirada artísti·
ca i documental d’Hispano. 
D’altra banda, dijous al Gra, 
es farà una conversa en stre-
aming, “El Metapaisatge en 
l’Antropocè: la representació 
de la natura als videojocs”, 
amb Estela Ortiz, analista 
cultural i escriptora, i Ofelia 
Carbonell i Alba Lafarga, 
gamers. Totes tres parlaran 
de com es representa i alte·
ritza la natura als videojocs, 
S’analitzaran videojocs com 
Animal crossing o Zelda. La 
clausura del festival serà diu·
menge a Roca Umbert i anirà 
a càrrec d’Enric Maurí i els 
alumnes d’Arsènic.

El col·lectiu, format per dones d’entre 50 i 80 anys, va presentar l’obra ‘Records de deu dones’



A peu o bicicleta: El Mogent. Del Corredor a
Montmeló
El modest Mogent, neix de l'aiguabarreig dels torrents de l'Illa i de Ca l'Arenes; la seva unió amb
el Congost, procedent d’Aiguafreda, 24,5 km aigües avall, dóna lloc al riu Besòs. El paisatge
d'aquesta ruta, molt divers, oscil·la entre els magnífics boscos del vessant nord occidental del
parc -on destaquen esplèndides rouredes, alzinars, sureres i pinedes de pi pinyer- passant pels
conreus i masies fins a les àrees intensíssimament urbanitzades de la plana. És una ruta
perfectament apta per ser feta en BTT.

Es comença el recorregut al Santuari del Corredor (634 m). Es pren la pista principal d’accés al
parc en direcció al coll de Can Bordoi (sud-oest). Si es va a peu, fent una mica més de
recorregut es pot seguir el GR 92. Ben passada l’àrea d’esplai (o l’àrea d’acampada pel GR 92)
s’arriba al trencall de Ca l’Arenes. 

Als 1,85 km (488 m) i 26 min. s'arriba al trencall de Ca l’Arenes: es deixa la pista principal i es
gira a la dreta (nord) pel camí de la masia. Es deixa el mas a mà esquerra, s’entra al bosc espés
que ja no s’abandonarà fins a la plana, i se surt en una pista transversal (km 2,24, 479 m), on es
torça a l’esquerra (dur-oest). Després d’un tram horitzontal, la pista baixa decididament cap al
nord pel vessant esquerra de la riera de Ca l’Arenes. 

Transcorreguts 4,85 km (305 m; 1 h 6 min) es localitza un revolt ampli cap a ponent, sota les
runes de Can Cosí, hi ha un corriol que baixa a la riera. A 100 m d’aquí el torrent de Ca n’Illa es
barreja amb el de Ca l’Arenes donant lloc al riu Mogent. Es continua pista avall. Després de
dues llaçades se surt del límit del parc, es passa can Pau Rector i can Gener (ambdues masies
a la dreta) i se surt a l’alçada de l’autopista A-7. 

Als 7,82 km (208 m; 1 h 46 min.) es creua l’autopista A-7 per sota mantenint el Mogent a
l’esquerra i es continua cap al nord, a on es desemboca en una pista transversal prop del
dolmen de Pedra Arca. Es gira a l’esquerra (sud-oest); es passa can Colomer (9,15 km, 202 m),
on hi ha un roure de notable grandària. Més enllà, es torna a passar l’A-7, ara per un pont. A
l’altra banda, es gira a la dreta (sud-oest) i, discorrent paral·lelament a la carretera C-35, es
passa l’antic seminari dels Maristes (10,25 km, 200 m). 

Quan s'ha assolit 2 hores i 31 minuts de ruta ( als 11,05 km; 182 m) es desemboca en una pista
transversal que baixa de can Goita. Es gira a la dreta (nord - nord-oest) i, passant la C-35 i l’A-7
per sota, s’arriba a tocar del Mogent. Es passa el riu per una palanca precària i se surt al costat
de la via del tren Barcelona-Portbou, en el límit urbà de Llinars del Vallès. L’itinerari es dirigeix a
ponent seguint el curs del riu, ara a l’esquerra (sud). 

Als 15,12 km (167 m;3 h 30 min.) A l’alçada de can Pujades, ja en el terme de Cardedeu, es
torna a creuar l’A-7 i la C-35, ara cap al sud; a l’altra banda es torna a girar al sud-oest. Es
travessa la carretera BV-5103, que uneix Cardedeu i Dosrius i s’entra en una zona de serveis
deteriorada. Passada la planta de tractament d’aigua de Cardedeu es creua la BV-5105 per sota
per un pas estret compartit amb el riu Mogent on sovint hi ha fang. 



A les 4 h i 45 min. (20,35 km; 134 m), després de passar per sota de l’autopista C-60 s’arriba als
afores de la Roca del Vallès pel camí del Collet, es passa pel costat de la Bassa, es creua el
Mogent i es torça al sud-oest seguint el curs del riu. Havent creuat la carretera C-1415 es voreja
una zona industrial al final de la qual es gira a l’esquerra (est) i s’entra a la població pel carrer de
la Indústria. A l’alçada de la plaça de l’Era (km 22,62, 118 m) es tomba a la dreta per la rambla
del Mestre Torrents (sud) i se surt de la Roca. 

Un cop assolit els 23,90 km (109 m; 5 h 35 min.), es travessa el torrent de Can Verdaguer i,
girant a ponent, se surt, de nou, a tocar del Mogent. El camí fa via cap al sud-oest travessant el
pla de la Molinada fins que, al final, a poca distància de la carretera BV-5001, es gira a la dreta
(oest) i es passa el Mogent, aquest cop a gual (25,63 km, 97 m; si el riu baixés amb molt de
cabal es podria passar utilitzant un pont accessible per la carretera a l’alçada de can Manel). Es
travessa el pla de Can Puig i la carretera BP-5002 (27,82 km, 91 m). 

Als 28,37 km (83 m; 6 h 40 min) s'arriba a la riera de Vallromanes, habitualment amb poc cabal.
Es gira a la dreta (nord) i, davant del riu Mogent, es torna a tombar cap al sud-oest. Travessant
el pla de Can Vilaró s’arriba a Montornès del Vallès, que es voreja deixant les cases a
l’esquerra. 

A les 7 h i 20 min. (31,26 km; 77 m), arribem als afores de Montmeló, aiguabarreig Mogent-
Congost i naixement del Besòs. Final de l’itinerari i enllaç amb el recorregut que segueix aquest
darrer riu fins a la seva desembocadura, a Sant Adrià. Per anar al centre de Montmeló, on es pot
agafar el tren de Rodalies, cal pujar per les escales que donen accés a la carretera BV-5001 i
travessar el pont sobre el riu (0,8 km fins a l’estació).



Rutas ciclistas para el fin de semana:
Iniciación a la carretera por Barcelona y
Maresme
Aunque el frío no acompañe y cueste más decidirse a sacar la bici de casa, es fin de semana y
el tiempo libre, para la mayoría, ahí está. En esta ocasión, os proponemos una ruta de carretera
para Barcelona y alrededores. Se trata de una ruta de iniciación, sencilla pero algo extensa,
para trabajar la resistencia y la capacidad rodadora.

Saliendo de Barcelona, empezamos la ruta dirigiéndonos hacia el río Besós, con la intención de
adentrarnos hacia la N-11 que pasa por el Maresme hasta Vilassar de Mar, ahí habrá que tener
cuidado con el tráfico. Se trata de 20km por la costa, planos y perfectos para rodar y calentar
previos al primer puerto: la subida al Coll d'Òrrius.

Lee también Jordi Tomàs

El primer ascenso

Una subida suave de 8km al 4,9%

En Vilassar, a la altura de la parada de tren Vilassar de Mar, nos desviaremos por la carretera
BV-5022. Pasaremos por Cabril, ya en subida, y tendremos una subida de 11km y un tramo de
puerto, una vez superada Cabrils, de 7,9km, llegando a un desnivel positivo de 406 metros, con
una pendiente media del 4,9%, con el tramo más duro en un kilómetro al 6,7% de media,
relativamente suave y factible. Todo esto en una carretera sorprendentemente sin, a penas,
coches que nos llevará hasta lo alto del Coll d’Òrrius.

Vistas a lo alto del Coll d'Òrrius, a 405 metros de altura.

1001 puertos

Lee también Pau Mora



Una vez ahí, nos espera un descenso de 4km hasta La Roca del Vallés, punto de encuentro
habitual entre ciclistas. Ahí, dirección Montornés, por la BV-5001, una carretera con bastantes
coches pero de muchísima tradición ciclista. En este tramo nos esperan 19 km mayoritariamente
llanos, con algunos “repechos” hasta la carretera -subida- de la Vallensana, a la altura de
Montcada i Reixac. 

Segundo Ascenso

Hacia Badalona por la carretera de Vallensana

Ahí haremos un segundo ascenso de 4 km al 5,6% de media hasta el Mirador de la Vallensana,
en lo alto de Badalona. Quizás nos sorprenden los 300 metros al 9% que hay en la “pedrera” de
la Vallensana, pero en general se trata de una subida suave para darle un poco de desnivel
acumulado a nuestra ruta. Ahí arriba podremos disfrutar de unas maravillosas vistas a la costa
badalonesa.

"El Collet de la Vallensana", un suave y corto puerto que sube hasta lo alto de
Badalona desde a carretera de la Roca del Vallès.

Ramacabici

La vuelta a casa

Una vez arriba, lo más duro ya habrá acabado, y llegará el momento de la vuelta a casa. Si
regresamos a Barcelona, podemos hacerlo por dos zonas. Por un lado, bajar por donde hemos
venido, la Vallensana, y retomar la carretera de La Roca hacia Barcelona, dónde nos quedarán



unos 12 km planos. La otra opción, es bajar hacia la ciudad de Badalona (6km), y regresar a
casa por el bonito litoral de ambas ciudades, vecinas y colindantes, primero Badalona y, una vez
cruzado el río Besós, Barcelona, resultando un último tramo de 9 km planos dónde podremos
acabar de recuperar.

Lee también
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El KH-7 no aixeca cap
L’equip de Dolores Martín continua sense guanyar en el retorn a la competició

Dolo Martín: 
“No ha estat 
un bon partit, 
especialment, la 
segona part”

 Granollers

EL 9 NOU

El retorn del KH-7 BM 
Granollers a la competició 
no va ser gens bo, i Dolo 
Martín, la seva entrena-
dora, desprenia frustració 
al final del partit. “No ha 
estat un bon partit, princi-
palment, la segona part”, 
afirmava. “L’inici de partit 
ha estat bo, amb algun 
error defensiu, però bé. 
I, a més, en atac estàvem 
trobant bones solucions”, 
afegia.

Després del descans, 
el KH-7 va ser clarament 
superat. “Hem vist la cara 
B de l’equip, la sortida del 
descans no ha estat gens 
bona”, admetia. “No hem 
sabut trobar solucions 
per penetrar per la seva 
defensa, i quan ho hem 
fet, la Nicole [Morales] 
ha estat molt bé sota els 
pals”, afegia. El KH-7 té 
una nova oportunitat per 
sumar el primer triomf a 
la Lliga Guerreras Iber-
drola el proper dissabte, 
a la pista del Grafometal 
La Rioja. “Toca fer refle-
xió i fer autocrítica. Hem 
d’afrontar el pròxim partit 
amb una altra actitud, amb 
més ganes i amb una nova 
mentalitat”, reconeixia 
Dolores Martín, amb certa 
resignació.

HANDBOL FEMENÍ - DIVISIÓ D’HONOR
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Ester Somaza, que va fer un gol, llança davant de l’oposició de Patrícia Méndez i María Flores

Granollers

EL 9 NOU

El retorn a la competició 
després de l’aturada per la 
disputa de l’Europeu d’hand-
bol femení no ha suposat cap 
canvi de dinàmica a les files 
d’un KH-7 BM Granollers 
que continua acumulant 
decepcions. La visita de l’At-
ticgo BM Elche, rival que 
també havia arribat a l’atura-
da en hores baixes, semblava 
una bona oportunitat per 
canviar la dinàmica negativa 
de les de Dolores Martín 
però l’equip no va aguantar 
la major empenta alacantina 
a l’inici de la segona meitat 
i va acabar perdent per un 
clar 17 a 26. Una derrota 
–tercera consecutiva i sisena 
de la temporada– que manté 
l’equip granollerí a la cua de 
la classificació amb només 
un punt, empatat amb el 
Grafometal La Rioja, equip 
novell a la categoria.

Durant la primera meitat 
el KH-7 va mantenir-li el 
pols a les alacantines malgrat 
que van anar gairebé sempre 
per darrere al marcador –les 
de Martín només van estar 
per davant amb el 2-1 d’Ona 
Vegué i el 3-2 de Martina 
Capdevila–. L’intercanvi de 
gols amb avantatge mínim 
per a l’Elche es va trencar 
passat el minut 12, amb el 5-
7 de Zhukova, moment a par-
tir del qual l’intercanvi ja no 
donava opció a l’empat a les 
granollerines, que van esta-
vellar-se diverses vegades en 
una molt encertada Nicole 

penal. L’Elche va fer el 10-12 
a mig minut pel descans i 
la jugada assajada durant el 
temps mort no li va sortir bé 
al Granollers.

La tornada a pista no va 
ser gaire exitosa i l’Elche va 
marcar distàncies amb un 0-
3 de sortida, aprofitant una 
exclusió de Paula Milagros. 
El KH-7 no trobava porteria 
–va trigar més de deu minuts 
a marcar el primer gol–, 
l’Elche es va escapar de sis 
(11-17) i va ampliar el parcial 
inicial a un 1-5 i els nervis no 
van ajudar les granollerines, 
que, lluny de reduir distàn-
cies, van veure com l’Elche 
sentenciava el partit.

Morales. L’Elche, però, tam-
poc va aconseguir trencar el 
partit abans del descans, en 

part per la bona actuació de 
Marta Mera, que va aturar 
un parell de llançaments de 

HANDBOL FEMENÍ - DIVISIÓ D’HONOR PLATA 

El poc ritme i els errors marquen el triomf

El Mubak BM La Roca surt 
viu d’un mal partit

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

El Mubak BM La Roca ja no 
necessita fer bons partits per 
guanyar. De fet, aquest dis-
sabte al pavelló roquerol va 
necessitar ben poc per endur-
se la victòria amb l’Amposta, 
que, a més, li val per recupe-
rar la segona posició, després 
de les derrotes de l’OAR Grà-
cia i l’Handbol Sant Vicenç.

El partit se’l va endur qui 
menys va fallar, ja que el des-
encert va ser present en tot 
moment. El Mubak no va aca-

KH-7 BM Granollers 17

Nicole Wiggins, Imane Ben Chayhab 
(1), Alba Tort, Ona Vila (2), Júlia 
Sau, Lea Kofler, Maria Grasielly 
Brasil (1), Ona Vegué (4), Marta 
Mera (ps), Ester Somaza (1), Paula 
Milagros, Ana González (4), Sabryne 
Santos (1), Jana Castañera i Martina 
Capdevila (3).

BM Elche 26

Nicole Morales (1), Pamela 
Rodrigues (ps), Ekaterina Zhukova 
(1), Paula María Agulló (1), Tessa 
Cornelia Van Zijl (5), Lisa Oppedal, 
Cèlia Guilabert (4), Patricia Méndez, 
Núria Andreu, Danila Patricia Pinto 
(1), Clara Gascó (1), María Flores, 
Zaira Benítez (4), Pipy Wolfs (1), 
Paola Bernabé (5) i Raquel Moré (2).

ÀRBITRES: Antonio Javier García i José Antonio Huertas. Exclusions: Santos, 
Milagros i Tort del KH-7 BM Granollers i Wolfs, Van Zijl i Gascó del BM Elche-
VisitElche.com.

PARCIALS: 3-3, 5-6, 6-8, 8-9, 8-10 i 10-12 [descans]; 10-13, 10-15, 11-17, 14-19, 
14-20 i 17-26.

Mubak BM La Roca 32

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

CH Amposta 26

Ferré, Vila (1), Haro, Rieres, Juncosa 
(3), Pujol (4), Domingo (5), Núria 
Ventura (1), Felícia, Juliette, Saéz, 
Maria Ventura (5) i Gasca (7).

ÀRBITRES: Adrián Aroca i Vlad Virgil. Exclusions per Fontcuberta, Garcia i 
Ribas pel Mubak BM La Roca i Vila i vermella directa per Rieres (6:36) pel Club 
Handbol Amposta.

PARCIALS: 0-0, 3-2, 6-6, 8-8, 12-13, 14-16 [descans]; 15-16, 17-18, 21-19, 25-22, 
28-24 i 32-26 [final].

bar amb bones sensacions la 
primera meitat i, a més, amb 
dos gols de desavantatge. 

No obstant això, va ser molt 
superior al segon temps i va 
capgirar el marcador.

FUTSAL FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ

Victòria treballada del CN 
Caldes per escalar fins  
la quarta posició

CN Caldes 3

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

Intersala Zaragoza 1

Vicente, Marín, Mazas, Escaño i 
Recuero [cinc inicial], De Oliveira, 
Guillén, Pérez, Ventura, Gutiérrez, 
García i Luna.

ÀRBITRE: Clever Junio Coelho. Amonestacions per Celia pel CN Caldes i 
Mazas, Marín i De Oliveira per l’Intersala Zaragoza.

GOLS: 1-0, Emma, min 6; 1-1, Escaño, min 13; 2-1, Ona, min 13; 3-1, Leyre, min 
26.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El CN Caldes va obtenir un 
triomf molt important, que 
li serveix per pujar fins al 
quart lloc. L’Intersala Zara-

goza va sucumbir davant 
l’equip de Marc Muñoz, que 
va tenir més domini.

L’equip calderí es va avan-
çar, però de seguida va rebre 
l’empat. Ona i Leyre van fer 
els gols del triomf.
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La Garriga dona el tret de sortida 
de Nadal amb la Festa de la Llum
L’encesa de la il·luminació nadalenca es va fer dissabte a la tarda a la plaça de l’Església
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La plaça de l’Església de la Garriga, plena de gom a gom durant l’encesa dels llums de Nadal, dissabte a la tarda

La Garriga

Andrea Espigares

La Garriga va donar la ben-
vinguda a Nadal dissabte a 
la tarda amb la Festa de la 
Llum, que va tenir com a 
acte central l’encesa de la 
il·luminació nadalenca als 

carrers del municipi. La jor-
nada va començar amb una 
cercavila amb batucada inclo-
sa que va portar un públic 
sobretot familiar fins a la 
plaça de l’Església, on es va 
fer una xocolatada popular i 
es va donar pas a la presenta-
ció de la campanya de Nadal 

del comerç local, que va pre-
cedir l’encesa de l’enllume-
nat nadalenc.

“EnGarriga’t per Nadal, 
consum local” és el lema 
de la campanya comercial 
de Nadal d’enguany. La va 
presentar Mònica Sabata, 
presidenta de l’Agrupació de 

Serveis i Comerciants de la 
Garriga (ASIC). “Engarrigar-
se vol dir fer poble, viure’l, 
trepitjar carrer i gaudir”, va 
afirmar. Durant la seva inter-
venció va apuntar que aquest 
any “consumir a la Garriga té 
premi”. Va anunciar que les 
persones que facin una com-

pra en un dels 110 establi-
ments de l’ASIC rebran una 
butlleta amb la qual podran 
participar en un sorteig que 
se celebrarà el dia 5 de gener. 
“El guanyador rebrà un val 
per valor de 1.000 euros per 
consumir als establiments 
pertanyents a l’ASIC”,  va 
destacar.

Sabata també va adreçar un 
missatge optimista tant per 
al comerç garriguenc com per 
al públic local: “Demanem 
fer poble, si vosaltres feu 
poble, el poble guanya i si 
guanya el poble hi guanyem 
tots”. També va avançar les 
activitats infantils i familiars 
que es faran durant la cam-
panya: “Els dies 10,17 i 18 de 
desembre durant el matí i a 
la tarda hi haurà tallers i un 
fotomaton per a infants.”

Per la seva part, Meritxell 
Catalan, regidora de Promo-
ció Econòmica, va posar en 
relleu la importància dels 
comerços i serveis locals. 
“Tots i totes tenim la gran 
responsabilitat de fer con-
sum a establiments de la 
Garriga”, va assenyalar. La 
regidora va acabar el parla-
ment insistint amb el lema 
“Per Nadal, consum local”. 
Tot seguit l’alcaldessa, 
Dolors Castellà, va iniciar el 
compte enrere de l’encesa de 
les llums que des de dissabte 
guarneixen l’avet de la plaça 
de l’Església.

La festa va 
començar amb 
una cercavila 
amb batucada 

inclosa
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Una de les parades de la Fira de la Col, on es podien trobar productes alimentaris però també complements

La Roca celebra la Fira de  
la Col amb una cinquantena 
de parades de proximitat

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La Roca va celebrar aquest 
diumenge la setena edició de 
la Fira de la Col, que va aple-
gar una cinquantena de para-
des, 10 del mateix municipi 
i la resta d’altres punts de la 
comarca, a la rambla Mestres 
Torrents, el carrer Montseny 
i la plaça de Can Torrents. 
El producte estrella va ser la 
mateixa col, però també s’hi 
podien trobar altres verdures 
de temporada i productes 
d’alimentació com ara embo-
tits i formatges. També n’hi 
va haver que venien comple-
ments com ara roba, i d’en-
titats locals i comarcals com 
ara les protectores d’animals.

La fira va comptar amb 
una gran afluència de públic, 

sobretot al matí, i es va com-
plementar amb un programa 
d’actes com ara una mostra 
d’arts i oficis amb diferents 
artesans que van fer demos-
tracions d’objectes relaci-
onats amb la col. També es 
van fer sessions de jocs tra-
dicionals de carrer i tallers 
diversos adreçats a tota la 
família. A més, el públic va 
poder visitar el campament 
prehistòric La Roca, Terra de 
Megalítics.

FESTA MAJOR D’HIVERN

La celebració de la Fira de la 
Col va coincidir amb la festa 
major d’hivern de la Roca, 
que va començar divendres 
al vespre i va durar fins al 
mateix diumenge. Entre els 
actes més destacats, el corre-

foc que l’Associació Cultural 
666 Diables de la Roca va 
fer divendres a la tarda pels 
carrers del centre amb els 
Diables de Castelldefels com 

a colla convidada. També el 
sopar de trinxat, que es va 
dur a terme el mateix diven-
dres al Centre Cultural, ame-
nitzat amb un bingo musical.

Diumenge, la plaça de 
l’Església va acollir la Troba-
da de Gegants, amb la colla 
gegantera de l’Arboç (el Baix 
Penedès) com a convidada.
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La Roca anuncia l'inici de les millores a la
carretera de Santa Agnès - El 9 Nou
Amb la vostra subscripció actual no teniu prous permisos.
Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres al 93 889 49 49.
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