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Diumenge, l’administració número 1 de la Roca va estar tancada

L’establiment ha venut deu sèries premiades amb 140.000 euros

L’administració de loteria de la 
Roca ven un tercer premi de Reis

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

L’administració de loteria de 
la Roca va vendre un total de 
deu sèries d’un dels tercers 
premis del sorteig especial 
de Reis, que es va fer aquest 
diumenge. El número 91.917, 
premiat amb 14.000 euros en 
cadascuna de les sèries, es va 
vendre íntegrament en par-
ticipacions d’un dècim –pre-
miats, per tant amb 1.400 
euros– al bar el Parquero, de 
la Roca. En conjunt, doncs, 
aquest establiment ha repar-

tit un total de 140.000 euros 
entre els seus clients.

L’administració de loteria 
de la Roca, situada al número 
39 del carrer Espronceda, va 
obrir fa uns 20 anys i l’any 
2005 ja va vendre una sèrie 
d’un dels cinquens premis de 
la loteria de Nadal, premia-
da amb 50.000 euros. L’any 
següent també va vendre un 
altre tercer premi de la lote-
ria de Reis. Dos anys després, 
doncs, ha repetit la sort. L’es-
tabliment també va vendre 
un dels premis importants 
de l’Euromillon el dia 21 de 

setembre de l’any passat. En 
concret, en aquesta adminis-
tració es va fer una aposta 
que va encertar cinc números 
més el complementari i va 
obtenir un premi de 404.000 
euros.

La propietària de l’ad-
ministració, Eulàlia Maria 
Parera, expressava la seva 
satisfacció aquest diumenge, 
especialment pel fet que el 
número s’havia repartit en 
participacions d’un dècim. 
“Estem molt contents perquè 
estem segurs que haurà tocat 
a molta gent”, deia.

El sinistre es va produir divendres al vespre a Castelldans 

Un home de la Llagosta mor en 
un accident múltiple a la AP-2

La Llagosta

EL 9 NOU

Un veí de la Llagosta, Roge-
lio E.A., de 35 anys, va morir 
en un accident de trànsit 
múltiple que es va produir 
divendres passat a l’autopista 
AP-2, al terme municipal de 
Castelldans, a les Garrigues.

El sinistre es va produir 
cap a dos quarts de nou del 

vespre en sentit Barcelona. 
Segons fonts dels Mossos 
d’Esquadra, inicialment van 
topar un camió i quatre vehi-
cles i posteriorment es va 
produir una col·lisió en cade-
na segurament per culpa de 
l’espessa boira que hi havia 
en aquell moment.

Rogelio E.A. era el conduc-
tor d’un dels turismes impli-
cats. També hi va haver dos 
ferits greus i set de lleus, que 
van haver de ser hospitalit-
zats en un primer moment.

En l’accident es van veure 
implicats finalment 24 vehi-
cles entre turismes i cami-
ons i en el dispositiu d’emer-
gència van treballar un total 
de catorze patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, a més 
de deu vehicles de Bombers, 

tres grues de gran tonatge 
i nombrosos vehicles sani-
taris. A conseqüència de 
l’accident l’autopista AP-2 
va estar tallada durant poc 
més de cinc hores en direc-
ció a Barcelona, mentre que 
en sentit Lleida es va haver 
de tallar també durant unes 
tres hores per facilitar el 
treball dels equips d’emer-
gència.

Aquesta és la segona vícti-
ma mortal de la comarca en 
accident de trànsit aquest 
any. El dia 1 de gener va 
morir un jove de 22 anys veí 
de la urbanització Can Rega-
sol, de Bigues, quan el cotxe 
que conduïa va sortir de la 
calçada per causes que no es 
coneixen al quilòmetre 2 de 
la carretera C-1415, a Caldes.

Les Franqueses 
reclama més 
seguretat a les 
estacions de 
tren

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de les Fran-
queses del Vallès està pre-
parant una moció per exigir 
més seguretat a les estacions 
de Renfe després que al 
desembre va morir una dona 
atropellada pel tren quan 
travessava un pas a nivell a 
l’estació de la línia del Nord.

L’alcalde, Francesc Torné, 
ha explicat que la moció, que 
s’inclourà en el ple d’aquest 
mes de gener, exigeix millo-
res en la seguretat i també 
en el funcionament de les 
estacions.

La moció demana “la 
supressió dels dos passos a 
nivell que hi ha a les Fran-
queses, que ja ha estat apro-
vada per Renfe, però que 
encara no s’ha executat, així 
com el tancat de les estaci-
ons”, segons ha explicat l’al-
calde. Torné també ha apun-
tat: “Reivindiquem millores 
en el funcionament de les 
dues línies, la de Puigcerdà 
i la de Portbou”. La moció, 
segons l’alcalde, es trasllada-
rà a tots els agents implicats 
en la gestió del ferrocarril, 
com Renfe, l’Administrador 
d’Infraestructures Ferro-
viàries (Adif), el Ministeri 
de Foment i el Congrés dels 
Diputats, “que és on han 
d’aprovar les inversions”, ha 
dit Torné.

La borsa de lloguer 
de Sant Celoni fa set 
contractes en vuit 
mesos
Sant Celoni

La borsa municipal d’habi-
tatges de lloguer de Sant 
Celoni només ha tramitat el 
lloguer de set habitatges, fet 
que ha representat l’allot-
jament de 17 persones, des 
que va entrar en servei, el 
mes d’abril de l’any passat. 
L’impacte de la borsa en el 
lloguer de pisos al poble ha 
estat, doncs, reduïda ja que 
segons les estadístiques faci-
litades per l’Ajuntament, en 
els primers sis mesos de l’any 
es van gestionar un total 
de 54 contractes de lloguer.
Fonts municipals calculen 
que enguany, la borsa tindrà 
més activitat quan sigui més 
coneguda. El preu mitjà dels  
lloguers que s’han tramitat 
a través de la borsa és força 
més baix que la mitjana del 
mercat, ja que s’ha situat en 
641 euros i en 5,7 euros per 
metre quadrat quan la mit-
jana de la comarca és de 953 
euros.

Figaró tanca el 
termini per fer 
propostes al pla 
d’acció municipal
EL 9 NOU

L’Ajuntament de Figaró tan-
ca aquest dimarts el termini 
per rebre suggeriments dels 
veïns al Pla d’Acció Muni-
cipal (PAM) del període 
2008-2011. Les butlletes que 
va repartir el consistori es 
poden lliurar a la mateixa 
casa de la vila, al centre cívic 
o per correu electrònic.


