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El Vallès Oriental ha perdut 
més de la meitat de les seves 
terres de conreu en 60 anys
El 54% de les 14.765 hectàrees perdudes les ocupen ara habitatges i polígons
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L’alcaldessa de Sant Fost, 
Montserrat Sanmartí 
(IUSF), detalla en una 
entrevista com ha trobat 
l’Ajuntament després de la 
moció de censura que li ha 
tornat l’alcaldia. Sanmartí 
carrega fort contra l’exalcal-
de Carles Miquel.

“Ens hem 
trobat un 
ajuntament 
caòtic”

(Pàgines 6 i 7) Sanmartí, amb mascaretes ‘aparegudes’ als despatxos municipals
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L’illa de vianants de 
Granollers recupera l’alè 
tot i la Covid. Mitja dotzena 
de locals comercials molt 
cèntrics, alguns de tancats 
des de fa més d’un any, tor-
naran a aixecar la persiana. 
Segons ha pogut confirmar 
EL 9 NOU, entre aquests hi 

haurà el de la cadena catala-
na de moda Guitare. També 
s’ultima l’obertura d’una 
ferreteria al carrer Sant 
Roc, una gelateria i una 
perruqueria a la plaça de les 
Olles i una mútua i un nou 
forn de pa al carrer Anselm 
Clavé.

Mitja dotzena de locals 
comercials aixecaran  
la persiana al centre  
de Granollers en breu

(Pàgines 8 i 9)

Només una 
de cada cinc 
empreses té 
botiga en línia 
a la comarca

(Pàgina 18)

Desnonada 
una parella 
en situació 
vulnerable  
a Sant Celoni

(Pàgina 5)

Quaranta anys 
de la travessia 
amb Vespino  
de París a 
Lliçà d’Amunt

(Pàgina 25)

L’Esport Club 
arrenca amb 
una derrota  
el ‘play-off’ per 
ser a Segona B

(Pàgina 28)

(Pàgines 2 a 4 i editorial) El sector de Tres Torres a Granollers als anys 80 i en aquests moments

La derrota 
a Saragossa 
empeny el  
CB Granollers  
al descens

(Pàgina 32)
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Canvis dels usos del sòl (1956-2018)

En què s'han convertit els conreus des de 1956 al Vallès Oriental

Conreus            Forestals          Urbanitzat

1956 2018
36,3

61

2,7

16,2

16,8

66,9

Zones industrials, comercials i/o de serveis
Prats i herbassars
Boscos densos d'aciculifolis
Matollar
Boscos densos d'esclerofil·les i laurifolis
Zones urbanes laxes
Zones verdes urbanes
Àrees residencials aïllades
Àrees urbanitzades
Sòl nu urbà

2.330,8
1.769,4

1.746,8
1.701,3

1.404,2
1.377,3

1.261,5
1.058,4

467,9
443

Camps de conreu a l’entorn de Mollet amb l’hospital i la zona de Can Borrell i els cingles de Bertí, el turó de Tagamanent i el Montseny al fons

El Vallès Oriental  
ha perdut el 55% 
dels espais de conreu 
que tenia en 60 anys
Han desaparegut 14.765 hectàrees de sòl 
agrícola entre 1956 i 2018

Granollers

Ferran Polo

El Vallès Oriental ha perdut 
més de la meitat de les terres 
que conreu que hi havia en 
tot just 60 anys. Són 14.765 
hectàrees de sòl agrícola 
que, principalment, s’han 
anat urbanitzant per fer-hi 
espais residencials, polígons 
industrials o zones comerci-
als. En concret, s’ha produït 
en 7.974 de les hectàrees que 
s’han perdut. Tot plegat ha 
canviat la composició de la 
comarca, que ha passat de 
tenir el 36,3% del territori 
dedicat a conreus l’any 1956 
a només el 16,2% l’any 2018. 
En canvi, les zones urbanit-
zades han passat del 2,7% 
del total al 16,8%. I els espais 
forestals del 61% al 66,9% 
(vegeu gràfics). La pèrdua 
de sòl agrari a la comarca 
és superior al conjunt de la 
mitjana de les comarques de 
Barcelona, en què se situa en 
un 42% en aquest període de 
poc més de 60 anys.

Són dades de l’informe 
d’anàlisi Terres amb futur 
que s’ha fet dins de l’estratè-
gica BCN Smart Rural i que 
compara les imatges capta-
des en l’ortofotografia del 
territori que es va fer l’any 

1956 –es coneix amb el nom 
de vol americà– amb l’últim 
mapa de cobertes del sòl ela-
borat per l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalunya.

IMPACTE ALS BOSCOS

El creixement de les zones 
urbanitzades també ha anat 
en detriment dels boscos: des 
de 1956 s’han ocupat 2.629 
hectàrees de bosc. Tot i això, 
l’espai forestal té un saldo 
positiu i augmenta per les 
7.511 hectàrees de conreus 
que s’han abandonat i s’han 
anat transformant en boscos. 
És pràcticament la mateixa 
xifra que espais de conreus 
desapareguts per la urbanit-
zació del territori.

L’estudi de BCN Smart 
Rural vol cridar l’atenció 
sobre “la importància dels 
espais agraris en un context 
de futur d’emergència climà-
tica, sanitària i alimentària”. 
“Vam pensar que, a més de 
tenir les dades, era impor-
tant que aquestes arribessin 
a la ciutadania”, diu Sònia 
Callau, enginyera agrònoma 
i cap de la unitat d’espais 
agraris de la Diputació. “Els 
governs que vulguin garantir 
l’accés de la seva població a 
una alimentació saludable, 

“El sòl agrari amb capacitat 
productiva és escàs i serà desitjat”
El sector agrari reclama eines per aturar la pèrdua d’espais agrícoles

Granollers

F.P.

La pèrdua progressiva d’es-
pai agrari constitueix un 
dels reptes principals que 
afronta el Vallès Oriental i 
la resta de comarques de la 
demarcació de Barcelona, 
constaten els autors de 
l’estudi de BCN Smart 
Rural. Sònia Callau, cap de 
la unitat d’espais agraris 
de la Diputació, apunta la 
importància de mantenir 
els espais agraris –també a 
l’entorn de les zones més 
poblades– per garantir la 
sobirania alimentària en 
un futur. “Les previsions 
parlen d’un increment de 
la població a escala global i, 
per tant, caldrà incremen-
tar la producció d’aliments 
actual. El sòl amb capacitat 
productiva és un recurs 
molt escàs i, per tant, serà 
molt desitjat, com passava 
amb les terres on hi havia 

petroli als anys seixanta i 
setanta”. “Hi ha molts països 
rics que estan comprant mili-
ons d’hectàrees de terres en 
països menys desenvolupats 
per tenir sòl per a reserves 
de terres”, explica.

Per Callau, “és fonamental 
la preservació d’espais de 
conreu al voltant de les grans 
ciutats. Les ciutats sempre 
havien crescut al voltant de 
terres fèrtils i les hortes esta-
ven al voltant de les ciutats”. 
“Cal garantir l’existència de 
cinturons alimentaris.”

Jordi Rosàs, d’Unió de 
Pagesos, recorda el potencial 
de consum de l’àrea metro-

politana de Barcelona amb 
una població de 3,5 milions 
d’habitants. “Si la demanda 
fos local, hi hauria moltes 
opcions per al sector agrari 
de l’entorn.” Reclama “eines 
que permetin la preservació” 
de camps de conreu i per 
això aposta pel desplega-
ment “amb totes les seves 
potencialitats” de la llei 
d’espais agraris. “No hi veig 
més alternativa. La dinàmica 
de creixement urbanístic i 
industrial no té aturador i ho 
estem veient ara amb els pro-
jectes de grans instal·lacions 
de plaques fotovoltaiques.” 
Per això, reclama als polítics 

que passin a l’acció. “Ara hi 
ha discursos però cal que les 
polítiques es posin en línia. 
Es fan molts discursos de 
consum de proximitat i sobi-
rania alimentària però les 
polítiques que es fan van en 
la línia contrària”, diu posant 
l’exemple de nous planeja-
ment urbanístics. 

Rosa Pruna, d’Asaja, consi-
dera que cal valorar la tasca 
d’agricultors i ramaders. 
“Quan es valori realment 
al preu que toca, la gent no 
voldrà fer altres coses.” En 
aquest sentit, alerta sobre el 
perill dels projectes de grans 
horts solars amb plaques 

fotovoltaiques per produir 
electricitat. “Els horts solars 
fan pena de veure però si 
ve algú que et dona 1.200 
euros pels camps sense fer 
res i treballant en guanyes 
500, el pagès s’ho pot pen-
sar.” Creu que hi ha alterna-
tives com la introducció de 
l’energia fotovoltaica a les 
cobertes de les explotacions 
per a l’autoconsum com es 
fa en països com Holanda 
i Dinamarca sense perdre 
espais de cultiu. 

Tot i que ara “hi ha més 
consciència” sobre el valor 
dels espais agraris, Pruna 
lamenta que en les darreres 
dècades s’ha actuat “més 
amb disbauxa que amb rau-
xa”. “Hi ha llocs on s’han fet 
polígons que estan morts 
perquè no hi ha ningú que 
s’hi instal·li”, en referència 
a projectes a comarques com 
l’Anoia o el Pla d’Urgell. 
“Almenys, els polígons 
d’aquí tenen activitat.”
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Reducció de les terres de conreu al Vallès Oriental entre els anys 1956 i 2018

Municipi Hectàrees perdudes % sobre les que tenia

Aiguafreda 76,7 76

L’Ametlla del Vallès 435,86 52,77

Bigues i Riells 962,44 72,71

Caldes de Montbui 739,76 48,94

Campins 101,74 58,08

Canovelles 294,28 58,68

Cànoves i Samalús 204,53 31,47

Cardedeu 306,83 35,84

Figaró-Montmany 107,33 65,72

Fogars de Montclús 330,12 61,84

Les Franqueses del Vallès 689,61 33,82

La Garriga 491 61,1

Granollers 664,05 61,81

Gualba 243,66 69,44

La Llagosta 185,73 85,93

Lliçà d’Amunt 640,71 48,94

Lliçà de Vall 442,85 58,9

Llinars del Vallès 575,61 57,3

Martorelles 201,48 87,5

Mollet del Vallès 450,82 53,4

Montmeló 236,15 85,55

Montornès del Vallès 478,55 75,35

Montseny 125,27 58,4

Parets del Vallès 473,98 62,57

La Roca del Vallès 975,7 49,08

Sant Antoni de Vilamajor 272,52 32,12

Sant Celoni 727,09 74,62

Sant Esteve de Palautordera 137,2 41,44

Sant Feliu de Codines 403,46 74,6

Sant Fost de Campsentelles 411,96 88,29

Sant Pere de Vilamajor 274,57 41,5

Santa Eulàlia de Ronçana 410,21 43,31

Santa Maria de Martorelles 94,3 74,59

Santa Maria de Palautordera 365,08 46,3

Tagamanent 235,74 84,81

Vallgorguina 239,74 70,75

Vallromanes 384,08 84,61

Vilalba Sasserra 54,47 56,29

Vilanova del Vallès 320,04 47,22
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Camps de conreu a l’entorn de Mollet amb l’hospital i la zona de Can Borrell i els cingles de Bertí, el turó de Tagamanent i el Montseny al fons

sostenible i de proximitat 
han de disposar de terres 
de conreu. En aquest sentit, 
protegir les zones agràries és 
clau, ja que si no hi ha camps 
i no hi ha pagesos no hi pot 
haver sobirania alimentària”, 
explica Callau.

SANT FOST, EL 
PERCENTATGE MÉS ALT

Per municipis, Sant Fost és 
el que registra una davalla-
da més important de terres 
conreu. S’hi han perdut el 
88,29% de les que hi havia, 
amb un total de 411 hectà-
rees. Els espais urbanitzats 
augmenten del 4,2% que hi 
havia l’any 1956 al 27,4%, 
segons el mapa de cober-
tes del sòl de l’any 2018. El 
bosc també guanya espai: 
del 60,3% al 68,4%. Ara, els 
espais agraris representen al 
municipi només el 4,2% de 
la superfície. Són situacions 
similars a altres municipis 
propers com Martorelles, la 
Llagosta i Montmeló, que 
lideren la llista de municipis 
del Vallès Oriental amb una 
major pèrdua d’espais agraris 
(vegeu quadre adjunt).

Entre els municipis amb un 
percentatge més alt també hi 
ha Tagamanent. És el cinquè 
de la llista. En aquest cas, 
l’impacte més gran deriva 
de la pèrdua de camps de 
conreu que han estat acabant 
ocupats per zona forestal. Els 
boscos passen de representar 
el 93,2% al 97% del territori. 

L’espai de conreus passa del 
6,4% a l’1%. Mentre que les 
zones urbanitzades pugen 
del 0,4% a l’1% del total del 
seu territori.

La pèrdua de conreus en 
detriment dels boscos també 
es revela com un problema. 
“Hem tancat 700 masos al 
Montseny i això vol dir que 
la superfície agrícola que 
tenien també s’ha perdut”, 
diu el naturalista Martí Boa-
da, de Sant Celoni, que ho 
havia estudiat en la seva tesi. 
Boada recorda que la pèrdua 
de diversitat en el paisatge 
afecta la biodiversitat. “Hem 
perdut una gran quantitat 
d’espècies, i no parlo d’espè-
cies estranyes, parlo d’espè-
cies que eren molt habituals, 
com la guatlla.” També afecta 
els aqüífers: “Hi ha més con-
sum d’aigua.” I augmenta el 
risc d’incendi: “Hi ha més 
quantitat de combustible.” 
“És molt més complicat atu-
rar els incendis forestals. 
Quan hi ha camps, és més 
fàcil intervenir”, apunta, 
per la seva banda, Sònia 
Callau, que recorda que cal 
sumar-hi el risc derivat dels 
efectes del canvi climàtic. 
“L’augment del bosc és un 
desastre per a la biodiver-
sitat”, conclou Boada, que 
destaca el valor d’un paisatge 
amb mosaic agroforestal. Cal 
deixar de banda la idea de la 
“intocabilitat dels boscos”, 
demana. “Un paisatge nos-
tre amb una versió humana 
amable sempre ha tingut més 
biodiversitat.”

Per Callau, conèixer les 
zones boscoses on hi havia 
hagut camps de conreu 
és interessant. “Sabem on 
podem anar a buscar aquests 
camps i on és més interessant 
disposar de zones obertes per 
anar a recuperar espais agrí-
coles i de pastures.”

De camps a barris
Granollers La ciutat de Granollers és un exemple 
dels canvis en el paisatge que hi ha hagut des de 
1956 i fins ara al Vallès Oriental amb la pèrdua 
progressiva dels espais agraris que, a les planes, 
han ocupat principalment barris residencials i 
polígons industrials. L’any 1956, el 72,2% del ter-
ritori de Granollers eren zones de conreu, segons 

les dades de l’estudi de BCN Smart Rural obtin-
gudes de l’ortofotografia del vol americà. Ara, 
representen el 27,6%. L’espai urbanitzat s’ha mul-
tiplicat per quatre: de representar el 14,4% del 
territori ha passat a ser el 56%. La zona forestal 
també ha crescut tres punts: del 13,4% al 16,4%. 
Entre 1956 i 2018, 537 hectàrees de la ciutat han 
deixat de ser camps de conreu per convertir-se en 
espais urbanitzats. A favor de les zones urbanit-

zades, també s’han perdut 91 hectàrees que eren 
forestals. La massa forestal, però, guanya per les 
155 hectàrees que acaba recuperant en antigues 
zones agràries. A la foto antiga, la zona sud des 
del carrer Julià Centelles amb els camps nevats 
l’any 1966. S’hi veu al fons l’església de Palou. Just 
davant, s’hi va construir el Palau d’Esports pels 
Jocs Olímpics de 1992. La foto actual està feta des 
del carrer Francesc Macià, uns metre a ponent.
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L’espai forestal 
ha augmentat 

ocupant  
antics conreus  

i pastures 
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La portalada de Can Roig, una de les masies que hi havia a la part del pla de Llerona on es va fer el polígon, conservada a la rotonda de la carretera de l’Ametlla

Plantar fàbriques i carrers
Les Franqueses ha perdut dos terços de les terres de conreu que tenia l’any 1956

Les Franqueses del Vallès

F.P.

“Can Roig, 1586”, recorda un 
cartell enmig de la rotonda 
que hi ha a la cruïlla entre la 
Via Europa, l’eix viari prin-
cipal del polígon Pla de Lle-
rona que transcorre paral·lel 
al riu Congost, i la carretera 
que va cap a l’Ametlla. Dar-
rere de l’inscripció i al centre 
de la rotonda, s’alcen dues 
antigues portalades d’aques-
ta històrica masia, una de les 
que es van enderrocar en el 
procés d’urbanització de la 
zona industrial. Van patir la 
mateixa sort Can Xerric, Can 
Guri, Can Net i Can Jubany.

El pla de Llerona és una de 
les àrees de les Franqueses 
que ha viscut un procés d’ur-

banització en les darreres 
dècades que ha capgirat els 
usos del sòl que hi havia al 
municipi fa tot just sis dèca-
des. L’any 1956, el 69,7% del 
territori de les Franqueses es 
dedicava a conreus, mentre 
que l’any 2018, segons el 
mapa de cobertes del sol ela-
borat per l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalunya, 
havia baixat fins al 46,1% 
del territori. L’espai agrari 
perdut –689 hectàrees en 
total– ha estat ocupat princi-
palment per zones urbanitza-
des amb habitatges, polígons 
industrials i espais comerci-
als. 480 hectàrees han viscut 
aquesta transformació. De 
fet, els espais urbanitzats 
han passat de ser el 3,2% de 
tot el territori l’any 1956 a 

cobrir el 20,7% de la super-
fície amb les dades de 2018. 
Les zones forestals també 
han augmentat: ara hi ha 
boscos en 265 hectàrees que 
fa sis dècades eren camps de 
conreu. A més, a les Franque-
ses, 40 hectàrees que l’any 
1956 eren forestals ara són 
terrenys urbanitzats.

El pla general urbanístic 
aprovat l’any 1974 fixava 
importants creixements 
urbans i industrials a tot el 
municipi, que es preveia que 
l’any 2010 arribés a superar 
els 31.000 habitants. Un pro-
nòstic que no es va complir. 
Al pla de Llerona, s’hi dibui-
xaven 221 hectàrees reserva-
des per a la gran indústria. 
L’any 1972 s’havia aprovat 
inicialment un pla parcial ja 

expansiu: afectava 48 pro-
pietaris i més d’un milió de 
metres quadrats del pla. Uns 
anys després, alguns propie-
taris van demanar quedar-ne 
fora perquè les seves terres 
continuessin sent rurals. 
Una petició que es va acabar 
atenent amb l’arribada de la 
democràcia als ajuntaments 
amb les primeres eleccions 
municipals després del fran-
quisme l’any 1979. “El sector 
agrari tampoc volia una urba-
nització massiva”, recordava 
el primer alcalde democràtic, 
Ricard València, al llibre Les 
Franqueses del Vallès: els anys 
del darrer franquisme i la 
transició cap a la democràcia 
(1960-1979).

La transformació ha acabat 
afectant la part sud del pla 

des del límit amb Canovelles 
fins algun centenars de 
metres més avall del camí de 
Can Toni. “Durant aquells 
anys, els polígons es feien a 
prop dels rius, que era també 
on hi havia els camps més 
bons perquè es regaven”, 
explica Isidre Roquerias, 
veí del pla de Llerona, que 
assegura que la zona ara “no 
té res a veure” amb la que 
recorda dels anys cinquanta 
o seixanta del segle passat. 
Tot i això, la zona nord sí 
que era força igual. “Abans 
els camins, eren estrets i de 
terra. Ara estan tots asfaltats 
i són més amples”, comenta 
com a diferència.

Als camps d’aquesta plana 
agrícola, s’hi sembrava de 
tot. El regadiu permetia fer-
hi horta: faves, cigrons, mon-
getes... També aliments per 
al bestiar que hi havia a totes 
les cases: vaques i vedells, 
porcs i cavalls, que servien 
per treballar la terra. També 
era molt diferent el límit 
de la riera –el riu Congost–, 
ara traçat amb tira línies per 
l’avinguda Europa. “On hi ha 
el carrer ara, abans era pràc-
ticament la riera. El riu era 
molt planer i, en funció de 
les avingudes, anava canvi-
ant de trajectòria. Tocava els 
camps”, recorda Roquerias. 

L’INCESSANT AMENAÇA  
DEL QUART CINTURÓ

Des dels anys setanta, el pla 
de Llerona viu sota l’amena-
ça del quart cinturó. La carre-
tera ha anat canviant de nom 
–des de Red Arterial Metro-
politana de 1976 a ronda del 
Vallès– però l’ombra és allar-
gada. “De tant en tant, va 
apareixent i no saps mai per 
on passarà. Si passa per aquí, 
quedarà tot destrossat. Ja ha 
quedat malmès tot el sector 
sud de Llerona. Almenys, 
poder conservar la part de 
dalt”, demana Roquerias, que 
recorda que “també calen 
camps per produir aliments 
per a la gent”.

    PUBLICITAT Serveis de proximitat
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Desnonen una parella en situació 
vulnerable a Sant Celoni
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Membres de la PAH asseguts a la porta del bloc i el desplegament policial

Sant Celoni

EL 9 NOU

La crida de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i 
el Capitalisme (PAHC) del 
Baix Montseny no va ser 
suficient perquè una comi-
tiva dels Mossos desnonés 
divendres la Raquel i en Juan 
Pedro, una parella de Sant 
Celoni en situació vulnerable 
a qui la propietat del pis –un 
particular– on vivien recla-
mava el pagament del lloguer 
des de fa mesos.

Una trentena d’activistes 
i simpatitzants de les PAH 
de tot el Vallès Oriental van 
concentrar-se a la porta del 
pis on vivien, al número 6 del 
carrer València, per intentar 
aturar el desnonament, pre-
vist per a les 12 del migdia. 
Els convocats es van veure 
sorpresos per la presència 
de tres furgonetes de l’Àrea 
Regional de Recursos Ope-
ratius (ARRO) dels Mossos. 
Una portaveu de la PAHC, 
Júlia Hosta, explicava que 

l’entitat hi va mediar i admet 
que finalment van executar 
el desnonament “sense resis-
tència”.

La PAHC ja havia intentat 
aturar aquest llançament 
per la via administrativa, 
sense èxit. Expliquen que 
van demanar dos mesos més 

de marge perquè la parella 
pogués trobar una solució 
habitacional, però la pro-
pietat s’hi va negar, segons 
expliquen. De fet, el desno-
nament d’aquesta família 
ja s’havia programat per la 
primavera de l’any passat 
però la declaració de l’estat 

d’alarma per la Covid-19 va 
obligar a aturar-lo. “Vam fer 
un seguiment del cas, però 
la família va deixar l’assem-
blea i ara fa poc que s’hi van 
tornar a reincorporar”, diu la 
portaveu. 

La Raquel i en Juan Pedro 
són una parella en situació 
vulnerable. Van deixar de 
pagar el pis per la seva fràgil 
situació econòmica, que s’ha 
agreujat per la pandèmia. 
De fet, cap dels dos treballa, 
tenen problemes de salut i 
una dotzena de gats a càrrec. 
Després del desnonament, 
els animals es van quedar 
en un inici al pis. La Policia 
Local va obrir-lo i ara se’n 
cuiden els veïns. 

Des de divendres la parella 
desnonada s’ha instal·lat en 
una pensió de Cardedeu i 
aquest dilluns es trobaran 
amb els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
per intentar trobar una solu-
ció a curt termini que els per-
meti disposar d’un habitatge 
alternatiu.

ERC de la Garriga 
homenatja Gastó 
Comère, alcalde 
durant la Guerra Civil

La Garriga

ERC de la Garriga celebra 
dijous 90 anys del partit amb 
un homenatge a Gastó Comè-
re (França, 1884-Sabadell, 
1936), regidor des de 1934 i 
alcalde durant un parell de 
mesos de 1936, just a l’esclat 
de la Guerra Civil. Comère 
va ser assassinat prop de 
Sabadell. La seva defunció es 
va inscriure l’11 de desembre 
de 1936. L’acte es farà al pas-
seig Doctor Vich a les 7 de la 
tarda. L’homenatge es farà 
extensiu a totes les persones 
que han defensat els valors 
republicans i a les que han 
patit la repressió. Hi inter-
vindran l’historiador Joan 
Garriga, l’exconseller Carles 
Mundó i l’alcaldessa Dolors 
Castellà.

Ferit lleu un usuari 
de patinet en un xoc 
a Canovelles
Canovelles

Un usuari de patinet va patir 
ferides lleus dijous a la nit 
en una topada amb un cot-
xe a la rotonda de la ronda 
Nord i el carrer Indústria, a 
Canovelles. Va ser traslladat 
a l’Hospital de Granollers.

Mollet repararà la pilona de la 
carretera de Gallecs a final de mes
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La pilona de la carretera de Gallecs tornarà a funcionar a final de mes

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Mollet 
ha anunciat que a finals 
d’aquest mes d’abril estarà 
reparada la pilona automàti-
ca que controla la carretera 
de Gallecs (BV-5154) i que 
hauria d’impedir la circulació 
de vehicles de fora del poble 
i que només estan de pas.

L’Associació de Veïns va 

denunciar a EL 9 NOU a prin-
cipis de març que la pilona 
està espatllada des de fa més 
d’un any, fet que havia incre-
mentat el trànsit de vehicles 
amb el consegüent risc per a 
vianants i ciclistes. La setma-
na passada, fonts de la matei-
xa entitat van anunciar que 
el regidor de Gallecs, Raul 
Broto, es va comprometre 
que estigui reparada a finals 
de mes, després d’haver des-

cartat l’alternativa de posar 
una càmera de control de 
matrícules.

La pilona es va instal·lar 
prop del trencall que va a 
l’església de Gallecs i la podi-
en accionar els veïns que dis-
posaven d’un comandament. 
Es va posar per evitar que es 
fes servir la carretera com 
a drecera per anar des de 
Mollet a la carretera C-155, 
de Granollers a Sabadell.

Van ser desallotjats divendres del pis on vivien perquè no podien pagar el lloguer
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“Ens hem 
trobat un 
ajuntament 
caòtic”

Montserrat Sanmartí és alcaldessa de Sant Fost des del 2008, un càrrec que va perdre durant 20 mesos, des del juny del 2019. El pacte amb Sant Fost en Comú Podem li ha permès recuperar-lo

Sant Fost de C.

Josep Villarroya

Montserrat Sanmartí (IUSF) 
ha recuperat l’alcaldia de 
Sant Fost 20 mesos després 
de perdre-la a mans d’un pac-
te entre ERC, la regidora no-
adscrita i Sant Fost en Comú 
Podem. El regidor d’aquest 
darrer partit va donar suport 
a la moció de censura contra 
l’alcalde d’ERC-Junts, Carles 
Miquel.

Com s’ha trobat l’Ajunta-
ment?

Molt trist, amb falta d’higi-
ene, bastant desolat i caòtic. 
I és una de les coses que hem 
volgut arreglar. Ja ens hem 
reunit amb diversos treballa-
dors.

En quin sentit ho diu?
Per exemple, ens hem 

trobat que els funcionaris 
els havien negat l’accés a la 
informació.

Què vol dir?
Qualsevol veí pot presen-

tar una queixa, un suggeri-
ment, una petició... al regis-
tre d’entrada. O una factura. 
Posem el cas d’una factura. 
Es passava la factura al regis-
tre d’entrades i els serveis 
econòmics havien d’anar a 
l’oficina d’atenció al ciutadà 
a mirar la factura que havien 
portat o bé l’oficina havia 
de transmetre la informació 
als serveis econòmics, quan 
abans era públic. Perquè és 
una informació pública. Hem 
trobat un ajuntament bas-
tant opac.

Diu que han trobat masca-
retes sense repartir.

Al principi de la pandèmia 
molta gent va cosir masca-
retes i fa poc se’ls va fer un 
homenatge. Doncs bé, quan 
hem començat a fer canvis de 
despatxos, netejar una mica i 
pintar, perquè ja li dic que hi 
havia una certa falta d’higie-
ne amb caixes per terra, ens 
hem trobat això. Més d’un 
miler de mascaretes.

Potser se’n van fer més de 
les necessàries.

Em sembla perfecte, però 
que ho diguin, perquè potser 
hi ha gent que les hauria 
agafat. No costa res dir que 
si algú vol mascaretes, n’hi 
ha. I ara què fem? Doncs com 
això moltes més coses. 

Per què calia fer una 
moció de censura?

Hi ha un descontentament 
al poble amb l’anterior equip 
de govern. Els veïns tenien 
un seguit de reivindicacions 
i se sentien desprotegits. 
Carles Miquel tenia un estil 
molt impositiu i poc transpa-
rent. És el que durant mesos 
vam estar dient; que s’ama-
gava informació, que tot era 
fum, que no hi havia un pro-
jecte, sinó que el que volia 
ERC era arribar al poder per 
posar fi a IUSF. ERC, durant 
molts anys, ha anat donant 
la visió que IUSF érem una 
colla de corruptes, que havi-
en d’aixecar catifes... Això 
s’ha descobert que és menti-
da i per mantenir la mentida 
s’havien d’inventar històries. 
Ells feien una política més 
de partit que de necessitats 
del poble. I nosaltres som 
municipalistes. La nostra 
prioritat és Sant Fost. El més 
fàcil era quedar-nos a l’opo-
sició i demostrar quin equip 
de govern hi havia i qui era 
l’alcalde. Estàvem preparats 
per estar quatre anys a l’opo-
sició, però vaig trucar a l’Al-
berto per valorar la situació 
del poble.

Li va trucar per proposar-
li un govern alternatiu?

No. La idea era parlar amb 
l’altre grup de l’oposició. 
Aquests 20 mesos a l’oposició 
ens han servit per fer auto-
crítica i per millorar. I ens 
hem adonat de la força que 
té IUSF. A mi m’han vingut 
a buscar altres partits i he 
dit que no. Tinc un equip del 
qual estic orgullosa.

Quins?
Tots. Des de fa molts anys.
Diu que han fet autocríti-

ca. Què han fet malament?
A vegades, quan governes, 

t’obsessiones amb els teus 
projectes i potser la rela-
ció amb En Comú Podem 
la podríem haver millorat 
molt abans. I això és una 
de les coses que li vaig dir 
a l’Albert; que teníem una 
oportunitat de conèixer-nos 
i seria bo que comencéssim 
a treballar conjuntament 
des de l’oposició, presentar 
mocions conjuntes... Lla-
vors, a partir d’aquí hem fet 
autocrítica. Hi ha projectes o 

decisions a les quals no haví-
em donat importància.

Com quins?
Una de les coses que ara 

volem treballar molt bé és el 
tema de la seguretat. 

El govern anterior deia 
que s’ha incrementat la 
dotació de la policia local 
i que s’havia nomenat una 
nova cap del cos.

Ho millorarem. Hi haurà 
canvis. De fet, encara no hem 
començat a tirar endavant 
tots els punts del pacte. Però 
les prioritats són els temes 
socials. Sabem que estem 
en una situació molt difícil 
i ens preocupa molt. I vull 
deixar clar que nosaltres som 
un equip de govern i que les 
decisions les pren l’equip de 
govern. Som set, no som sis 
més un.

Es fa difícil d’entendre 
com fa tot just uns mesos 
tenien unes relacions pèssi-
mes amb SFECP i ara gover-
nen junts.

No és tan complicat. 
Nosaltres som molt senzills. 
Només li vull dir una cosa. 
Nosaltres vam començar el 
mandat amb el millor resul-
tat d’IUSF en tota la seva 
història i teníem un pacte 
amb el PSC, però va passar el 
que va passar. Ara tenim un 
pacte amb En Comú Podem i 
és un pacte de dos anys ferm 
i, si les dues formacions i el 
poble ho vol, és un pacte de 
futur. Vam començar amb 
una relació complicada, però 

en aquests 20 mesos nosal-
tres vam agafar una experi-
ència a l’oposició i En Comú 
Podem ha agafat una experi-
ència dins del govern. No és 
el mateix estar a l’oposició 
que governar i quan tu has 
estat sempre a l’oposició i 
no has governat mai ho veus 
d’una manera. Això és expe-
riència i l’experiència ens 
ha fet arribar fins aquí. I el 
que hem valorat les dues for-
macions no és el rendiment 
polític que podem treure, és 
com estava anant el poble. I 
el poble estava anant d’una 
manera que semblava un 
Titànic. I com a polítics res-
ponsables això no ho podíem 
tolerar. Per això vam comen-
çar a parlar.

Va costar?
No. Les reunions van ser 

molt fàcils. Vam posar les 
coses sobre la taula, vam dir 
que ens havíem de començar 
a conèixer i mirar cap al nos-
tre poble.

Al principi del mandat 
vostè es podia pensar que la 
regidora del PSC no compli-
ria l’acord del seu partit?

No. Va ser una sorpresa.
I per això feia l’efecte que 

no ho havia acabat de pair?
Per què ho diu?
Pel to que feia servir. 
No. És que jo soc així.
El més suau que li deia 

a l’alcalde Miquel és que 
era un alcalde okupa i 
il·legítim.

Però és que ell, en plena 
campanya electoral, va dir 
que volia ser alcalde, fos 
com fos. I ho va aconseguir. 
Hi ha moltes maneres d’ar-
ribar al poder. Amb pactes 
o amb jugades. I allò va ser 
una jugada. ERC va arribar a 
l’alcaldia d’una manera que, 
des del meu punt de vista, no 
és... I m’agrada estar a IUSF 
perquè ho puc dir. La con-
versa que estem mantenint 
és totalment transparent i 
lliure. No depèn del que diu 
un partit. Les maneres amb 
què Carles Miquel va arribar 
a ser alcalde no són correc-
tes. Si un polític ha de donar 
exemple i arriba al càrrec 
d’aquesta manera com ens 
podem presentar davant de 
la població?

En tot cas és legal.
D’acord, però no moral. 

“Una de les coses 
que ara volem 

treballar molt bé 
és el tema  

de la seguretat” 

“El pacte amb  
En Comú Podem 
és per a dos anys 

i, si el poble  
ho vol, de futur”

Dilluns, 12 d’abril de 20216

Entrevista a l’alcaldessa de Sant Fost, 
Montserrat Sanmartí (IUSF)
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Montserrat Sanmartí és alcaldessa de Sant Fost des del 2008, un càrrec que va perdre durant 20 mesos, des del juny del 2019. El pacte amb Sant Fost en Comú Podem li ha permès recuperar-lo

Moralment és incorrecte.
I des de llavors les relaci-

ons no van ser bones...
No, no. Quan jo era alcal-

dessa el senyor Carles 
Miquel mai havia parlat amb 
mi. I com a cap de l’oposició 
mai m’ha dit res. Ens nega-
va informació. Hem hagut 
d’anar a la Comissió de 
Garantia de Dret d’Accés a 
la Informació Pública. Som 
regidors perquè el poble 
ens ha votat, ens mereixem 
un respecte i no l’hem tin-
gut mai per part del senyor 
Carles Miquel.

Per què van atiar el 
rebuig al centre de menors 
migrants sols a Sant Fost?

No ho vam atiar. L’oposició 

a la població ja hi era. 
Però van donar suport a la 

plataforma ciutadana.
La plataforma no la va cre-

ar IUSF. Jo no formo part de 
la plataforma. Que hi ha gent 
de la plataforma que vota 
IUSF o gent d’independents 
a la plataforma? Sí. Com d’al-
tres partits.

Però què en pensa, d’al-
guns missatges que van 
córrer?

Quins missatges?
Alguns d’un to xenòfob.
ERC ens ha acusat 

d’aquests missatges, però 
nosaltres no som xenòfobs. 
El primer centre de menors 
de Sant Fost, el CRAE, es va 
posar quan governava IUSF. 
El que va passar és que a 
nosaltres ens va arribar la 
informació que l’Ajunta-
ment tenia intenció de posar 
un centre de menors. Vam 
demanar informació i se’ns 
va negar, vam preguntar al 
ple i se’ns va tornar a negar. 
Però IUSF s’ha sabut orga-
nitzar a l’oposició. Teníem 
controlats els registres i vam 
veure documentació. Des-
prés hi va haver una reunió 
al parc de la Pau, convocada 
pels veïns, i aquí es va embo-
licar, perquè la senyora Patrí-
cia Orta va fer un míting. I 
l’Ajuntament va seguir sense 
donar informació. Nosaltres 
el que vam fer va ser pregun-
tar si era veritat que posarien 
un centre de menors i, si el 
volien posar, com el volien 
posar, amb quin projecte 
educatiu... No estem en 
contra que vinguin menors 
a Sant Fost, però realment 
Sant Fost és el municipi ido-
ni? Si és que sí, que expliquin 
per què és idoni. El que IUSF 
ha dit en plens i en xarxes és 
que no està d’acord que hi 
hagi un negoci amb aquests 
menors. I hi havia un negoci, 
És així i es pot demostrar.

Com?
Perquè quan Carles Miquel 

reconeix que hi ha el projecte 
i que aniria a casa d’un fami-
liar i ara, que hem tingut 
accés a tota la documentació, 
hem vist que l’Ajuntament 
podia haver demanat a la 

DGAIA tot el projecte del 
centre de menors i no va 
fer cap sol·licitud. Perquè 
si, com a ajuntament, es 
creu que és beneficiós tenir 
aquest centre de menors, 
em sembla perfecte, però cal 
fer-ho bé, sense enganyar ni 
amagar res. Ara hem dema-
nat l’expedient i hem vist 
que no s’havia demanat abso-
lutament res. Ens fa la sensa-
ció que això va ser quedar bé 
davant del seu partit.

Què pensen fer amb el 
projecte de recollida de resi-
dus porta a porta?

Hi estem a favor, però no 
com ho volien fer. Ens hem 
trobat que no hi ha res pla-
nificat. Deien que al mes 
d’octubre s’implantaria, però 
no hi ha res; només unes 
converses amb el Consorci de 
Residus. Hem d’explicar a la 
població què vol dir el porta a 
porta, com s’ha de fer... Això, 
que és tan senzill, no està 
fet. No es pot fer un canvi de 
sistema per imposició. Es farà 
perquè és dins del pacte de 
govern, però ho hem d’acabar 
de treballar. Perquè encara no 
sabem la situació de l’Ajun-
tament. El que feia el govern 
anterior era vendre fum. Ja li 
estic dient una de les coses.

Digui-me’n més.
L’ampliació del Pavelló 1 va 

sortir d’un projecte que vam 
presentar al Pla de Barris. És 
un projecte que val un milió 
d’euros, només l’obra exte-
rior. I hem aconseguit uns 

250.000 euros de subvenció 
del PUOSC. El senyor Carles 
Miquel ha endeutat l’Ajun-
tament amb tres milions 
d’euros més. Ja em dirà d’on 
traiem els recursos per tirar 
endavant aquest projecte. No 
ens podrem endeutar perquè 
la LRSAL no ho permet. Ara 
estem al 68%. S’ha de remo-
delar aquell sector, però com 
ho fem? Nosaltres no publi-
carem una foto al butlletí 
municipal per dir que bons 
que som. Nosaltres, si publi-
quem una cosa, és perquè la 
podem fer. N’hi explico més?

Endavant.
Vehicle de la policia. Em 

sembla bé. Però van dir que 
n’hi hauria d’haver dos i 
només n’hi ha un. L’han com-
prat amb rènting i, a més, és 
un cotxe que quan el posin 
per camins rurals durarà dos 
dies. Hem de valorar el que 
li cal al cos policial i dotar-lo 
com déu mana. Però deixi’m 
continuar. Veu la foto que 
surt al butlletí del camió 
que diu que tindrà la briga-
da? Doncs no és aquest. No 
tindrà la cistella elevadora. 
I miri; ens hem trobar amb 
més de 500.000 euros de fac-
tures pendents de pagament 
de l’any passat.

Aquest és un fet habitual 
en molts ajuntaments, no?

Que hi hagi factures 
endarrerides sí, però 500.000 
euros? I ens hem trobat 
que no tenim secretari. Un 
funcionari estava fent les 

funcions de secretari amb 
molt bona voluntat, però un 
secretari ha de ser de nivell 
A1 i ell és C1. I la Generalitat 
ens ha tocat la cresta i ens ha 
dit que aquesta persona no 
pot fer de secretari. Abans 
teníem un secretari i una 
interventora tot el dia, doncs 
ara no tenim secretari.

I què han fet?
Hem demanat a la Gene-

ralitat que ens doti de secre-
tari, però això necessita uns 
tràmits. Llavors, hem agafat 
un funcionari de nivell A 1 
que, provisionalment, faci 
de secretari. I tenim una 
interventora que treballa a 
un 30% de jornada. Per això 
s’estan endarrerint tant els 
serveis econòmics. El que 
ens hem trobat és molt fum, 
moltes promeses. I una altra 
cosa, la parcel·la del costat 
del riu que van dir que havi-
en netejat, doncs resulta 
que no va ser una decisió del 
govern sinó per una denún-
cia del Seprona perquè era 
un abocador. I ja en parla-
rem, de com acabarà el tema. 

Tenen notícies de la 
supressió de la carretera? 
Ho dic perquè vostès també 
van anunciar acords amb la 
Generalitat.

Però nosaltres no vam 
vendre fum. Vam estar tre-
ballant, però vostè sap que 
quan hi ha eleccions i hi ha 
un nou govern, tot es torna a 
revisar.

Però als veïns de Sant Fost 
que pateixen la carretera 
què els diu?

Que continuaré lluitant. 
Sempre he dit que el pro-
blema del nostre poble és la 
B-500, però l’Ajuntament no 
pot decidir... Si no podem ni 
posar un semàfor al carrer 
Montserrat Roig sense dema-
nar permís a Carreteres... 
Si ho vols posar has d’estar 
d’acord amb Carreteres, però 
qui ho paga? L’Ajuntament.

Martorelles va treure les 
càmeres a la cruïlla de Can 
Calet. Vostès ho pensen fer?

No n’hem parlat, però ja 
vaig dir que ho tinc claríssim. 
Quan la carretera B-500 sigui 
segura, la trauré.

“Les maneres 
amb què Miquel 

va arribar  
a ser alcalde  

no són correctes”

“Implantarem  
el sistema 

porta a porta, 
però abans s’ha 
d’explicar bé”

“Nosaltres 
no vam atiar 

l’oposició  
al centre  

de menors”

“Carles Miquel 
ha endeutat 

l’Ajuntament 
amb tres milions 

d’euros” 

GRANOLLERS
Ctra. Masnou a Granollers Km. 14 (Palou)
08400 Granollers, Barcelona
codina@codinamaquinaria.es
Tel: +34 93 860 00 03

SANT CELONI
C. Sant Isidre 10
08470 Sant Celoni, Barcelona
santceloni@codinamaquinaria.es
Tel: +34 93 848 49 42

SANT CUGAT
C/Camí de Can Calders, 6B1.
08198 Sant Cugat del Vallès.
santcugat@codinamaquinaria.es
Tel: +34 93 858 36 47

Troba les millors 

promocions Honda per 

aquesta primavera a les 

nostres botigues!
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A dalt, preparatius previs a l’obertura de la Ferreteria La Comarca, aquest mateix dilluns. A sota, el local on hi haurà una perruqueria i la botiga Guitare

Set noves obertures 
reactiven l’espai comercial 
del centre de Granollers
Entre les novetats, l’estrena d’una segona botiga de la Ferreteria La 
Comarca i l’aterratge de la cadena catalana Guitare de moda femenina

Granollers

Ferran Polo

Mitja dotzena de locals de 
l’entorn de l’illa de vianants 
de Granollers que estaven 
sense activitat –alguns des de 
fa més d’un any– tornaran a 
pujar la persiana en els pro-
pers dies o setmanes. Segons 
ha pogut confirmar EL 9 
NOU, entre les novetats hi 
ha l’aterratge a la ciutat de la 
cadena catalana de moda de 
dona Guitare, que té botigues 
a Barcelona, Girona, Mataró 
i Banyoles. També s’ultima 
l’estrena d’una ferreteria 
al carrer Sant Roc, d’una 
gelateria i una perruqueria 
a la plaça de les Olles i d’una 
mútua i d’un nou forn de pa 
amb espai de degustació al 
carrer Anselm Clavé. A més, 
es treballa per recuperar l’ac-
tivitat en un local de la plaça 

de la Caserna. Tot plegat, mig 
any després de la incertesa 
generada pel tancament de 
les botigues que tres firmes 
internacionals –Bershka, 
Mango i Massimo Dutti– 
tenien al centre de la ciutat. 
Dels locals que van deixar 
buits, però, només torna a 
tenir activitat el de Bershka, 
ocupat ara per Decathlon.

L’obertura més imminent 
és la del segon establiment 
a la ciutat de la Ferreteria 
La Comarca, prevista per 
aquest mateix dilluns al 

carrer Sant Roc. En concret, 
se situa al local que havia 
ocupat la botiga de Vodafone 
i que, anteriorment, havia 
estat una de les perfumeries 
de Caussa. Forma part dels 
plans de creixement de l’em-
presa, que recentment també 
ha obert locals a Girona, Sant 
Cugat i Parets. Com en el cas 
de Granollers, fan una apos-
ta per situar-se als centres 
urbans. L’establiment obri-
rà de dilluns a dissabte en 
horaris de matí i tarda. S’hi 
podran trobar els mateixos 
productes i serveis que al 
carrer Sant Jaume.

Guitare s’establirà al local 
que havia ocupat la cadena 
de joguines infantils Eureka-
kids, a la plaça dels Cabrits, 
a l’eix dels carrers Sant Roc i 
Santa Anna. Tot i que encara 
hi ha el cartell d’“es lloga” 
als vidres ja es treballa per 

Després de Viena,  
Decathlon, 
Goufone, Name 
Meet i Nou Odet
Granollers

L’anunci d’aquestes ober-
tures arriba poques setma-
nes després de l’estrena 
de quatre activitats més 
que hi va haver just abans 
de Setmana Santa. Entre 
aquestes, l’obertura de la 
botiga Decathlon City al 
local del carrer Anselm 
Clavé que durant anys 
havia ocupat la marca Ber-
shka, del grup Inditex. El 
mateix dia van posar-se en 
marxa la botiga de telefo-
nia de Goufone, originària 
de Gurb, a Osona, al carrer 
Sant Roc, i l’establiment 
de moda infantil Name 
Meet en un local de carrer 
Santa Anna que, fins ara, 
venia moda infantil de 
la marca Z. El canvi s’ha 
aprofitat per fer millores 
al local. Coincidint amb 
Setmana Santa, hi va haver 
l’estrena del nou establi-
ment Viena. Recentment, 
ha obert Nou Odet, una 
botiga de maletes al carrer 
Santa Esperança al local 
que ocupava Quelmi. 
Abans, havien obert Bazar 
El Regalo i Miró, a l’eix 
Sant Roc-Santa Anna.

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

A l’antiga oficina del BBVA de la rambla Balmes, de Mollet, ja hi ha el rètol de la cadena 365
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El local de la carretera de Granollers obrirà al maig

obrador propi. 
L’empresa té un total de 

12 botigues en localitats dels 
Vallès on dona feina a unes 
80 persones. L’horari d’ober-
tura habitual és de 6 del matí 
a 9 del vespre, tot i que, com 
tots els establiments del sec-
tor de l’hostaleria, s’ha hagut 
d’adaptar a les restriccions 
de la Covid-19. 

La mateixa empresa ha 
indicat que té una mitjana 
de 500 clients diaris per cada 
botiga on es ven brioixeria, 
entrepans i productes de 
cafeteria en general. Afirma 
que prioritza els productes 
de proximitat.  

Mollet / Granollers

J.V.

La cadena de forns de pa i 
degustació de cafeteria 365 
obrirà properament dos 
nous establiments a Mollet 
i Granollers en locals molt 
cèntrics del nucli urbà de les 
dues ciutats que, fins fa pocs 
mesos, ocupaven oficines del 
BBVA. A Mollet, s’instal·larà 
a l’antiga oficina de l’entitat 
financera de la cantonada 
entre la rambla Balmes i 
el carrer Anselm Clavé i a 
Granollers, a la cantonada 
entre el carrer Agustí Vinya-
mata i la plaça Josep Malu-
quer i Salvador.

365 és una empresa fami-
liar fundada fa més de 20 
anys a Barcelona i amb 
implantació a tot Catalunya. 
Compta amb una plantilla de 
1.000 persones que treballen 
repartides entre les 150 boti-

gues pròpies i franquiciades. 
Funciona amb dos models 
de negoci. D’una banda, 
botigues de pa amb degus-
tació de cafeteria, que es 
proveeixen des de l’obrador 
central, situat a l’Hospitalet 
de Llobregat i de l’altra, 
establiments que incorporen 
un obrador propi des d’on 
s’elabora diàriament el pro-
ductes.

Fonts de l’empresa han 
explicat que la botiga de 
Mollet està més avançada i 
té previst obrir la setmana 
del 21 d’abril. Tindrà una 
plantilla de sis treballadors i 
disposarà de servei de venda 
de pa i degustació. Pel que fa 
a l’establiment de Granollers, 
la previsió és que obri al 
voltant d’un mes més tard, 
la setmana del 19 de maig. 
Tindrà una plantilla de set 
persones i, a més de servei de 
pa i degustació, també tindrà 

Es treballa 
per obrir una 

gelateria i una 
perruqueria a la 
plaça de les Olles 

La cadena de forns 
de pa i cafeteries 
365 obrirà a Mollet  
i Granollers
Ocuparan dos locals cèntrics que havien 
estat oficines del BBVA
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Parets del Vallès2021

DIMECRES 7
· Del 7 al 14 d’abril, a les escoles de Parets 
participants, visita a les aules de P3 a 6è 
d’una narradora especialista en alimentari 
animal per explicar com confeccionar el 
Primer receptari per a dracs del món. Tots 
els alumnes elaboraran receptes per atapeir el 
Drac per aconseguir que no es mengi cap 
paretana. Cada escola triarà una recepta que 
la representi, amb motiu de la diada de Sant 
Jordi.

DIVENDRES 16
· A partir del dia 16, parades virtuals de 

Participen: Impremta Farrés, L’Elefant by 
Carlin, Floristeria Tin-Ram i Floristeria Parets.

· A les 18.30 h, a la Sala Basart Cooperativa, 
presentació del llibre ‘El listo que todo lo 

,
d’Alfred López. 

DISSABTE 17
· A les 11 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Dissabte
en família especial Sant Jordi, amb contes i 
cançons a càrrec de Caro von Arend.
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.

· A les 11.30 h a la Sala Basart Cooperativa, 

, de Mónica Gordi. 

DIUMENGE 18
· A les 18.30 h, al Teatre Can Rajoler, espectacle

republicana, en commemoració del 90è aniversa-
ri de la proclamació de la II República.

DIMARTS 20
· A les 18 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, 
Hora del conte especial Sant Jordi: ‘Princeses 
i cavallers’, a càrrec de Mercè Rubí.
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.

DIJ0US 22
· A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora
del conte especial Sant Jordi.
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.

DIVENDRES 23
· De 10 a 12 h, a RAP107, emissió en 
directe d’un programa especial Sant 
Jordi que inclourà entrevistes a autors/es 
que han publicat llibres recentment; novetats 
literàries amb les llibreries de Parets; 

recomanacions de llibres .

· Al canal youtube de la Biblioteca Can 
Butjosa, representació amb titelles de la 
llegenda de Sant Jordi ‘El drac que 

, a càrrec de la Colla del 
Follet. 

DIUMENGE 25
· A les 12 h, a les 16 h i a les 18.30 h, al 
Teatre Can Rajoler, espectacle musical El 
Pot Petit al teatre, a càrrec d’El Pot Petit. 
Les entrades estan exhaurides però si el 
Procicat permet un major aforament es 
posaran a la venda aquestes entrades a 
partir del dia 20 d'abril.

GIRA FULLS
Ens agrada llegir
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A dalt, preparatius previs a l’obertura de la Ferreteria La Comarca, aquest mateix dilluns. A sota, el local on hi haurà una perruqueria i la botiga Guitare

condicionar el local. A pocs 
metres, s’estan fent obres 
al local que havia ocupat la 
botiga Mobile Center abans 
de traslladar-se a la plaça 
Perpinyà. Aquí hi obrirà 
una perruqueria. A l’altre 
costat de la plaça, al local on 
hi havia hagut la botiga de 
moda infantil Krater –i abans 
Bimba y Lola–, hi obrirà una 
gelateria. L’altre canvi serà al 
carrer Anselm Clavé: el local 
de l’antiga joieria Saterra 
recuperarà l’activitat amb 
l’oficina d’una mútua. A la 
plaça de la Caserna, es refor-
ma un local que havia estat 
tancat en els darrers mesos 
i on hi havia una botiga de 
roba per a infants.

TANCA DENTIX

Tot i les obertures, recent-
ment hi ha hagut alguns 
tancaments al centre. Un 
dels darrers ha estat a la 
plaça Perpinyà, on Dentix ha 
tancat l’establiment que hi 
tenia obert. A Anselm Clavé, 
la sabateria Querol ha con-
centrat l’activitat en un únic 
local i ha tancat l’espai que 
havia ocupat abans la cadena 
Ferreres, que va quedar-se 
Querol. Al carrer Santa Espe-
rança, ha abaixat la persiana 
la botiga de maletes Quelmi 
–ja hi ha una nova activitat, 
Nou Odet– i la botiga de per-
nil que hi havia.

Sabatés: “Les estrenes 
situen el termòmetre de 
Granollers en positiu”

Granollers

F.P.

Laura Sabatés, presidenta 
de Gran Centre, considera 
que l’obertura de noves 
botigues als carrers comer-
cials del centre de la ciutat 
“situen el termòmetre de 
Granollers en positiu”. 
Per Sabatés, tots aquests 
moviments “són un bon 
senyal”. “La pandèmia passa 
factura però també es gene-
ren oportunitats. Tenim 
una bona salut comercial”, 
celebra la presidenta de 
Gran Centre, que valora que 
cadenes catalanes com Gui-
tare apostin per la ciutat. 

Esteve Banús, president 
de l’associació de comerci-
ants Del Rec al Roc, celebra 
que l’eix “agafi embranzi-
da” i torni l’activitat a locals 
que havien anat abaixant 
la persiana en els darrers 
mesos. “Estem satisfets 
perquè això afavoreix a tot-
hom”, indica. “Ara queden 
molt pocs locals buits”, diu 
Banús, que fa uns mesos 

alertava de l’impacte que 
estava tenint el tancament 
d’establiments en aquests 
carrers del centre. 

DIVERSITAT

Des de les noves activitats 
comercials que arriben, 
es valora la diversitat que 
aporten. “Hi ha molta diver-
sitat d’activitats i entenem 
que això és positiu”, diu 
Sabatés. “El mercat estava 
molt saturat de botigues de 
roba. Trobar establiments 
més especialitzats és bo”, 
considera Banús. Joaquín 
Mensa, de Retail BCN, espe-
cialitzada en el lloguer de 
locals comercials, constata 
que “es diversifiquen les 
activitats”. I pronostica: 
“La moda perdrà pes als 
eixos comercials (és la gran 
damnificada de la crisi, i 
del canvi dels hàbits de con-
sum) i hi tornaran activitats 
com perruqueries i hi gua-
nyaran presencia activitats 
relacionades amb tecnolo-
gia, salut, estètica, etc.”
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Nora van Andel i Bruna Villaret amb el diari de fa un any on s’explicava la iniciativa que el grup dels Talps del Centre Excursionista de Llinars va tenir

Llinars del Vallès

Joan B. Mauri

Fa un any, nens i nenes del 
grup Talps de la secció infan-
til i juvenil del Centre Excur-
sionista de Llinars del Vallès 
estaven confinats a casa i per 
mantenir el lligam del grup, 
els seus monitors els envia-
ven reptes. Un d’aquests va 
ser escriure cartes, fer dibui-
xos i un vídeo per enviar a 
persones malaltes de Covid-

19 o confinades en hospitals 
i les residències de la gent 
gran del poble. Va ser una 
iniciativa de la seva monitora 
Laia Monés. 

La Bruna Villaret Morell i 
la Nora van Andel Bertomeu, 
de 12 anys, són dues de les 
nenes que van enviar una 
carta o un dibuix. Un any 
després han passat de Talps 
a Falcons i encara recorden 
el que va representar per a 
elles enviar aquestes cartes 

i dibuixos. “A mi em va agra-
dar molt fer el dibuix i la car-
ta per als pacients perquè a 
part dibuixar m’agrada molt 
i, mentre ho dibuixava, em 
vaig sentir molt bé perquè 
era com que podies dibuixar 
el que senties”, explica la 
Bruna Villaret. Va enviar el 
dibuix per correu electrònic.  
“Ara veure aquells dibuixos 
em transmet el que sentia 
jo en aquell moment amb 
això que no podíem sortir 

de casa”, afegeix. Villaret va 
fer els dibuixos pensant que 
els malalts de Covid-19 ho 
estaven passant malament i 
estaven sols. Per la seva part, 
Nora van Andel assegura: 
“Per mi, fer les cartes o els 
dibuixos va ser molt divertit 
i motivant, ja que sabia que 
arrencaria un somriure a 
alguna persona” amb el desig 
que pogués tornar aviat a 
casa. Van Andel va participar 
en el repte de Talps per fer 

alguna cosa que servís per als 
pacients. Ho van enviar a un 
centre hospitalari. No saben 
qui va veure els seus dibui-
xos o llegir les seves cartes 
però “els hi va agradar molt”, 
coincideixen totes dues.

“Vaig començar bé el 
confinament, encara que 
volia sortir de casa i anar a 
veure a la meva família i els 
meus amics”, explica Bru-
na Villaret. Després, però, 
“ja m’hi vaig acostumar i 
anava a la terrassa a jugar 
amb les pales de platja i feia 
moltes manualitats i, més 
endavant, vaig començar a 
jugar a videojocs amb els 
meus cosins”. “Em vaig sentir 
gairebé sempre bé i con-
tenta”, diu. “Jo ho he viscut 
tot bastant bé perquè podia 
anar a la terrassa a córrer, a 
jugar, encara que en alguns 
moments era com que volia 
sortir i anar a llocs nous, i 
sentia com que necessitava 
viatjar”, afegeix. I quan, des-
prés de dos o tres mesos de 
no poder sortir de casa, “vaig 
poder sortir va ser com que 
ja em sentia més lliure i sen-
se haver de veure cada dia el 
mateix, la meva casa”. 

Nora van Andel va comen-
çar el confinament pensant 
“que serien dues setmanes”.  
“Que només seria una petita 
anècdota en què ens ho pas-
saríem molt bé tots a casa 
tranquils.” Quan va veure 
que no tornava a la normali-
tat “no estava ni contenta ni 
trista, a vegades una miqueta 
estressada de no poder sortir 
però la resta bé. Ara ja em 
sento més tranquil·la, ja que 
ja podem sortir”. “M’agra-
daria que tornés a ser com 
abans, però al menys ja no 
estem tan confinats”, afegeix 
la Nora.

ELS PROTAGONISTES D’ARA FA UN ANY: ELS TALPS DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLINARS
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(Pàgines 2 a 14 i editorial) El rector de Sant Martí, Jordi Maria Peña, beneeix els quatre punts cardinals de Sant Celoni amb el santíssim sagrament

u Els hospitals de Granollers 
i Sant Celoni redueixen el nombre 
d’ingressats per primera vegada

u Les residències, disgustades 
amb la resposta tardana de la 
Generalitat a la seva crisi pel virus

u El rector de Sant Celoni beneeix 
la vila des del campanar cada dia 
a 1/4 de 9 del vespre 

El PSC i ERC 
reediten l’acord 
de govern 
a Montmeló 
d’abans del 155

(Pàgina 15)

Un camioner 
fill de Santa 
Eulàlia mor 
en un accident 
a Cornellà 

(Pàgina 16)

Una de cada 
tres empreses 
ha presentat 
algun ERTO al 
Vallès Oriental

(Pàgina 29)

DIJOUS

Abril
DIVENDRES

Abril

EL 9 NOU no sortirà dilluns

L’epidèmia 
de ‘grippe’ del 
1918 va causar 
101 morts 
a Granollers

(Pàgines 36 i 37)

Setmana Santa  
de confinament

Sant Celoni “Setmana Santa 
de confinament.” Era el titular 
de l’edició del dijous 9 d’abril 
de l’any passat, que va coin-
cidir amb Dijous Sant. Enmig 
de Setmana Santa, Jordi Maria 
Peña, rector de la parròquia de 
Sant Martí, de Sant Celoni, era 
el protagonista de la imatge 
principal, en la qual beneïa 
els quatre punts cardinals 
amb el santíssim sagrament 
des del campanar de l’església 
del poble. Ho feia cada dia a 
1/4 de 9 del vespre. La porta-
da també destacava que, per 
primera vegada, els hospitals 
de Granollers, Mollet i Sant 
Celoni reduïen el nombre de 
persones ingressades des de 
l’inici de la pandèmia. “Les 
residències, disgustades amb 
la resposta tardana de la Gene-
ralitat”, era un altre dels titu-
lars recollits en l’edició.

ARA FA UN ANY

“Sabia que algú somriuria”
Bruna Villaret i Nora van Andel van fer cartes i dibuixos per a gent gran i malalts de Covid

% 
Cobertura 

dosi 1

%  
Pauta 

completa *

% 
Cobertura 

dosi 1

%  
Pauta 

completa *

Residents a centres 
per a dependents 96,5 94,1 96,9 94,4

Personal  
de residències 79,6 77,0 80,5 77,7

Personal d’Atenció 
Primària i Hospitalària 82,4 76,3 82,5 76,3

Altre personal  
de l’àmbit sanitari  
i sociosanitari

61,1 9,3 61,5 9,3

Persones amb  
gran dependència 83,9 70,9 86,1 71,8

Persones  
de 80 anys o més 81,2 29,3 89,1 29,7

Persones de 70 a 79 anys - - 20,8 2,1

Treballadors essencials 68,2 1,7 68,3 1,7

Persones de 60 a 65 anys 45,9 1,0 51,6 1,1

Percentatge població 14,6 5,5 14,6 5,5

Total vacunats 60.389 22.019 68.399 22.262

Evolució de  
la vacunació al 
Vallès Oriental

Setmana anterior
(08/04/2021)

Setmana actual 
(11/04/2021)

GRUP

(*) El criteri general és l’administració de dues dosis, amb l’excepció de les persones menors de 
66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una 

dosi. La xifra de persones vacunades, però, correspon a la segona dosi
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Joan Parera i Feli Ruiz, vicepresident i presidenta de l’associació, a l’exterior de la residència Antònia Roura
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Famílies de la residència Antònia 
Roura s’uneixen en una associació
L’entitat té com a objectiu oferir suport tant als residents com als treballadors del centre

Granollers

Oriol Serra

Un grup de famílies de resi-
dents de la Fundació Antònia 
Roura de Granollers han cre-
at una associació per donar 
suport tant als propis usuaris 
com als treballadors de la 
residència. Al principi es van 
unir per millorar la comuni-
cació entre els familiars i la 
direcció del centre durant els 
mesos més durs de la pan-
dèmia, però a hores d’ara els 
seus impulsors ja comencen 
a pensar a més llarg termini.

“La base de tot plegat va 
ser un grup de Whatsapp 
que utilitzàvem alguns 
familiars de residents per 
estar en contacte durant els 
primers mesos del corona-
virus, que van ser els més 
durs. Però amb el temps ens 
hem adonat que allò que 
nosaltres hem sembrat, ho 
continuaran altres persones 
els propers anys. Per tant, no 
tan sols estem treballant per 
als nostres familiars, sinó per 

a tots aquells residents que 
vindran en el futur”, apunta 
el vicepresident de l’entitat, 
Joan Parera.

“Al principi de la pandèmia 

ens vam sentir molt aïllats. 
No podíem visitar els nostres 
familiars, i tampoc sabíem 
ben bé què passava a dins 
de la residència perquè, tal 

com estaven les coses, la 
comunicació amb la direcció 
era molt difícil. Aleshores 
encara no sabíem que la nos-
tra problemàtica era comuna 

a totes les residències de 
Catalunya”, recorda la pre-
sidenta de l’associació, Feli 
Ruiz.

Va ser en aquest punt 
quan diversos familiars es 
van coordinar a través del 
grup de Whatsapp que pos-
teriorment acabaria donant 
peu a l’associació. “És molt 
important destacar que en 
cap moment hem volgut 
anar contra la residència. La 
nostra vocació és la de sumar 
esforços i col·laborar. És cert 
que durant aquells primers 

mesos hi va haver malente-
sos, però un cop hem anat 
millorant la comunicació, 
hem entès molt millor les 
decisions adoptades des del 
centre”, explica Parera.

L’Associació de Familiars 
de la Fundació Antònia Rou-
ra es va constituir el març 
passat. Actualment té sis 
socis i està fent difusió de la 
seva activitat entre la resta 
de famílies de residents amb 
l’ànim de sumar nous asso-
ciats.

Mayoral demana “contenció” 
durant els mesos d’abril i maig

López Casasnovas 
analitza la crisi 
sanitària i econòmica 
a Sant Esteve
Sant Esteve de P.

Guillem López Casasnovas, 
catedràtic de la Universitat 
Pompeu Fabra, farà la xerra-
da “Anàlisi i perspectives de 
la crisi sanitària i econòmica” 
divendres a les 7 de la tarda 
al Teatre Pare Casals de Sant 
Esteve. Estarà presentat per 
Jesús Medina, director d’EL 
9 NOU. Ho organitza ISVAT 
i hi col·labora el Cercle 
Econòmic i Social del Baix 
Montseny i l’Ajuntament.

Granollers

O.S.

L’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, va demanar 
divendres passat “conten-
ció ciutadana” durant els 
mesos d’abril i maig. En el 
marc d’una roda de premsa 
celebrada a l’ajuntament per 
valorar les últimes dades 
epidemiològiques, Mayoral 
es va referir a aquests dos 

mesos com a “decisius en 
l’evolució de la pandèmia”.

Divendres passat, 
Granollers tenia 53 casos 
confirmats de Covid-19, una 
taxa de reproducció del 0,86 i 
un risc de rebrot de 173. “Són 
xifres que a priori ens poden 
fer pensar que estem millor 
que fa uns mesos, però no 
ho estem. Serà a partir de la 
setmana vinent quan comen-
çarem a notar els efectes dels 

desplaçaments realitzats 
durant la Setmana Santa, 
quan hi havia molta gent a la 
platja i a la muntanya, i molt 
poca a Granollers”, va alertar.

“Cal tenir en compte que 
parlem d’una setmana atí-
pica. Es van realitzar molts 
menys tests que de costum. 
Per tant, tot i que les dades 
que tenim poden semblar 
positives, és important mati-
sar-les”. Segons l’alcalde, la 

situació actual és “molt sem-
blant” a la dels dies posteri-
ors a Nadal, quan “les xifres 
van pujar molt”.

Mayoral també es va 
referir als 47 ingressats per 
coronavirus que hi havia 
divendres a l’Hospital de 
Granollers, 20 dels quals es 
trobaven a l’UCI. “És una 
dada preocupant. Després 
d’un mes de març de relativa 
tranquil·litat, l’hospital torna 
a estar com al mes de febrer”. 
L’alcalde va destacar també 
les 10.073 primeres dosis de 
la vacuna i les 3.486 segones 
dosis administrades a hores 
d’ara a la ciutat. “Anem avan-
çant”, va concloure.

Joan Parera:  
“La nostra 

vocació és la de 
sumar esforços  

i col·laborar”
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Figaró

EL 9 NOU

Tècnics del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la 
Generalitat han conclòs que 
els treballs forestals que 
s’estan fent a la finca i al tor-
rent del Sot del Bac, a Figaró, 
s’ajusten “estrictament a 
allò autoritzat”, han explicat 
fonts de la conselleria a EL 9 
NOU. Divendres, una tècnica 
va fer una visita conjunta 
amb el rematant que fa els 
treballs per encàrrec de la 

propietat. També es va com-
provar que “s’han repassat 
antics vials” però que no hi 
ha hagut “cap nova obertura” 
de camins o corriols.

En la revisió també es va 
acordar deixar d’intervenir 
en una zona del torrent que 
està prevista i que “podria 
preveure’s problemàtica”. 
Segons les mateixes fonts, 
també s’ha establert que les 
restes de vegetació per la 
tallada es gestionaran dins 
del període de l’autorització 
i abans de l’època de més risc 
d’incendi. 

Els veïns lliuren les signatures  
contra un nou aparcament a Campins

Campins Una representació de veïns del bloc de Can Pons, 
a Campins, va entregar divendres les 42 firmes que han 
recollit per instar l’Ajuntament a fer una consulta sobre el 
nou pàrquing que es vol situar a l’actual pista esportiva. Les 
signatures corresponen a la majoria de veïns del bloc, que 
té 24 habitatges. Un portaveu, Jordi Bartolomé, assegura 
que altres veïns han entrat instàncies per la seva banda. 
El moviment reclama que s’aturi el projecte del pàrquing, 
que també vol resituar la nova pista –que serà coberta– on 
ara hi ha l’aparcament de l’escola. L’alcaldessa, Imma Font, 
defensa el projecte però ja ha dit que convocarà la consulta.
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L’impacte de l’entrada de la maquinària és ben visible a l’entorn de la pollancreda propera al peatge de la Llagosta

La Llagosta

EL 9 NOU

L’Ajuntament de la Llagosta 
va paralitzar dimarts passat 
l’ocupació il·legal d’uns ter-
renys a la pollancreda que hi 
ha al costat de l’autopista C-
33 –molt a prop del peatge– 
que es volien fer servir per 
establir-hi uns horts. A més, 
es va obrir un expedient san-
cionador a les persones que 
hi estaven fent els treballs 
i que asseguraven que eren 
els propietaris de les parcel-
les, va informar el consistori 
en un comunicat divendres. 

Tot plegat va passar a l’espai 
conegut popularment com 
la Chopera per la gent del 
municipi.

La Policia Local va com-
provar que s’havien fet 
moviments de terres en 
aquest bosc. En concret, 
s’havia fet servir una màqui-
na excavadora i s’havien 
fet divisions del terreny en 
diverses parcel·les. Durant 
la intervenció, els agents van 
identificar diverses persones 
que eren a la zona en aquell 
moment. La intervenció 
municipal va seguir diven-
dres amb les tasques de la 

brigada municipal i de l’em-
presa Sersa, encarregada de 
la neteja viària. Els operaris 
van retirar el material que 
s’havia instal·lat a la zona, 
que va quedar precintada. 

A més, en els propers dies, 
l’Ajuntament instal·larà 
barreres per evitar l’accés de 
qualsevol tipus de vehicle a 
la zona. També s’estudiaran 
altres mesures per protegir 
aquest espai natural. Ara, ja 
hi ha presència d’horts amb 
algunes barraques als costats 
de la C-33 però en terme de 
Montcada i Reixac, al sud del 
peatge de la Llagosta.

La Llagosta atura l’ocupació 
il·legal d’un bosc per fer-hi horts
Sancions a les persones que feien els treballs a la pollancreda de la C-33

Oncovallès fa la desfilada anual  
al centre esportiu Ègora de Canovelles
Canovelles Oncovallès va organitzar dijous la desfilada 
anual, que enguany es va fer al centre esportiu Ègora, a 
Canovelles. L’actor Dani Bernabé va animar la desfilada, que 
va comptar amb diversos col·laboradors: l’escola de perru-
queria Margaret amb els alumnes que van maquillar i pen-
tinar els models, entre els quals van participar estudiants 
de l’escola Educem, de Granollers. També hi van col·laborar 
botigues com Don Adelino, Àfrica, Carles i Claxon, que van 
cedir la roba, i les fotògrafes Dolors i Geòrgia Porredón. Hi 
van assistir l’alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, i la regi-
dora Maria del Mar Sánchez, de Granollers.
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Dos ciclistes ferits 
en accidents  
a Bigues i Riells  
i a la Garriga

Bigues i Riells/la Garriga

Dos ciclistes van quedar 
ferits diumenge al matí en 
dos accidents que hi va haver 
a Bigues i Riells i a la Garri-
ga. Tots dos van passar pels 
volts de les 11 del matí. En el 
primer cas, l’accident es va 
produir a l’altura del quilò-
metre 22 de la BP-1432, entre 
Riells i Sant Feliu. El ferit va 
ser evacuat en estat menys 
greu per un helicòpter del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques a l’Hospital de Sant Pau, 
a Barcelona. A la Garriga, 
l’accident va passar a la zona 
de la Sorrera. El ciclista va ser 
traslladat amb vehicle parti-
cular al camp de futbol, on 
s’esperava una ambulància 
que el va portar a l’Hospital 
General de Granollers. Va 
patir una fractura de canell. 

Agricultura conclou  
que els treballs forestals al Sot 
del Bac, a Figaró, s’ajusten 
“estrictament” a l’autorització

Salvador Illa visita Canovelles
Canovelles Salvador Illa, cap de llista del PSC a les dar-
reres eleccions al Parlament, va visitar dissabte al migdia 
Canovelles, on va fer un recorregut per diversos punts del 
poble acompanyat per l’alcalde, Emilio Cordero, el diputat 
al Parlament Jordi Terrades o el diputat al Congrés Arnau 
Ramírez. Illa va dir que veu Pere Aragonès “molt afeblit” 
políticament després de la investidura fallida i va tornar a 
expressar la seva predisposició a sotmetre’s al debat.
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Va morir el 6 d’abril a l’edat de 75 anys l’economista 
Arcadi Oliveras; home de profundes i fermes con-
viccions cristianes. Era un cristià de pedra picada, 
compromès de cap a peus amb el missatge evangè-
lic de les benaurances, l’amor al proïsme, l’estima 
a l’altre... Missatge que portà a terme fins a la fi 
dels seus dies, dins l’àmbit de la lluita anticapita-
lista, per la justícia social, a favor dels més pobres, 
la defensa de la pau i el pacifisme, dels drets dels 
pobles, i promotor perseverant de la banca ètica... 

Podem parlar de temps. Seria vers l’any 1976 quan 
per primera vegada en tindria notícia de la seva per-
sona per mediació de l’Àngel Colom, durant l’etapa 
de la transició democràtica a Osona. No tan sols en 
el si de la lluita antifranquista en el marc de l’As-
semblea de Catalunya, sinó també en la Marxa de 
la Llibertat o en l’objecció de consciència al servei 
militar, aquestes dues últimes reivindicacions que 
estaven sota el patrocini de l’organització de Pax 
Christi. L’Arcadi en fou president; vetllava per la 
promoció de la cultura, la pau i la reconciliació dels 
pobles. 

Seria des d’aquesta identitat cristiana, que suc-
ceí un fet transcendental a l’aleshores el meu poble 
de Centelles (Osona) el gener del 76, en la creació 

d’un butlletí mensual de Pax Crhristi, amb el nom 
de Quicarell, per descomptat en català, i al qual 
l’esmentada institució donaria empara legal, ja que 
d’altra manera no hauria estat possible, perquè 

encara no feia ni dos mesos de la mort del dictador 
Franco, el 20 de novembre de 1975. 

Els responsables van ser un grup de joves, alguns 
dels quals implicats en la lluita antifranquista des 
de l’Assemblea de Catalunya, plens d’inquietuds, 
que s’acollien des de diferents àmbits de pensament 
als postulats aleshores de Pax Christi per expres-
sar des d’un mitjà de comunicació tota informació 
sense dificultats ni censures, des d’un canvi que 
tot just començava a traspuar. L’esmentat rotatiu, 
tot i que tingué una curta durada de tres anys per 
motius econòmics, foren suficients per crear cons-
ciència social i política entre la població, després de 
tants anys de dictadura, de silenci i repressió.

Amb data de 6 d’abril i des de Justícia i Pau –enti-
tat cristiana de la qual Arcadi seria president (2001-
2014) i un actiu incansable–, ens va arribar el comu-
nicat emotiu de la seva mort a Caldes de Montbui. 
Mort que ens ha commogut. Tot i que mai vaig tenir 
ocasió de tractar-lo personalment, n’érem fidels 
seguidors, tant pels seus comunicats que ens arriba-
ven a través de Justícia i Pau com pels seus escrits a 
Foc Nou, revista cristiana progressista, o per altres 
mitjans de comunicació.

Justícia i Pau se’n feia ressò amb aquestes parau-
les: un autèntic mestre de militància i un referent 
moral indiscutible. Podem dir amb fermesa que era 
una persona senzilla plena de bondat, que ha trans-
mès el seu missatge des de la justícia i la pau; amb 
coherència. La certesa ens porta que el seu llegat 
ha deixat una empremta profunda a moltes perso-
nes, entre elles a molts joves, que els ha impactat el 
seu testimoni, i que s’han compromès en itineraris 
vitals en favor d’un altre món, més just i fraternal i 
ple d’esperança.

Ens acomiadem de l’Arcadi i la seva família des de 
l’agraïment.

EL 9 NOU

Catalunya té una superfície 
de 3,2 milions d’hectàre-
es, el 64% de les quals són 
massa forestal. El país és el 
segon clúster agroalimentari 
d’Europa, però poc més del 
20% del territori són terres 
de conreu. A les comarques 
barcelonines, on viu gran part 
de la població i que han patit 
una gran pressió urbanística, 
s’han esvaït el 42% de les ter-
res de pagès en sis dècades. 
Al Vallès Oriental, la situació 
és més que dramàtica, gaire-
bé increïble. En 60 anys s’ha 
perdut més de la meitat de les 
terres de conreu. En total, són 
14.765 hectàrees de sòl agrí-
cola, el 54% de les quals s’han 

dedicat a habitatges, polígons 
industrials o zones comerci-
als. Cal, doncs, ser ben consci-
ents de la magnitud d’aquesta 
tragèdia 

El debat sobre la desapari-
ció de la superfície agrària i 
l’abandonament del territori 
acostuma a surar en l’opinió 
pública quan hi ha grans 
incendis forestals. És llavors 
que tothom s’adona d’un 
dels efectes més punyents 

de la desaparició del sector 
primari. Però la importància 
de mantenir les terres de 
conreu va bastant més enllà. 
En primer lloc, a propòsit de 
les projeccions que es fan de 
creixement de la població 
mundial en general –i la de 
Catalunya en particular–, cal-
drà incrementar la producció 
i la productivitat alimentària. 
En segon lloc, perquè hi ha 
una evident correlació entre 

l’activitat agrària i la fixació 
de la gent al territori. Fa falta 
mantenir Catalunya demo-
gràficament equilibrada i 
això només es pot aconse-
guir, en part, fent viables les 
explotacions agràries. Però és 
que, a més a més, la pèrdua 
de sòl productiu comporta la 
destrucció d’un bé limitat i 
escàs perquè costa molts anys 
que aquest s’acabi formant 
i alguns experts consideren, 

fins i tot, que no és un recurs 
renovable, tal com recull el 
preàmbul de la llei catalana. 
Per això és important que 
tothom entengui que l’espai 
agrari natural i l’entorn rural 
són béns d’interès general.

El foment agrari o la recu-
peració de terres s’obvien als 
programes de les candidatu-
res als ajuntaments vallesans 
des de fa dècades. Un primer 
pas passaria perquè els que 
aspiren a administrar pobles 
i ciutats s’adonin que fer 
créixer el sector primari és 
una urgència econòmica, 
social i mediambiental. Ara 
falten dos anys per  les pro-
peres eleccions locals, temps 
de sobres per concretar pro-
postes i projectes.

La urgència de preservar  
el sòl agrari a la comarca

Referent cristià
Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 
jcampas@xtec.cat
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Salvem el Calderí,  
salvem la nostra salut!

Tot i les veus discordants que s’han aixecat des que el pas-
sat mes de novembre la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’Arc Metropolità acceptés el pla per al Calderí –entre 
d’altres, la nostra plataforma–, res no ha impedit que el 
mateix òrgan ratifiqués aquest pla fa poques setmanes. 
Es tracta del segon intent per urbanitzar el Calderí, gai-
rebé l’últim racó verd i agrícola que queda a la ciutat de 
Mollet del Vallès. 

Històricament, per aquest espai havia circulat un tren 
que portava pedra de Caldes de Montbui (pedrera del 
Remei) fins al paviment dels carrers de Barcelona. Encara 
disposem d’un petit pont a Mollet del Vallès per on va cir-
cular el Calderí. És on aquest pont està emplaçat l’espai 
on volen fer un barri d’una població aproximada a la del 
poble de Martorelles.

Mollet és una ciutat envoltada de trànsit amb acces-
sos i sortides, en molts casos saturats, on afegir-hi 4.000 
persones únicament accentuarà els problemes. També 
som zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, 
sent la setena ciutat amb més mortalitat per NO2 a l’aire 
(ISGlobal). La contaminació creixerà amb més població. 
Però aquesta agressió al territori no és un fet aïllat, en 
un municipi tan proper com la Llagosta (1,5 quilòmetres) 
es vol fer l’estació intermodal de mercaderies on creixe-
rà el trànsit de vehicles de gran tonatge. Aquest setem-
bre seran suprimits els peatges de la C-33 de Mollet del 
Vallès i de l’AP-7 (la Roca i Martorell) i s’incrementarà 
el trànsit considerablement. La zona empitjorarà molt en 
fluïdesa viària i en contaminació.

En aquest nou barri està previst construir centres 
comercials, centres esportius, centres sanitaris, centres 
educatius, un seguit de serveis per donar servei als nou-
vinguts. El problema és que l’ACA, al seu informe, dema-
na el compliment de l’article 14 bis 1 del Reglament de 
domini públic hidràulic, que no permet, a zones inunda-
bles com el Calderí, la construcció d’aquests equipaments. 
Això només suposarà més massificació en una ciutat ja de 
per si esgotada d’estirar les seves zones edificables, molts 
veïns i veïnes es veurien obligats a perdre els seus horts 
i equipament, com el camp de futbol de la Zona Sud o 
el Col·legi Montseny, que acull desenes de nens, nenes 
i joves; les seves famílies també es poden veure afectats 
amb aquest nou pla.

Entenem que aquesta modificació urbanística que afec-
ta tants veïns i veïnes properes a la zona del Calderí espe-
cialment però que pot repercutir en el benestar de tota la 
ciutadania de Mollet no es pot fer a les seves esquenes, 
en acords a porta tancada, sense donar marge al debat 
entre els diferents grups municipals del ple de l’Ajunta-
ment, ni molt menys amb els veïns i veïnes que hi hauri-
en de poder dir la seva. 

Conservar el Calderí com a zona verda i agrícola, junt 
amb Gallecs, és l’última oportunitat que té Mollet per 
poder tenir una ciutat respirable i saludable per la seva 
gent.

Albert Rodríguez i Salva Xicola,  
membres de la Plataforma Salvem el Calderí

Mollet del Vallès

De Cantó a Cantó
D’antuvi i encara que sigui legal, no està bé el que ha fet, 
senyor Toni, encara que hem de tenir en compte que la 
formació taronja va néixer a Catalunya amb l’intenció 
d’emportar-se els vots dels que tenien por perquè veien la 
força i fermesa de la nostra causa. Van presentar-s’hi amb 
el nom Ciutadans i poc després van vestir-se d’espanyols 
com a Ciudadanos. I durant tota la seva trajectòria han 
anat pactant a tort i a dret, com qui apaga focs. Sumant-se 
als que ja han marxat i als que s’han apuntat a les dretes 
com a tapaforats a les eleccions madrilenyes o a les moci-
ons de censura de Castella i Lleó i Múrcia, s’entén que 
com a bon actor faci una bona obra. No obstant això, el 
color taronja se’ls pot tornar negre i poden acabar tancant 
per manca de personal.

 
Lluís Ferrer Padrós

Figaró

El nostre amor quotidià
Aquest 18 de març passat l’església va celebrar els cinc 
anys de la publicació de l’exhortació apostòlica Amoris 
laetitia sobre la bellesa i l’alegria de l’amor familiar. I 
el papa va inaugurar l’Any Familia Amoris Laetitia, que 
finalitzarà el proper 26 de juny del 2022 amb l’ocasió de 
la X Trobada Mundial de les Famílies a Roma. El sant 
pare ha pres la iniciativa en aquest any tan especial. Tot 
l’ànim per a ell i que Déu el beneeixi. A ell i a tots nosal-
tres.

 
Anna Maria Muntada Batlle

Granollers

BÚSTIA

Recordant l’Arcadi
Fa uns quants anys, vaig tenir la sort de poder assistir 
a dues xerrades amb l’Arcadi Oliveres. Em va sorpren-
dre la gran capacitat de comunicació que tenia. Parla-
va d’una manera que t’agafava l’atenció i no et deixava 
perdre el fil. Vaig descobrir que era un excel·lent comu-
nicador. Es va dedicar molt de temps a impartir clas-
ses d’economia a la universitat. Un economista amb el 
sentit pur de la paraula, que es refereix a economitzar i 
socialitzar els recursos de la Terra per a tothom i no pas 
en el sentit de fer empreses i generar riquesa a costa de 
generar pobresa a un altre lloc. El missatge és que l’eco-
nomia no passi per sobre de les persones. Penso en la 
sort que hauran tingut els seus alumnes universitaris. 

Anar a aquella xerrada va ser reconfortant per a mi, 
ja que considero que la propietat privada, el capitalis-
me i els diners no van enlloc. Són invents humans que 
potser al principi funcionaven però s’ha demostrat que 
generen desigualtats socials i grans conflictes a tot el 
món. Pocs i molt rics a costa de molts i pobres. L’ Arcadi 
em va fer reafirmar en les idees de justícia que ja tenia. 
Un tema que ens va explicar i em va generar molt inte-
rès va ser que col·leccionava oxímorons. Els oxímorons 
són parelles de paraules que van juntes i es contradi-
uen l’una amb l’altra. Grans contradiccions humanes 
reflectides en el nostre llenguatge. Ens va posar alguns 
exemples divertits: banca ètica, art taurí, intel·ligència 
militar, pau armada, calma tensa, realitat virtual o cièn-
cia ficció. Jo en aquella època no sabia què eren i a partir 
de llavors em vaig aficionar a buscar-ne de nous… I en 
aquests anys n’he trobat de nous com: creixement soste-
nible, secrets oficials, guàrdia civil, referèndum il·legal, 
justícia espanyola o nova normalitat. 

Ara fa uns dies, en una entrevista, va explicar a 
un periodista que allò que fan un cop a l’any a TV3, 
de recollir de diners per a la recerca d’alguna malal-
tia, després de tot l’esforç dels catalans i de la cadena 
de televisió, es recapten uns 10 milions d’euros. Però 
resulta que l’Estat espanyol gasta cada dia, cada dia, 
cada dia…. 50 milions d’euros per mantenir un exèrcit 
que prepara una impossible guerra d’uns enemics ine-
xistents... L’Arcadi ha deixat petjada i ara som nosal-
tres qui hem de fer consciència social per seguir el seu 
camí i ajudar a fer que el món visqui amb justícia i pau. 

Gràcies, Arcadi, per haver compartit el teu temps i la 
teva saviesa amb nosaltres. 

Fèlix de Blas Lorenzo
Santa Eulàlia de Ronçana

El 21 de juliol de 1969 l’astronauta 
Neil Armstrong trepitjava per primera 
vegada la Lluna. Podia haver-se quedat 
callat en aquell moment, però va excla-
mar: “Un petit pas per a l’home, però 
un gran pas per a la humanitat.” Era 
un pas a la Lluna, un pas per la Lluna, 
un pas des de la Lluna. El seu pas es 
convertia en un pas històric, en un pas 
carregat de sentit.

En aquest mes d’abril de 2021 estem 
a Pasqua. Fa uns 3.500 anys, un poble 
que es trobava esclau a Egipte va viu-
re el pas de deu plagues terrorífiques. 
Tothom va quedar terroritzat, angoi-
xat, tremolós. Però els hebreus hi van 
contemplar un altre pas, un pas allibe-
rador: el Senyor, el seu Déu, passava i 
els cridava a la llibertat. Era la Pasqua, 
el pas del Senyor. Van emprendre un 
llarg camí, oberts a la llibertat enmig 
del desert, però havien d’aprendre 
encara què era la pròpia llibertat.

Fa quasi 2.000 anys, uns altres –des-
cendents d’aquells– van viure un 
esdeveniment esfereïdor: el pas pels 
carrers de Jerusalem d’un condemnat 
a mort, camí del turó de la Calavera, 
on havia de ser crucificat. Per als grans 
sacerdots i els notables del poble era 
una victòria, s’havien tret de sobre un 
home perillós. Per als seguidors del 
crucificat era un xoc, quelcom incom-
prensible, era la fi: no hi havia futur. 
Tanmateix, per a uns pocs va comen-
çar la contemplació d’un pas, un nou 
pas, el pas definitiu. Saule de Tars 
dirà: el pas a una “nova creació”. El pas 
de l’amor de Déu que tot ho renova, 
el pas de la mort a la vida, el pas de la 
foscor a la llum, el pas de la llunyania 
a la proximitat fraterna.

La realitat externa pot semblar igual 
per a tothom, però no és així. La rea-
litat no és tan sols allò que cadascú 
capta; no sempre la realitat és captada 
per tothom. Milions de persones, en 
aquests dies, contemplen la Pasqua, el 
pas del Senyor, el pas de la foscor a la 
llum. Un pas no són sempre tan sols 60 
centímetres. Hi ha passos que són pas-
sos de tota la humanitat. 

Ho és quan veiem en l’altre un ger-
mà. Ho és quan veiem en el crucificat 
un que és com nosaltres. Quan veiem 
en el maltractat, en el marginat, en el 
sense sostre, un dels nostres. 

Quan veiem l’altre és que s’hi ha fet 
la llum. Quan veiem el mateix palpi-
tar de vida és que s’hi ha manifestat la 
vida. Quan veiem el germà és que s’hi 
ha manifestat el pare. S’ha produït el 
pas. És Pasqua.

LA PROPOSTA ESTEV@

El pas

 Milions de persones 
contemplen la Pasqua, 

el pas del Senyor,  
el pas de la foscor  

a la llum

Rodolf 
Puigdollers 

Arxipreste  
de Granollers

@santestevegr
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A Magí Camps

És una casa on totes les parets exteriors són de 
vidre. Des de fora no es veu l’interior però sí a l’in-
revés. Els seus fonaments són una plataforma gira-
tòria dotada d’un motor molt silenciós que permet 
encarar-la cap on es vulgui. Té tres grans finestrals 
a la primera planta. Un, a l’habitació; un altre, a 
l’estudi, i un tercer, al bany. A l’home que hi viu li 
agrada que, a la nit, l’habitació estigui encarada a la 
lluna i veure-la estirat al llit, quan el cel ho permet. 
Pensa que li aporta energia positiva, i dorm plàci-
dament. De dia, sobretot al matí, prefereix que el 
finestral de l’estudi s’encari al sol. Acostuma a lle-
var-se aviat i gaudeix en veure’l aparèixer.

Un matí, des de l’estudi, amb el sol darrere d’una 
muntanya de l’horitzó, va veure que una dona pas-
sejava per un camí endinsat a l’arbreda del davant. 
Li va recordar una exparella, molt lluitadora, apas-
sionada, de formació autodidacta i un alt nivell 
intel·lectual. Era una feminista de fets, però sense 
fer-ne mai bandera. Havien tingut una relació molt 
apassionada amb sessions de sexe ben salvatge.

L’endemà, la dona que hi va veure caminar li 
recordava una professora universitària que havia 
conegut feia ja alguna dècada. Comptava amb 
publicacions brillants que li havien aportat un gran 
reconeixement. Buscava l’excel·lència fins a gairebé 
tocar la perfecció. A ell, aquesta actitud de tant en 
tant el posava nerviós. També havia viatjat bastant 
però els coneixements adquirits no li impedien jut-
jar-ho tot i a tothom. I això, a ell, no li agradava.

L’altre dia, va aixecar-se ben aviat, va esmorzar 
i se’n anà a l’estudi. ¿Passaria a aquella hora mati-
nera alguna dona per al que ja considerava el seu 
camí? El sol havia sortit. Tenia música de fons i, en 
aquell moment, sonava Tenderly, amb Ella Fritzge-
rald i Louis Amstrong. Mentre escoltava aquella 
meravellosa veu, va aparèixer al camí una dona, 
baixa, que aquest cop el va transportar fins a una 
noia que havia conegut ja feia bastants anys. Essent 
petita, els seus pares se l’havien endut al Brasil. 
Feia un 15 anys que havia tornat, ja en la quarante-
na i amb un fill de 17 anys. Vivia turmentada, havia 

perdut l’alegria, sobretot a causa del fet que el noi 
la culpabilitzava de la separació matrimonial. Tant 
era així que va arribar a agredir-la diverses vega-
des. Acabà denunciant-lo a la policia i va presenciar 
com el seu fill marxava de casa emmanillat. La va 
afectar molt. Era una dona sensible que, a causa de 
la seva trajectòria personal, no havia pogut estudi-
ar tot i que, a força de voluntat, s’havia donat una 
mínima formació. Quan ell la va conèixer, feia poc 
que acabava de llegir Saramago. Participava en l’or-
ganització d’actes de cultura popular. Tot plegat li 
va fer entendre el seu interès pel món cultural

Amb totes aquelles dones la relació havia comen-
çat bé però sempre es complicava i s’acabava tren-
cant. Cap va arribar a durar dos anys. Què hi havia 
en ell, que es repetia, que totes les relacions se 
n’havien anat en orris? 

El que havia recordat, era cert o era el que volia 
recordar per sentir-se millor? La memòria és selec-
tiva. 

En algunes ocasions es preguntava si la vida és 
una qüestió purament matemàtica, sumes i restes 
–encerts i errors– o, simplement, és un encadenat 
de fets, que a vegades són la conseqüència de l’anà-
lisi que fem, en un moment donat, dels suposats 
errors. Chi lo sa? No serà que ens plantegem els 
encerts com a victòries i els errors com a derrotes? 
Em ve a la memòria una cita de Julian Barnes: “La 
història no són pas les mentides dels vencedors... 
són, més aviat, els records dels supervivents, la 
majoria dels quals no són ni vencedors ni perde-
dors.” Es tracta potser de ser un supervivent que 
aprèn sobretot dels seus errors?

L’endemà, en lloc d’estar-se a l’estudi, va anar a 
una esplanada, a prop de casa seva. El seu amic va 
arribar puntual. Com que es tractava de fer un vol 
en globus, després d’una breu salutació, el va anar 
muntant. Quan tot va estar a punt, van pujar a la 
cistella i l’aparell es va enlairar. Des d’allà, podria 
veure “el seu caminet”, des d’un “finestral” ben 
diferent. Què observaria? Al cap de poca estona, en 
ple vol, el gas va provocar una explosió i la cistella 
es va destrossada en mil bocins. 
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Albert Coromines

Actor i gestor cultural 
maletaportatil2@gmail.com

La finestra

Llegeixo i reflexiono sobre una entrevista recent 
que li han fet a Odile Rodríguez de la Fuente, la 
filla petita del naturalista Félix Rodríguez de la 
Fuente. Diu coses tan importants com ara que 
“cal apostar pels valors i les oportunitats del món 
rural” o que “recuperar l’harmonia entre l’home 
i la terra és clau contra el canvi climàtic”. Odile 
Rodríguez de la Fuenta és biòloga i investigadora 
dels mals del planeta.

Aquestes paraules tan clares són un missatge 
per a tots els polítics i les seves accions pel can-
vi climàtic, i cal confrontar-les amb les mesures 
que es prenen des dels despatxos per persones 
que desconeixen el camp i el món rural. Quin és 
el cicle de les produccions? Com ens perjudiquen 
les sequeres? Aquests valors de l’agricultura i la 
ramaderia sobre l’home i la terra, ara és més avi-
at sobre l’home i l’asfalt, un asfalt per fer noves 
variants per on circulen mercaderies d’una punta 
a l’altra del món.

Mentrestant els ajuts europeus per lluitar contra 
el canvi climàtic van a parar a grans inversors que 
volen omplir els camps de plaques solars en lloc 
de conrear cereal o lleguminoses, que malmeten 
l’agricultura i, de retruc, la natura. L’energia solar 
és una oportunitat per fer una veritable economia 
circular, però no la que ens vol destruir sinó la dels 
grans horts solars a prop de les ciutats i polígons 
industrials, els grans consumidors d’energia. Al 

camp i al món rural, l’energia solar és beneficio-
sa a les teulades de les granges per obtenir la seva 
pròpia energia. El maldecap dels purins també te 
solucions d’economia circular: el biogàs. És a dir, 
energia per al consum propi i aigua neta per regar. 

Els fons europeus tan llaminers haurien d’anar per 
aquestes coses i no pas a l’incentiu de l’abandona-
ment dels camps sembrats per horts solars. Sí als 
camps conreats per produir aliments i combatre 
el canvi climàtic i no com ara, que s’està fent tot 
el contrari. Estem fent arribar els cereals, les lle-
guminoses i l’horta de l’altra punta del planeta. Es 
així com volem combatre el canvi climàtic? Mentre 
els vols d’avió per persona i durada només de dues 
hores aboca l’equivalent a 500 quilos de CO2 a l’at-
mosfera –i no parlem ni de cotxes ni vaixells– el 
canvi climàtic serà un conte per no explicar.

Si en aquest país no ens hi posem tots de veritat, 
això del menjar de proximitat o de veure com flo-
reixen els presseguers, de gaudir del color groc del 
camp de colza, serà un record d’aquí no gaire temps. 
Encara hi som a temps, consumidors, productors, 
urbans i rurals. Cal fer una entesa de progrés, d’es-
timar el que tenim per gaudir dels paisatges, de la 
biodiversitat, de la història, el patrimoni cultural i 
natural. Tot són recursos econòmics, actius impor-
tants que els agricultors, ramaders i forestals pre-
servem dia a dia amb la nostra feina. I som molt 
més que productors perquè entenem i vivim la 
saviesa de la natura, patim de primera mà el canvi 
climàtic. 

És hora d’entendre que el món urbà i el rural 
poden fer molt contra el canvi climàtic amb una 
agricultura, ramaderia i explotació forestal que 
aporti salut, economia i benestar a la població. I 
no com ara, amb polítiques que donen ajudes per 
a la banalització del camp, al que maco, a l’exten-
sió de l’asfalt i els parcs solars, al menjar d’ham-
burgueses de laboratori. Necessitem polítiques 
per avançar plegats el món urbà i rural. Dient les 
coses pel seu nom podrem aturar el que ens preo-
cupa.
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Un gran missatge mereix una bona resposta
Rosa Pruna Esteve

Presidenta de l’Associació  
de Productors Km.0 i Asaja 
prunarosa@hotmail.com
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El dia 27 del mes passat de març, al FAQS de TV3, 
va tenir lloc una interessant conversa entre la peri-
odista Beatriz Talegón, directora d’opinió de Diario 
16, i el diputat al Parlament de Catalunya per Ciu-
tadans Carlos Carrizosa. La periodista es va inte-
ressar per l’actitud del polític davant la llengua. Li 
va preguntar com era que, d’un temps ençà, havia 
deixat de parlar català al Parlament i s’expressava 
exclusivament en castellà, igual que feia en el pro-
grama que emetia TV3 en aquell moment. 

La resposta del senyor Carrizosa no va defraudar 
ningú perquè, fent gala de la mala educació a què 
ens té acostumats i amb un sarcasme que feia de 
molt mal pair, va contestar, simplement: “Porque 
me da la gana.” Ho va repetir tres o quatre vegades, 
lentament, assaborint les paraules i amb un som-
riure de suficiència al rostre perquè quedés ben 
clar, d’una banda, el seu dret a fer-ho, dret que no 
li havia qüestionat ningú, per cert, i, de l’altra, la 
seva aposta per combatre heroicament la suposa-
da persecució de la llengua catalana que es viu a 
Catalunya.

L’ús públic de la tria de llengua que fan la majoria 
dels polítics autoanomenats constitucionalistes té 
més de provocació que de cap altra cosa, però tenen 
raó en un punt. Ho fan en l’exercici d’un dret legal 
i jo diria, fins i tot, que legítim si no fos per una 
circumstància que després explicaré. Legal perquè 
les lleis l’avalen, i legítim perquè una part impor-
tant de la població de Catalunya té el castellà com 
a llengua primera i, si hi ha comprensió mútua, no 
veig cap raó per a impedir a cap ciutadà fer ús de la 
llengua en què se senti més còmode.

Ara bé, quan aquest ciutadà és un representant 
polític i s’expressa públicament com a tal, entenc 
que és legítim, per bé que ja sé que no és legal, exi-
gir-li que doni exemple fent ús de la llengua cata-
lana. No tan sols per la seva condició de servidor 
públic, sinó perquè és la llengua que es troba en 
dificultats, perquè és la llengua que no tothom 
domina a Catalunya i perquè és, sens dubte, la llen-
gua que necessita ser discriminada positivament. I 
ell, com a servidor públic, es deu a aquesta neces-
sitat. Però si els nostres representants polítics no 
donen exemple en aquest sentit, contribueixen de 
manera activa a fer un pas endavant cap a la mino-
ració del català.

Així, el senyor Carrizosa, amb la seva actitud, no 
fa més que burxar en una ferida oberta, l’estat de 
salut de la llengua catalana, que, com més va més, 
va perdent un llençol a cada bugada, no tan sols en 
l’aspecte quantitatiu, sinó també en l’aspecte quali-
tatiu. Demostra així, aquest diputat, català de nai-
xença, doncs, que tendeix a zero la seva preocupa-
ció pel fet que la llengua pròpia d’aquest país, una 
de les dues oficials, vagi llanguint cada cop més en 
una llarga i lenta agonia, que ni tan sols els seus 
parlants habituals sabem aturar. I la llengua cata-
lana és un patrimoni no pas exclusiu d’aquest país 
sinó de la humanitat sencera, com ho són totes les 
llengües que existeixen al món. I un polític no pot 
permetre’s la mesquinesa de menysprear-la fins al 
punt d’ignorar els perills que l’assetgen per afavo-

rir-ne una altra, la castellana, que gaudeix d’una 
salut de ferro i la legislació li va a favor.

D’altra banda, cal dir que el seu despectiu por-
que me da la gana diu molt poc a favor de la teo-
ria del seu partit, que assegura que hi ha una total 
manca de llibertat per a expressar-se en castellà a 
Catalunya fins al punt que, sovint, parlen de per-
secució d’aquesta llengua per part de les autoritats 
catalanes. Ell va poder fer ús del castellà sense cap 
mena d’impediment tota l’estona que va voler, a la 
televisió pública i sense ser qüestionat, i, a més, 
va reconèixer que ho feia sense cap més raó que la 
seva santa voluntat. 

Doncs, si el senyor Carrizosa pot fer servir el 
castellà només perquè li ve de gust i lliurement a 
TV3, que, segons el seu partit, és poc menys que un 
aquelarre de totalitaris independentistes, deu ser 
perquè aquesta dictadura de la llengua catalana a 
què fan referència tan sovint existeix només en la 
seva imaginació i, per tant, no té cap fonament en 
la realitat.

M’agradaria que, si aquest article cau a les mans 
del senyor Carrizosa, comparés un parell de situa-
cions. Qui li semblaria que podria tenir més proble-
mes a qualsevol punt de Catalunya: algú que s’en-
testés a parlar només en català amb un jutge o amb 
un agent de l’anomenada Policia Nacional de parla 
castellana en exercici de les seves funcions o algú 
que s’entestés a parlar en castellà amb un jutge o 
un agent de l’anomenada Policia Nacional de parla 
catalana en exercici de les seves funcions? Podria, 
el ciutadà que vol parlar castellà, si fos requerit 
pel servidor públic a canviar de llengua  –cas que 

seria ben estrany, per cert–, dir, sense temor a con-
seqüències, que manté la seva llengua “porque me 
da la gana”? Podria, el ciutadà que vol parlar cata-
là, si fos requerit pel servidor públic a canviar de 
llengua –cas molt més probable–, dir, sense temor 
a conseqüències, que manté la seva llengua “perquè 
em dona la gana”?

Temps era temps, no hi havia ningú que parlés en 
castellà al Parlament de Catalunya. Ni els diputats 
de l’aleshores Alianza Popular ni els de l’extinta 
UCD ni absolutament ningú, perquè, encara que 
fos a contracor, entenien que la llengua necessitada 
d’ajut era el català –igual que ho és encara avui– i 
no respectar això en seu parlamentària, per molt 
que estiguessin a favor de la supremacia del caste-
llà, era políticament incorrecte. Però era una època 
en què els polítics tenien una altra talla. En fi, ara 
ja no és així. 

I nosaltres, vinga fer bugades...
Fins i tot, Salvador Illa ha començat ja a parlar 

en castellà al Parlament de Catalunya, un extrem, 
ben significatiu per cert, en què el PSC d’Iceta, per 
molt botifler que fos –que ho era–, no havia caigut 
mai encara. Un altre llençol perdut...

Però aquí no passa res. Any rere any, el respon-
sable de torn de Política Lingüística elabora uns 
informes a través dels quals sembla que anem tan 
i tan bé. I no. No anem bé. Anem molt malament. 
Però mentre les autoritats públiques, avui majo-
ritàriament favorables, en teoria, a la defensa del 
català, no reconeguin que la llengua pròpia del país 
va perdent pistonada, ni ells mateixos podran jus-
tificar amb comoditat la discriminació positiva per 
al català, ni la població de bona fe –i això encara és 
molt més greu– podrà prendre consciència que cal 
actuar amb urgència per revertir la situació.

Si fiques una llagosta viva en aigua bullint i no 
tapes l’olla, és probable que en surti rabent impul-
sada per dolor de la immersió. En canvi, si la fiques 
a l’olla quan l’aigua encara és freda i llavors encens 
el foc, s’anirà sufocant a poc a poc i morirà abans 
que bulli, sense ni tan sols adonar-se del que li ha 
passat. Prenguem-ne nota.
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Coalci reforça el pla d’expansió 
amb la compra de Dina-Rent
L’empresa de lloguer de maquinària confia a impulsar la facturació en almenys un 40%

La Roca del Vallès

Joan Carles Arredondo

L’empresa de lloguer de pla-
taformes i maquinària d’alça-
da Coalci, amb seu a la Roca, 
ha fet un pas important en 
l’estratègia d’expansió amb 
la compra de Dina-Rent, 
també dedicada al lloguer 
de maquinària i amb seu a 
Granollers, amb propietat 
majoritària de la família 
Segarra, i participació de 
Xavier Castillo. Les prime-
res previsions apunten que 
l’operació comportarà per a 
Coalci incrementar la factu-
ració al voltant del 40%, tot 
i que l’empresa compradora 
espera que l’efecte “sinèrgic” 
d’aquesta compra encara 

pugui oferir altres avantat-
ges per la complementarietat 
de les ofertes.

Les dues empreses compar-
teixen activitat, tot i que les 
especialitzacions són comple-
mentàries. Mentre que Coal-
ci està més especialitzada en 
el lloguer de plataformes ele-
vadores, Dina-Rent ha estat 
més centrada en el camp dels 
carretons elevadors indus-
trials i manipuladors teles-
còpics. “La cartera de clients 
de les dues empreses es pot 
complementar”, manifesta 
Álvaro García, administrador 
de Coalci.

L’empresa compradora, 
creada l’any 2005, té la seu 
principal a la Roca del Vallès, 
on disposa de 7.000 metres 

quadrats d’instal·lacions. A 
més, disposa de delegacions 
a Girona i Olot. Dina-Rent és 
una empresa amb més de 30 
anys de trajectòria en el sec-
tor de lloguer de maquinària.

L’operació consolida Coalci 
com una de les principals 
companyies en aquest sec-
tor. Totes dues companyies 
sumen més de 800 màquines 
i arribaran a un volum de fac-
turació superior als sis mili-
ons d’euros. Amb la suma de 
les dues companyies, Coalci 
posa de manifest la vocació 
de continuar oferint una 
àmplia gamma de solucions 
d’alçada als seus clients.

L’administrador de Coalci, 
Álvaro García Conesa –que 
ha liderat l’operació de com-

pravenda– ha avançat que, 
com a primer pas, Coalci 
integrarà Dina-Rent com una 
entitat separada que conser-
varà la marca pròpia, l’equip i 
l’estratègia. “Totes dues com-
panyies necessiten aprendre 
a treballar juntes per desen-
volupar el seu màxim poten-
cial”, ha assenyalat. Propera-
ment, l’activitat de les dues 
companyies es concentrarà 
en les instal·lacions de Coal-
ci a la Roca, inaugurades 
recentment i prou àmplies 
per continuar creixent i aten-
dre, amb més maquinària, les 
necessitats dels clients.

A més del potencial de 
creixement en xifra de nego-
ci que comporta aquesta 
operació, la suma de Coalci 
i Dina-Rent ofereix altres 
potencialitats. Montserrat 
Almirall, directora financera 
del grup Coalci, avança que 
l’activitat conjunta generarà 
uns beneficis abans d’impos-
tos, interessos, depreciacions 
i amortitzacions (EBITDA) 
de 2,2 milions d’euros, amb 
uns fons propis de cinc mili-
ons d’euros i un actiu fix de 
nou milions.

En nom de Dina-Rent, 
Ferran Sagrera expressa la 
satisfacció pel caràcter fami-
liar de la nova empresa pro-
pietària, amb la qual compar-
teixen vocació empresarial.

La família García-Almirall 
Civit ha estat assessorada 
en aquesta operació per l’ad-
vocat José María Calvo i la 
família Sagrera pels advocats 
de la firma Raich&Lopez 
Royo, Camil Raich i Mònica 
Moraleda.

QFPlus i Comafe creen grups 
de treball per avançar en la 
fusió de les dues cooperatives

La seu administrativa i logística de la cooperativa de ferreteria QFPlus es troba a Parets

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El procés de fusió que estan 
sondejant QFPlus i Comafe, 
dues de les principals coo-
peratives de ferreteria de 
l’Estat, fa passos endavant. 
Recentment, les dues enti-
tats han informat que han 
creat grups de treball amb 
l’objectiu de dissenyar un pla 
estratègic conjunt i els plans 
d’integració. Són grups de 
treball que ja figuraven en 
el full de ruta que les dues 
organitzacions van plantejar 
a final d’any, quan els equips 

directius van aprovar que 
s’explorés una fusió.

Aquest no seria un procés 
estrany en el sector de les 
centrals de compres de fer-
reteria. De fet, QFPlus, una 
entitat que té seu adminis-
trativa i logística a Parets i 
que presideix el granollerí 
Delfí Sirvent, ja és fruit de 
la fusió que, el 2013, van 
protagonitzar Cofac i Cifec. 
QFPlus i Comafe ja havien 
estat relacionades anterior-
ment amb processos de fusió 
i, en aquesta ocasió, remar-
quen els canvis que s’estan 
produint al sector.

El Projecte Singulars 
propicia la inserció 
laboral de més de 30 
joves al Vallès Oriental

Granollers

Més de 30 joves menors de 
29 anys que han participat en 
el Projecte Singulars del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
i impulsat per Pimec junta-
ment amb empreses i enti-
tats de la comarca, ha acon-
seguit l’objectiu d’inserir-se 
al mercat de treball. Ho han 
fet amb contractes superiors 
a sis mesos de durada en 
empreses del Vallès Orien-
tal. A la comarca, el projecte 
estava centrat en la indústria 
4.0 i els serveis auxiliars i, 
en total, hi participaven 90 
joves. La iniciativa encara 
està en aplicació i acabarà 
al juliol. A través d’aquest 
projecte, s’ofereix acompa-
nyament i assessorament als 
joves, amb accions formati-
ves per apropar-los al mercat 
de treball. Singulars es duu a 
terme a quatre comarques i 
el Vallès Oriental és la que té 
més participants.

Sant Celoni difon 
entre les empreses 
els avantatges  
de l’FP Dual
Sant Celoni

L’Institut Baix Montseny 
conduirà aquest divendres 
un webinari en el qual expo-
sarà a les empreses interessa-
des els beneficis i avantatges 
que suposa la Formació 
Professional Dual. L’objectiu 
de la trobada, que es farà 
en format telemàtic a partir 
de les 12 del migdia, és tant 
fidelitzar les empreses que ja 
utilitzen aquesta modalitat 
com captar-ne de noves. La 
trobada virtual té el suport 
de la Cambra de Comerç de 
Barcelona i de l’Ajuntament 
de Sant Celoni.
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Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat 
Instal·lacions Flama-Foc, SL, 
dedicada a altres instal·lacions 
en obres de construcció. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dor: Jordi Blázquez Navarro. 
Adreça: Basella, 49.

Bigues i Riells

S’ha constituït la societat 
Wenbang Group, SL, dedicada 
a l’explotació de locals de res-
tauració; el comerç majorista 
i minorista d’alimentació; la 
compra i lloguer no financer 
d’habitatges i locals. Capital: 
3.000 euros. Administradors: 
Wenbang Li, Fengna Zhang. 
Adreça: camí del Pedregar, 7. 

Llinars del Vallès 

S’ha constituït la societat 
CBD Clon, SL, dedicada a la 
plantació i conreu; la compra-
venda al l’engròs i al detall i 
la comercialització i distribu-
ció de tota classe de llavors 
agrícoles, plantes i flors de 
totes classes, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Eric Rodríguez Matos. Adre-
ça: Mare Nostrum, 7 (Urb. 
Sant Carles).

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Blackout Studio, SL, dedicada 
a la producció de cursos on 
line, tant propis com per a 

terceres persones; distribució 
dels continguts a través de 
marketplaces, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Xavier Ferández Olmos. Adre-
ça: Roger de Flor, 3.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Adriser 2021, SL, dedicada 
a altres activitats postals i 
de correus. Capital: 18.000 
euros. Administradora: Susa-
na Muñoz Marín. Adreça: De 
la Serra, 54.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Transbravo 2021, SL, dedicada 
al transport nacional i inter-
nacional de mercaderies per 
carretera; el dipòsit i emma-
gatzematge de mercaderies; 
les activitats auxiliars i com-
plementàries del transport, 
transitaris i consignataris, etc. 
Capital: 28.001 euros. Admi-
nistrador: Antonio Gómez 
Romero. Adreça: Iugoslàvia, 4.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Almancar Logística, SL, 
dedicada al transport de 
mercaderies per carretera 
per tot el territori espanyol 
i estranger i, així mateix, 
qualsevol altra activitat rela-
cionada directament o indi-
rectament amb aquesta fina-

litat social. Capital: 34.000 
euros. Administrador: 
Manuel Fortunato Zapata 
Barroso. Adreça: Corró, 328.

Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat Ben-
dito Problema, SL, dedicada 
a la prestació de serveis de 
consultoria, inclòs l’asses-
sorament a tercers, i la pres-
tació de serveis en matèria 
administrativa, comptable, 
fiscal i d’assistència tècnica; 
la compra, venda i distribució, 
etc. Capital: 20.000 euros. 
Administrador: Joan Fontserè 
Pujol. Adreça: Sant Pau, 12.

Sant Feliu de Codines 

S’ha constituït la societat 
Molprot, SL, dedicada al 
comerç a l’engròs d’altra 
maquinària i equip. Capital: 
3.00 euros. Administrador: 
José Antonio Parra Pujante. 
Adreça: Sant Saturi, 11-13.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
FC Photon, SL, dedicada a 
la fabricació de maquinària 
industrial: el disseny de 
maquinària industrial; pres-
tació de serveis d’enginyeria 
de solucions tecnològiques; 
prestació de serveis d’asses-
sorament de processos indus-
trials, etc. Capital: 10.000 
euros. Administrador: Félix 

Castro Abia. Adreça: camí de 
Can Juli, 9.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Escvit Network, SL, dedica-
da a la prestació de serveis 
de consultoria i gestió en 
l’àrea de les tecnologies de la 
informació i la comunicació; 
disseny, desenvolupament i 
manteniment d’aplicacions, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: David Escote 
Sánchez de León. Adreça: 
Esteve Cardelús. 26.

Les Franqueses del Vallès

La societat Anca Invest, SL, 
dedicada a la compravenda de 
terrenys, solars, urbanitzaci-
ons, edificacions, naus comer-
cials o industrials, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 16.976 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 19.976 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Solar Planet Capital, dedica-
da a l’adquisició, alienació, 
promoció, construcció i 
arrendament no financer de 
terrenys, locals industrials 
de negocis i altres immobles 
de naturalesa urbana; activi-
tat de gestió i administració, 
etc. Capital: 43.000 euros. 
Administrador: Francisco 

Javier Pérez Cano. Adreça: 
passatge la Fàbrica, 13.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Assesoria Caldes 2021, SL, 
dedicada a altres activitats 
de consultoria de gestió 
empresarial. Capital: 1 euros. 
Administrador: Pedro May-
ordomo Ruiz. Adreça: Calde-
rón de la Barca, 14.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Monerum 2021, SL, dedicada 
a la compravenda de béns i 
comerç en general; emmagat-
zematge, dipòsit i arrenda-
ment, tret del financer com 
arrendador, de béns mobles 
i immobles; explotació de 
franquícies. Capital: 3.000 
euros. Administrador: José 
Sorribas Orth. Adreça: Josep 
Umbert, 129.

Granollers

S’ha constituït la societat. 
Perbro 2021, SL, dedicada 
a la compravenda de béns i 
comerç en general; emmagat-
zematge, dipòsit i arrenda-
ment, tret del financer com 
arrendador, de béns mobles 
i immobles; explotació de 
franquícies. Capital: 3.000 
euros. Administrador: José 
Sorribas Orth. Adreça: Josep 
Umbert, 129.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Només una de cada cinc empreses 
disposa de botiga en línia al Vallès
La comarca està més avançada que la resta del país en digitalització empresarial

Granollers

EL 9 NOU

Les opcions de comercia-
lització via internet encara 
estan per explotar al Vallès 
Oriental. Segons les dades 
de l’informe Diagnosi sobre 
l’ús, l’accés i la capacitació 
digital de les empreses del 
Vallès Oriental, elaborat en 
el marc del Pla de Reacti-
vació Econòmica del Vallès 
Oriental, i encarregat pel 
Consell Comarcal i la Taula 
Vallès Oriental Avança, la 
comarca està més avançada 
en el camp de la digita-
lització que la mitjana de 
Catalunya. El recorregut per 
a una situació òptima, però, 
és llarg: només 4 de cada 10 
empreses disposen d’un pla 
de digitalització.

Entre els aspectes que 
reforcen la posició més 
avançada de la comarca en 
el camp de la digitalització, 
destaca que el 90% de les 
empreses disposen de pàgina 
web i un 70% disposa d’ei-

Només un 19% de les empreses vallesanes han introduït tecnologies d’indústria 4.0

nes com la signatura digital, 
serveis al núvol, mesures de 
seguretat tecnològica, fac-
tura electrònica o també fa 
compres per internet. L’ele-

vat contingent d’empreses 
que disposen de web propi, 
contrasta amb el nombre 
encara limitat d’empreses 
amb botiga en línia. En 

aquest camp, les empreses 
petites estan més avança-
des que les grans. Entre les 
empreses amb menys de 10 
treballadors, una de cada 

quatre disposen d’eines de 
venda en línia, per sobre de 
la mitjana catalana, mentre 
que la resta de trams (de 10 a 
49 treballadors, de 49 a 250 i 
de més de 250) venen menys 
via internet que la resta 
d’empreses catalanes de la 
mateixa mida.

Per reforçar els factors 
en els quals la digitalització 
empresarial encara té recor-
regut de millora, l’estudi 
recomana aprofundir en la 
relació entre les administra-
cions i el sector privat, tant 
en la difusió per part dels 
primers dels ajuts públics 
per a la digitalització, com 
per dissenyar estratègies 
formatives i de difusió dels 
avantatges productius, admi-
nistratius i comercials de les 
eines tecnològiques.

La necessitat de difusió 
d’aquests avantatges s’extreu 
de les enquestes en què s’ha 
basat l’estudi, en el qual les 
empreses manifesten que, a 
més de les possibles barreres 
econòmiques, un dels argu-
ments per no haver desenvo-
lupat una estratègia digital 
és la falta de temps. Aquest 
últim aspecte porta a con-
cloure que encara no es dona 
prou importància a la trans-
formació digital. L’estudi 
també revela que només un 
19% de les empreses vallesa-
nes han introduït tecnologies 
d’indústria 4.0.
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‘Mamut’, la tercera part de la 
trilogia d’Eva Baltasar, sortirà 
el febrer de l’any que ve
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L’editora Maria Bohigas i l’escriptora Eva Baltasar, dijous a La Gralla

Granollers

T.T.

Els seguidors de les novel·les 
d’Eva Baltasar hauran d’espe-
rar fins l’any que ve per lle-
gir Mamut, el tercer volum 
de l’exitosa trilogia que va 
començar amb Permagel i 
va continuar amb Boulder. 
Així ho va anunciar dijous 
a la tarda l’editora Maria 
Bohigas, de Club Editor, en 
la conversa amb l’escriptora 
de Cardedeu a la llibreria La 
Gralla de Granollers. 

“En un principi s’havia dit 
que sortiria aquest Sant Jordi 
però finalment es publicarà 
el febrer de l’any que ve”, 
va dir l’editora. Entre altres 
motius,  hi ha l’atorgament fa 
poc del Premi Òmnium a la 
Millor Novel·la de l’Any per 
a Boulder. “Deixem un temps 
per assaborir aquest premi, 
que és una plataforma per 
arribar a moltes més lectors, 
abans que surti el nou”, va dir 

Bohigas. “S’ha de tenir una 
mica de paciència, perquè val 
la pena”, va afegir.  També 
s’ha de tenir en compte que 
Boulder va sortir publicat tres 
dies abans del confinament 
total. “Per tant, donem-li més 
espai en un any en què sem-
bla que estem més rodats.”

El que sí que sortirà abans, 
per Nadal, serà un poemari, 
que publicarà la mateixa edi-
torial. És un recull de poemes 
que Baltasar va escriure des-
prés de Permagel i abans de la 
primera versió de Boulder.

Precisament, la influència 
del llenguatge i l’estil poètic 
en la prosa de Baltasar va ser 
un dels tems que va sorgir 
durant la conversa amb una 
quinzena de lectors. “És veri-
tat que quan escric novel·la 
em trobo jugant amb el llen-
guatge i resolent problemes 
igual que quan era poeta. 
Reconec que m’encanten 
certes imatges i les treballo, 
són punyetes de poeta, que 

continuo treballant quan faig 
narrativa perquè és el que 
m’omple més i em dona més 
joia”, va explicar Baltasar.

Aquest estil marca les tres 
novel·les, que tot i ser una 
trilogia es poden llegir de for-
ma independent, i cadascuna 
té una protagonista diferent. 
“Són tres històries indepen-
dents, de tres  dones diferents 

que expliquen la seva història 
en primera persona sempre 
transitant pels límits, i amb 
tres títols que són una metàfo-
ra”, va explicar Baltasar.

L’autora va desvelar també 
alguns detalls del seu procés 
de treball. Va reconèixer que 
a vegades té la impressió 
que escriu molt a poc a poc, i 
que si escriu mitja pàgina en 

un dia està encantadíssima. 
“Després, però, sobre aques-
ta mitja pàgina hi puc anar 
i tornar una i altra vegada, 
fent moltes revisions”. Així, 
esmerça més temps a retocar 
i revisar que no pas escrivint. 
“Em dedico més a com expli-
co una cosa, és potser el que 
m’interessa més”, va afirmar 
Baltasar.

Granollers celebrarà Sant Jordi  
al carrer i adaptat a la pandèmia
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Les parades de flors podran estar el dia de Sant Jordi a la plaça de la Corona

Granollers

EL 9 NOU

Després del Sant Jordi con-
finat de l’any passat i d’una 
Festa del Llibre i de la Rosa 
a finals de juliol, Granollers 
recupera la celebració al 
carrer, però a mitges. Les 
parades de llibres i roses no 
tindran com a epicentre la 
plaça de la Porxada i el carrer 
Anselm Clavé, però sí que 
les llibreries podran posar 
una parada davant dels seus 
establiments o, en el cas que 
no sigui possible, en places 
properes no més llunyanes 
dels 100 metres. Això serà 
tant dijous com divendres. 
En el cas de les floristeries, 
el mateix dia de sant Jordi  
instal·laran una desena de 
parades a la plaça de la Coro-
na. “Volem donar una injec-
ció als llibreters i als floristes 
en aquests temps tan difícils, 
però sempre seguint totes 
mesures de prevenció per 
la Covid-19”, van assenyalar 
tant la regidora de Cultu-
ra, Maria Villegas, com la 
regidora de Serveis, Andrea 
Canelo. 

El pregó que farà el peri-
odista musical i escriptor 
granollerí Donat Putx el 

dijous 22 d’abril serà el tret 
de sortida oficial de la cele-
bració. El pregó serà en for-
mat virtual, i serà presentat 
per la també periodista Anna 
Ballbona, de Montmeló. Es 
farà en streaming i es podrà 
veure en directe pel canal 
Youtube de l’Ajuntament de 
Granollers a les 8 del vespre.

La diada de Sant Jordi 
tornarà a estar emmarcada 
enguany dins la programació 
“Per l’abril lletres mil”, que 
aixopluga totes les activitats 
al voltant dels llibres i la 
lectura, moltes de les quals 
programades des de les 
biblioteques, equipaments 
culturals, llibreries i editori-

als de la ciutat. Tot i que no 
hi haurà l’habitual trobada 
d’autors vallesans que han 
publicat aquest darrer any, 
sí que es podran consultar 
aquestes novetats editorials 
a la galeria virtual de publi-
cacions i vídeos al web de 
l’Ajuntament de Granollers i 
a les seves xarxes socials. 

Un dels actes que es recu-
pera és la tradicional Lectu-
ra de Poemes, que després 
de no fer-se l’any passat, 
arriba  a la 22a edició, orga-
nitzada per l’Ateneu de 
Granollers. Es farà de les 5 
de la tarda a les 8 del vespre 
a la Sala Tarafa, amb afora-
ment limitat.

Altres propostes destaca-
des seran “El Sant Jordi a 
la Fàbrica”, amb el concert 
que farà la cantautora de 
Granollers Ivette Nadal per 
presentar el nou treball, La 
ferida. A més, se celebrarà la 
segona edició el concurs de 
relats de Roca Umbert, que 
es divideix en les categori-
es de 12 a 18 anys, i majors 
de 19 anys. Els originals 
es poden presentar del 23 
d’abril al 23 de maig.

La programació es comple-
ta amb activitats familiars, 
entre les quals destaca l’ex-
posició dels dibuixos de la 
llegenda de Sant Jordi fets 
per l’alumnat de tercer de 
Primària de totes les esco-
les de la ciutat al Museu de 
Granollers. També hi haurà 
propostes a les xarxes.

La imatge de Sant 
Jordi d’enguany és de la 
il·lustradora Gala Pont i el 
dissenyador Aleix Font, de 
Granollers. 

La plaça de la 
Corona acollirà 
una desena de 

parades de flors

Les llibreries podran posar parades davant dels locals i les floristeries a la plaça de la Corona
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Fer el borinot
La Roca del Vallès La frase feta de “fer 
el borinot” té, com a mínim, un parell 
de significats. Vol dir rondinar en veu 
en baixa i també se’n diu d’algú que no 
calla mai, algú més aviat impertinent i 
que es fica allà on no el demanen. És curi-
ós, però, que el verb borinar signifiqui 
“pensar intensament”. D’insectes que 
borinen o brumen en tenim tres grans 
protagonistes: els mascles de les abelles 
–o sigui, els abellots–, alguns lepidòpters 

i alguns coleòpters. El de l’imatge és un 
abellot caçat en aquest inici de prima-
vera a la Roca del Vallès i el va retratar 
el fotògraf lliçanenc TONI TORRILLAS. 
Encara que en molts idiomes borinot o 
abellot sigui sinònim de gandul, la veri-
tat és que aquests insectes són un grans 
pol·linitzadors de plantes silvestres i de 
conreu. No els molesteu, doncs, que van 
fent entre les flors perquè donin fruit els 
propers mesos.
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‘Fang i núvols’. Magalí Sare  
& Manel Fortià. 31è Jazz 
Granollers Festival.  
Casino de Granollers. 
Divendres 09/04/21, 20h.

Granollers

O.S.

“Us ho esteu passant bé? 
Esteu desconnectant de 
la realitat?” Magalí Sare 
s’adreçava al públic aplegat 
divendres al vespre al Casi-
no de Granollers, i les seves 
preguntes eren qualsevol 
cosa menys protocolàries. 
Després d’un any sencer de 
cultura amb restriccions, 
d’emissions en streaming i de 
tota l’allau de productes cul-
turals de naturalesa efímera 
que ha inspirat la pandèmia, 
calia que algú ens vingués 
a recordar aquells dies en 
què efectivament anàvem 
als concerts a evadir-nos 
ni que fos durant un parell 
d’hores de tots els maldecaps 
d’aquest món.

La vocalista barceloni-
na es va presentar al 31è 
Jazz Granollers Festival a 
duet amb el contrabaixista 
Manel Fortià. Una actuació 
inicialment programada ara 
fa un any i ajornada a causa 
del coronavirus. Des d’ales-
hores, Sare i Fortià han 
tingut temps de consolidar 
el seu projecte conjunt amb 
la publicació d’un àlbum, 
Fang i núvols, on les formes 
més atrevides del jazz i les 
músiques d’arrel fan de 
pont entre les tradicions 
mediterrània i llatinoame-
ricana.

El van repassar en la seva 
totalitat, posant sobre la 
taula composicions pròpies 
tan rodones com la cre-
puscular “Havanera Lila” o 
l’entremaliada “Desplegar-
se”, revisant peces tradi-
cionals com “El testament 
d’Amèlia”, i portant al seu 
terreny repertoris com els 
d’Antonio Machín (“Ange-
litos negros”), Simón Díaz 
(“Tonada del cabestrero”) o 
Sílvia Pérez Cruz (“Vestida 
de nit”).

Si les respectives trajec-
tòries de Sare i Fortià es 
troben a hores d’ara més que 
consolidades, la seva unió ve 
a refermar que de vegades 
menys pot equivaler a molt 
més. A partir d’un format 
reduït i des de l’economia 
de mitjans, fent dialogar un 
contrabaix tot terreny amb 
una veu elàstica i rica en 
matisos, el duet ha donat 
peu a un dels discursos més 
singulars i fascinants del 
jazz contemporani a casa 
nostra.

Més enllà  
de la realitat

“El rock alternatiu dels      
90 és música molt sincera”
Somebody, de Vallgorguina, publica el seu segon disc, ‘EP2’
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El músic de Vallgorguina va estrenar el seu nou projecte com a Somebody ara fa dos anys

Vallgorguina

Oriol Serra
Agustí Calbet amb prou 
feina havia nascut quan 
bona part dels seus referents 
publicaven aquelles obres 
que van acabar definint el 
rock alternatiu nord-ameri-
cà durant la dècada dels 90. 
No obstant això, discursos 
com els de Pavement, Built 
to Spill o sobretot Elliott 
Smith formen part del seu 
ADN i ressonen amb força 
al repertori de Somebody, el 
projecte que va estrenar ara 
fa poc més de dos anys i amb 
el qual acaba de publicar un 
nou treball, EP2.

“De fet, escolto música de 
totes les èpoques, però és 
cert que al rock alternatiu 
dels 90 li trobo quelcom d’es-
pecial. És música molt sin-
cera i amb molt sentit de la 
melodia”, matisa el músic de 
Vallgorguina des de l’estudi 
casolà on ha donat forma als 
dos EP que té publicats. El 
primer va veure la llum amb 
títol homònim a finals de 
2018. El segon es va gestar 
durant la tardor passada, va 
veure la llum al mes de març 
i consta de tres peces prèvia-
ment estrenades a l’escenari.

“Són cançons que feia 
molt de temps que interpre-

tava en directe i, per tant, 
tenia molt clares a l’hora de 
gravar”, explica Calbet, qui 
toca tots els instruments del 
disc excepte la bateria, que 
va a càrrec de Marc Bosser 
(Celestial Bums, Sudor Cós-
mico). “És un vell conegut de 
l’escena del Baix Montseny 
i és membre de la banda 
que estic formant de cara a 
futurs concerts. La idea és 
atorgar més pes a les guitar-

res elèctriques per assolir en 
directe un so més potent que 
a l’estudi”, avança.

Preguntat per la possibili-
tat de gravar un LP, Calbet 
afirma que la contempla a 
llarg termini però a hores 
d’ara se sent més còmode 
amb el format EP. “Tinc prou 
cançons per omplir tot un 
àlbum, però abans de gra-
var-lo m’agradaria disposar 
d’una infraestructura que 

ara mateix no tinc al meu 
propi estudi. D’altra banda, 
l’EP és un format molt pràc-
tic a l’hora d’anar presen-
tant el repertori en petites 
dosis.”

EP2 es troba diponible en 
plataformes digitals com 
Bandcamp o Spotify, i es pot 
encarregar en format físic a 
través del correu electrònic 
music.somebody@gmail.
com.

Joan Garriga, Premi Enderrock  
de la Crítica a millor disc de folk

Girona Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic s’han emportat el 
Premi Enderrock de la Crítica al Millor Disc de Folk per El 
bany i el plany (Fina Estampa). És el primer treball discogrà-
fic de la nova formació del músic de la Garriga, després de 
La Troba Kung-Fú, publicat l’any passat i en què fa un viatge 
als sons i músiques del món (havanera, rumba, dub, raï, reg-

gae...). Aquest va ser un dels guardons que es van donar a 
conèixer a la gala dels Premis Enderrock 2021. XXIII Premis 
de la Música Catalana. En el mateix acte es van entregar dos 
premis ja sabuts a dos vallesans. D’una banda, al romancer 
i música de Santa Eulàlia de Ronçana, Jaume Arnella (a la 
primera fila el quart per l’esquerra), que es va emportar 
ex aequo el Premi Enderrock a la Trajectòria. De l’altra, al 
músic, compositor i productor David Soler, de Sant Celoni, 
que va rebre el Premi Joan Trayter a la producció.
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CRÍTICA DE MÚSICA
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D’esquerra a dreta, el músic Carles Pérez, i la dreta, l’autor del llibre, Joan Frigola

Sant Esteve de P.

Pol Purgimon

La primera novel·la de Joan 
Frigola, de Santa Maria de 
Palautordera, gira entorn 
d’un músic que tot just 
comença la seva trajectòria. 
Té un nom ben original: Toni 
Falset. 25 anys, és professor 
de música i toca en un grup 
de versions. Res que no 
pugui assemblar-se a la quo-
tidianitat d’un professional 
del sector. El llibre es diu 
Les notes del destí (Editorial 
Sunya, 2021) i repassa la seva 
vida durant i un any i mig. 
Temps suficient per parlar 
d’amor, angoixar-se i entrar 
en un espiral de dubtes. 

Són els mateixos que Joan 
Frigola va descriure a la 
presentació del llibre aquest 
diumenge al migdia a les 
Escoles Velles de Sant Este-
ve. L’acte va comptar amb la 
participació de l’actriu Noa 
Azkargorta, que va posar 
veu a alguns fragments de la 
novel·la, i els músics Carles 
Pérez i Àlex Climent, que es 
van encarregar de tocar les 
notes –aquesta vegada, lite-
rals– de l’acte. Una perfor-
mance on potser Toni Falset, 

que és pianista, no hauria 
desentonat.

“La novel·la comença que 
ell retorna a la infantesa i 
s’adona que li passa una mica 
el que explica la lletra d’una 
cançó. Es pensa que el teclat 

influeix en la seva vida. El 
llibre té una mica aquesta 
part fantàstica”, admet Frigo-
la, que apunta Pere Calders 
com a un dels seus màxims 
referents. 

A més de fantasia, l’es-

criptor admet un paper 
important al llibre del seu 
pas per l’escola de música de 
Sant Esteve, on es va estar 
11 anys com a gestor. El nom 
de la ja antiga escola –Zona 
Música– passa a dir-se Ona 

Música a la novel·la i hi apa-
reixen esmentats alguns pro-
fessors. És el cas del mateix 
exdirector, Carles Pérez, que 
a la presentació va confessar 
sentir-se identificat amb les 
ratlles que ha escrit Joan Fri-
gola. “Hi he vist els dubtes 
que patim els músics”, va 
admetre.

Les notes del destí tam-
bé compta amb un punt 
humorístic, detallista i mol-
tes referències a bandes i 
músics: des de David Bowie, 
a Dire Straits o Rosalía. 
L’estil del llibre el va revisar 
l’escritor osonenc –ara veí 
de Palautordera– i editor 
de Males Herbes Ramon 
Mas. “Per acabar de polir la 
novel·la, vaig contactar amb 
ell perquè em fes de tutor”, 
explica Frigola. L’escriptor de 
Les notes del destí admet que 
s’ha estat dos anys per fer 
el llibre, que té 117 pàgines. 
“He escrit des de sempre”, 
admet. De moment, Frigola 
havia publicat relats breus 
en algunes revistes locals de 
Palautordera i Llagostera.

Al llibre té un 
paper important el 
pas de l’autor per 
l’escola de música 
de Sant Esteve 
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Àngels Fitó, tercera per la dreta, en la gala d’entrega dels premis

Àngels Fitó guanya el Premi de 
Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa
L’autora de la Garriga s’emporta el guardó amb ‘Si no ho fas tu, ho faré jo’

Joan Frigola, de Santa Maria de Palautordera, publica la novel·la ‘Les notes del destí’

La música i la vida

La Garriga

EL 9 NOU

Àngels Fitó (Barcelona, 
1970), veïna de la Garriga 
des de fa molts anys, és la 
guanyadora del 33è Premi 
de Novel·la Breu Ciutat de 
Mollerussa amb Si no ho 
fas tu, ho faré jo, que es va 
imposar a la trentena d’ori-
ginals presentats. El premi, 
dotat amb 5.000 euros, el 
concedeix l’Ajuntament de 
Mollerussa. Per a l’escrip-
tora garriguenca, el premi 
és, tal com va explicar en 
l’acte d’entrega, “una il·lusió 
immensa, que compensa mol-
tes hores passades davant 
del teclat, revisant el que has 
escrit i somniant, precisa-
ment, això”.

L’obra de Fitó està pro-
tagonitzada per la Cèlia, 
una dona de 72 anys que 
ella mateix es defineix com 
“una renunciant” o “una 
renunciadora”. “Aquest és el 
contingut bàsic. La novel·la 
gira sobre la renúncia que fa 

la protagonista, que és molt 
rondinaire, sorneguera i 
vulnerable alhora, i que posa 
el dit a la nafra esmentant 
una per una les renúncies 
fetes, després de despullar-

se de certes característiques 
físiques i emocionals.” Això 
ho fa “interpel·lant el lector 
perquè prengui consciència 
de les renúncies que es fan 
com a individu, però també 

com a societat o fins i tot 
com a país”.

Fitó va explicar que amb 
aquesta novel·la pretenia 
sacsejar les persones que la 
llegissin per conduir-les a un 

procés de reflexió interior 
que els porta a ser millors. 
“És una història de renún-
cies, de passar compte a les 
pròpies renúncies, sempre 
amb un toc d’humor negre. 
Això no ho puc evitar”, va 
confessar l’autora. També fa 
referència “a totes les dones 
que han abdicat dels seus 
somnis personals, però que 
a la vegada ha pogut ser un 
disparador de processos de 
rebel·lia personal, de lluita i 

de propostes, a vegades silen-
cioses”. En definitiva, afe-
geix, tothom és on és “gràcies 
a aquests processos de lluita 
individual i col·lectiva”. Fitó 
afirma que l’única renúncia 
que no es pot fer per volun-
tat pròpia és la de la paraula. 
“No podem abandonar mai la 
lluita en defensa de la parau-
la”, va dir.

L’autora va publicar el 2017 
la seva primera novel·la,  A 
recer dels taurons en un sofà 
d’escai (Editorial Gregal). 
L’any següent, la seva segona 
novel·la, Divines mutacions, 
va rebre el Premi Ciutat de 
Mancor de Novel·la. 

La novel·la 
parla de les 

renúncies que fa 
la protagonista
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Mollet del Vallès

J.V.

Els clients no notaran cap 
canvi perquè la botiga man-
tindrà el mateix personal, 
l’ensenya i els articles que 
s’hi venen, però la família 
Falguera de Mollet ha tras-
passat aquest mes d’abril la 
coneguda botiga d’electrodo-
mèstics i articles per a la llar 
del carrer Jaume I a una altra 
empresa del mateix ram. Fa 
70 anys que Pere Falguera 
Torrents va obrir la primera 
botiga a la cantonada dels 
carrers Sant Vicenç i Sant 
Ramon l’any 1951. Treballa-
va a les oficines de l’Ajunta-
ment i durant un temps va 
combinar la seva feina amb 
la botiga que portava amb la 
seva dona, Eulàlia Negre. S’hi 
venien articles molt diversos 
com ara rellotges, gavardines 
cotxets de nen, llitets, trones 
i, fins i tot, en els primers 
anys, llegums. Després van 
venir els electrodomèstics 
petits i grans, com molinets, 
neveres de gel o les prime-
res rentadores de turbina. 
La casa devia pertànyer a la 
família des de feia molt de 
temps perquè, en una refor-
ma al local, es va descobrir 
una inscripció de l’any 1876 
que deia “Isidre Falguera me 
fecit”. 

 A principis dels anys 70, la 
família, que havia incorpo-
rat la segona generació amb 
Isidre Falguera, va comprar 
un solar al número 27 del 
carrer Jaume I, on hi ha l’ac-
tual botiga que va obrir l’any 
1973. Des de llavors, l’Isidre 
i la seva dona, Maria Antònia 
Ribas, han estat al capdavant 
del negoci. L’any 1994 van 
comprar el terreny del cos-

tadores Bru, nascuda l’any 
1934 a Barcelona, que va 
fabricar la primera rentadora 
de turbina de l’Estat. “Eren 
de porcellana i no es rove-
llaven mai”, recorda Ribas. 
També les cuines Mas Bagà, 
que es feien a Mollet; les 
rentadores New Pol, fetes a 
Martorelles, o els petits elec-
trodomèstics Taurus. 

Ribas també recorda que 
moltes de les vendes es feien 
a terminis i s’apuntava en 
una llibreta, meticulosa-
ment, els noms de les per-
sones que compraven i els 
terminis que anaven pagant. 
Diu que des dels inicis la 
llista de clients pot arribar a 
30.000 persones.

El sector dels electrodo-
mèstics també ha patit les 
diferents crisis i la compe-
tència de les grans cadenes. 
Maria Antònia Ribas diu que 
la botiga també ha sentit les 
crisis, però assegura que la 
clau és donar un bon servei. 
“Cal escoltar el client i donar-
li el que ell demana. Si veiem 
que una rentadora potser es 
massa complicada per a la 
persona que la vol comprar, 
li ho expliquem i n’hi reco-
manem una altra de més sen-
zilla. Hem intentat treballar 
sempre amb honradesa i no 
enganyar mai el client.”

I sobre l’evolució tecnolò-
gica, els fins ara propietaris 
de la botiga Falguera expli-
quen que els models actuals 
són molt fiables. “Tenen 
moltes menys avaries”, diu 
Ribas. I qüestiona la idea que 
ara duren menys temps que 
els d’abans. “A vegades, quan 
mires la factura, t’adones 
que fa molt més temps del 
que et pensaves que l’havies 
comprat.”

Falguera no només mantin-
drà el nom de la botiga, sinó 
també el personal que l’atén. 
Són tres dependents, entre 
els quals hi ha la Sonia Ber-
dugo, que va entrar-hi amb 
només 18 anys i que ja fa 33 
anys que hi treballa.

La imatge restaurada 
de Sant Roc  
desperta curiositat
La Garriga

Molta gent es va acostar 
aquest dissabte al matí a la 
parada de la plaça de Can 
Dachs de la Garriga, on la 
Comissió Sant Roc va mos-
trar la imatge d’aquest sant 
després d’haver estat restau-
rada. “Durant les dues hores 
i mitja que ha estat exposa-
da hi ha hagut molta parti-
cipació”, ha explicat Víctor 
Rodríguez, de la Comissió. 
Aquesta va oferir medalle-
tes, imants, estampes i algu-
nes piruletes amb la imatge 
del sant, i tothom que volia 
podia col·laborar per finan-
çar la restauració de la cape-
lla que acull el sant.
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Eulàlia Negre, a la botiga del carrer Sant Vicenç, al costat d’un parell de les 
primeres rentadores de turbina que s’hi van vendre

Falguera canvia de mans
La família de Mollet traspassa la botiga d’electrodomèstics 70 anys després
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Isidre Falguera i Maria Antònia Ribas, amb Sonia Berdugo, en primer terme

tat, propietat de Telefònica, 
i van fer la darrera ampliació 
i remodelació, inaugurada 
l’any 1997. Durant els anys 
90 la firma es va convertir en 
societat anònima i va incor-
porar la tercera generació 
amb l’Oriol Falguera. També 
va entrar a formar part del 
grup de botigues d’electrodo-
mèstics i electrònica Milar; 
una ensenya que mantindrà 
a la façana, juntament amb 
l’històric nom de la família 
Falguera.

Al llarg de set dècades, la 
botiga ha viscut l’evolució 
del món dels electrodomès-
tics. “Quan van instal·lar la 
primera rentadora automàti-
ca van anar a casa del client 
i se la van estar mirant tota 
l’estona fins que acabés de 
rentar per comprovar que 
tot anava bé”, explica Maria 
Antònia Ribas. També han 
canviat les marques. Una de 
les primeres va ser la de ren-
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Toni de Riba, aquest dissabte a Granollers amb un llibre que commemora els 40 anys de les 24 Hores de Lliçà
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta, el Vespino en un punt del recorregut, l’arribada a Lliçà d’Amunt i els tres pilots (De Riba, a la dreta), abans d’iniciar la ruta, amb la Torre Eiffel al fons

De París a Lliçà amb una Vespino
Toni de Riba, de Granollers, és un dels tres pilots que van dur a terme aquest trajecte ara fa 40 anys

Lliçà d’Amunt

Oriol Serra

El granollerí Toni de Riba és 
un dels tres pilots que l’any 
1981 van viatjar de París a 
Lliçà d’Amunt a bord d’una 
Vespino. Una iniciativa dels 
promotors de les 24 Hores de 
Lliçà que tenia com a objec-
tiu promocionar la tercera 
edició de la competició, i una 
experiència que va marcar  
De Riba per tota la vida. “Ho 
vaig viure molt intensament. 
Fer una travessia d’aquestes 
característiques era el màxim 
a què podia aspirar un pilot 
en aquell moment. Potser 
aleshores no n’era plenament 
conscient, perquè fa 40 anys 
anar amb Vespino era la cosa 
més normal del món, però a 
mesura que ha anat passant 
el temps m’he adonat del 
valor de tot plegat”, afirma 
quatre dècades després.

El setembre de 1981, De 
Riba tenia 21 anys i solia 
participar en campionats ofi-
cials de motociclisme com a 
pilot federat. “Vaig competir 
a la primera edició de les 24 
Hores, el 1979. Al cap d’un 
any ja no m’hi van admetre 
perquè havia competit en 
campionats estatals, però 
hi vaig participar com a cap 

de l’escuderia Sastre i vam 
guanyar. A partir d’aquell 
moment, em vaig mantenir 
vinculat amb l’organització 
de la prova durant alguns 
anys”, recorda.

“De cara a la tercera edició, 
vam decidir promocionar 
l’esdeveniment amb una 
acció que cridés l’atenció. 
Vam pensar a fer per carrete-
ra els mateixos quilòmetres 

que es recorrien durant el 
decurs de les 24 Hores, 1.200 
en total, que en línia recta 
sobre un mapa ens portaven 
fins a París”. Una distància 
que De Riba va cobrir també 
en un sol dia, fent torns al 
manillar amb els pilots Jordi 
Pedrerol i Carles Torras, i 
amb el suport tècnic d’una 
desena de membres de l’or-
ganització.

“Nosaltres tan sols ens 
havíem de concentrar a pilo-
tar, parar per posar benzina i 
respectar els torns. Al darre-
re teníem una autocaravana 
on poder descansar, un cotxe 
remolc i fins i tot un vehicle 
amb càtering. La Vespino era 
de la mateixa escuderia Sas-
tre, que un cop de tornada se 
la va vendre com si es tractés 
d’un vehicle nou de trinca”, 

explica De Riba, que alesho-
res treballava en una ferrete-
ria de Granollers.

“Em van venir a buscar a 
la feina un divendres a la 
tarda, a l’hora de plegar. No 
vaig tenir temps ni de passar 
per la dutxa o canviar-me 
de roba. Em vaig enfilar al 
cotxe amb l’uniforme de 
treball i me’n vaig anar cap 
a París. Hi vam arribar el 
dissabte al migdia. Ens va 
rebre una comitiva d’artistes 
de Montmartre, vam fer una 
volta per la ciutat i a les 8 del 
vespre vam iniciar la ruta cap 
a Lliçà”, recorda.

“Vam fer tot el recorregut 
per carreteres nacionals, 
passant fins i tot per dins 
dels pobles. Teníem previst 
cobrir tota la ruta en 24 
hores, però encara ens en van 
sobrar tres. Vam arribar al 
circuit de Lliçà el diumenge 
a la tarda, i dilluns a primera 
hora del matí jo ja tornava a 
ser a la feina amb l’uniforme 
de treball”, conclou De Riba, 
que va abandonar el món de 
la competició l’any 1983 i a 
hores d’ara tan sols agafa la 
motocicleta de forma espo-
ràdica.

“Teníem previst 
fer tota la ruta 

en 24 hores,  
i encara ens en 

van sobrar tres”



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 12 d’abril de 202126 HANDBOL - LLIGA ASOBAL 

Rama: “És important que l’equip 
sàpiga adaptar-se a diferents contextos”
Granollers

E.C.

L’entrenador del Fraikin BM 
Granollers, Antonio Rama, 
va destacar l’alt ritme del 
partit, que va permetre al 
seu equip sentir-se molt 
còmode en el partit. “No et 
fa la sensació de tranquil-
litat, ja que ha estat un 
partit ràpid, molt boig, amb 
transicions i amb porteries 
espectaculars. Crec que per 
joc el podíem haver trencat 
abans, encara que ens hem 
buidat defensivament. Fins i 
tot, en aquestes inferioritats 

i superioritats ens han aju-
dat a poder trencar el partit 
i endur-nos-el”, indicava 
satisfet Rama.

El tècnic vallesà també va 
encomiar la capacitat del 
seu equip per adaptar-se 
als diferents contextos de 
partit, i va remarcar que està 
demostrant una certa evo-
lució pel que fa a la regula-
ritat. “A grans trets, ha estat 
un partit amb moltíssima 
transició, molta velocitat i 
molts canvis de possessió. 
És important que l’equip 
sàpiga competir en totes les 
situacions i contextos. Per 
exemple, la setmana passada 
–davant el Puerto Sagun-
to– va ser un partit molt 
més lent i feixuc. Hem d’es-
tar feliços per com s’adapta 
l’equip a tots els equips i cir-
cumstàncies”, diu Rama.
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Antonio Rama dona indicacions als seus jugadors en una acció del partit
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Mamadou Gassama s’eleva amagant el llançament i atreu els defensors de l’Helvetia Anaitasuna per acabar assistint Esteban Salinas

Victòria amb gust de revenja
El Fraikin venç l’Helvetia Anaitasuna (30-24) i ja encadena quatre victòries consecutives

Fraikin BM Granollers  30

Marc Guàrdia, Marc García, Álex 
Márquez (1), Adrià Martínez, 
Mamadou Gassama (3), Oriol Rey i 
Antonio García (6, 1p) [set inicial]; 
Édgar Pérez (5, 3p), Borja Lancina 
(3), Chema Márquez (3), Pol Valera 
(1), Esteban Salinas (7) i Pol Sastre 
(ps, 1).  

Helvetia Anaitasuna  24

Patrick Bols, Antonio Bazán (2), Edu 
Fernández (2), Xabier Etxeberria 
(2), Carlos Chocarro (2, 2p), Ander 
Izquierdo (4) i Juan del Arco (10) 
[set inicial]; Martín Ganuza (1), Ibai 
Meoki, Héctor González, Aitor García 
(1), Marcos Cancio (ps) i Guillermo 
José Fischer. 

ÀRBITRES: Miguel Martín Soria i David Monjo. Exclusions: Valera i Rey (2) del 
Fraikin BM Granollers i González (3, min 54), Bazán (2), Fischer i Chocarro de 
l’Helvetia Anaitasuna. 

PARCIALS: 1-1, 3-2, 5-4, 8-6, 10-8 i 11-8 [descans]; 14-11, 17-15, 21-19, 25-20, 27-
23 i 30-24. 

Granollers 

Xavi Mas

Al partit de la primera volta, 
jugat a Pamplona, el Fraikin 
BM Granollers havia perdut 
de forma clara (38-31), així 
que, al partit de divendres, 
a banda dels punts per con-
tinuar optant a la part alta 
de la classificació, també hi 
havia ganes de treure’s una 
espina clavada. Va ser un 
partit força equilibrat, amb 
el Fraikin anant sempre al 
davant amb l’Anaitasuna tre-
pitjant-li els talons, fins que 
entrada la segona meitat els 
d’Antonio Rama van aconse-
guir distanciar-se prou per 
no patir al final.

La victòria per sis gols de 
diferència (30-24) no va ser-
vir per recuperar-li l’average 
a l’equip navarrès, però sí per 
treure’s l’espina, acumular la 
quarta victòria consecutiva i 
sumar dos punts que servei-
xen per mantenir l’equip en 
la lluita per tornar a estar a 
Europa. Una lluita en la qual 
els dos partits de la propera 
setmana seran claus; dimarts, 
a la pista del cuer –Dicsa 
Modular Cisne– i dissabte 
a la pista del Bada Huesca 
–tercer classificat, amb qui 
es va perdre d’un gol al Palau 
d’Esports i amb qui també hi 
ha una espineta clavada.

El partit va començar 
equilibrat i amb un duel de 
porters entre Marc Guàrdia 

i Patrick Bols, destacant els 
tres penals que va aturar 
aquest, a llançaments d’An-
tonio García –dos– i Pol 
Valera –un–. Les aturades 
del porter d’Anaitasuna van 
ser crucials perquè l’equip 
mantingués l’equilibri al 
marcador –també amb els 
gols d’un vell conegut de 
l’afició granollerina, Juan del 
Arco– malgrat les tres exclu-
sions que va patir al primer 
quart d’hora de joc.

Tot i els errors des dels set 

metres, els de Rama van anar 
sempre al davant al marca-
dor, amb avantatges d’un i 
dos gols que quan van arribar 
a tres, i van obligar el tècnic 
visitant, Quique Domínguez, 
a demanar temps mort (9-6, 
min. 23). De nou les atura-
des de Bols van salvar el seu 
equip, que va aconseguir 
mantenir aquesta renda 
negativa de tres gols en arri-
bar al descans.

Si el ritme de joc ja havia 
estat alt a la primera meitat, 
a la segona va ser escandalós, 
amb gols a banda i banda 
sense treva. Un ritme que 
li interessava més a l’equip 
navarrès, que intentava 
posar nerviós un Fraikin que 
va mantenir la calma en tot 
moment.

Juan del Arco va ser un 
veritable corcó per a la 
defensa i la porteria grano-
llerines –en un dels seus 
llançaments es va fer mal 
Marc Guàrdia a l’espatlla–, 
en col·laboració amb Ander 
Izquierdo i Edu Fernández. 
La primera línia de l’Helvetia 
Anaitasuna va aconseguir fer 
mal en incomptables ocasi-
ons, però els de Rama sempre 
trobaven alguna manera de 
tornar-los la moneda.

Édgar Pérez va donar més 
eficiència en els llançaments 
de penal –tres de quatre–, 
es va poder connectar amb 
Esteban Salinas –va treure 
petroli, amb set gols, provo-
cant penals i traient exclusi-
ons– i la primera línia amb 
Antonio García i Chema Már-
quez també va funcionar a la 
perfecció. Això va fer que el 
marcador de la segona part 
fos molt alt –parcial de 19 a 
16– malgrat les bones inter-
vencions de Guàrdia i Bols 
primer –aquest ja no tant a la 
segona part– i de Pol Sastre i 
Marcos Cancio després.

Si dimarts el Fraikin gua-
nya a Pontevedra, es posarà 
cinquè, a un punt de Rioja i 
Huesca –tercer i quart.
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Avannubo La Roca       42

Gesa (1), Manzano (5), Sánchez 
(8), Òscar Castillo (4), Hernández 
(7), Camprubí (2) i Catafal (2) [set 
inicial]; Miquel, Casas (1), Blanes 
(7), Bernad (1), Guillem Castillo (1), 
Navarro (3

Handbol Terrassa         23

Raya, Cristian Serrano (3), Marc 
López (6), Navarro (1), Encinas 
(2), Ferrer, Riera, Guil (3), Carlos 
López (1), Subirana (3), Pejcinovic, 
Martorell (1), Carles Serrano (3), 
Molina, Hoyos i García.

ÀRBITRES: Adrián Aroca i Vlad 
Virgil. Exclusions per Blanes, Bernad 
i Guillem Castillo per l’Avannubo 
La Roca i Encinas i Carlos López per 
l’Handbol Terrassa.

PARCIALS: 5-0, 7-2, 11-5, 15-9, 18-11, 
21-15 [descans]; 25-16, 27-18, 32-18, 
36-20, 38-21 i 42-23.

L’Avannubo La 
Roca pren la 
venjança i goleja 
el Terrassa

La Roca del Vallès

E.C.

L’Avannubo La Roca es va 
treure l’espina del partit 
d’anada davant l’Handbol 
Terrassa, i va superar clara-
ment l’equip visitant en un 
partit sense gaire història. 
L’inici de partit –amb un 5-0 
d’inici– ja feia presagiar un 
partit còmode per als locals. 
Els de Josep Morales van 
basar el seu triomf, un cop 
més, en una gran defensa i 
les posteriors sortides al con-
traatac i ràpides transicions 
fulminants.

PRIMERA ESTATAL  

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

El Palautordera Salicru  
deixa escapar una 
oportunitat d’or per sumar

Palautordera-Salicru   26

Casado, Agustí (2), Paniagua (2), 
Deumal (4), Romero (4), Biel (3) 
i Sola (8) [set inicial]; Barbecho, 
Sabadell (2), Pascual, Vivas, Rius, 
Aritz, Clausells (1), Peyra i Serrano.

H. Sant Cugat    27

Tous, Domingo (2), Gómez (1), 
Martínez (1), Abadal (1), Aballí (3), 
Villalba, Ferrer (1), Peracaula (3), 
Costa, Guillem Pallares (4), Navarro 
(2), Aleix Vaz, Alonso, Oriol Vaz (5) i 
Dídac Pallarès (4).

ÀRBITRES: Damià Sánchez i David Vicente. Exclusions per Sabadell i Aniol pel 
Palautordera Salicru i Gómez, Martínez, Aballí i Dídac Pallarès per l’Handbol 
Sant Cugat.

PARCIALS: 2-3, 2-7, 3-9, 6-10, 9-11, 11-14 [descans]; 16-17, 18-19, 19-19, 22-20, 
23-22 i 26-27.

S. Maria de Palautordera 

EL 9 NOU

La història es va tornar a 
repetir per al Palautordera 
Salicru. Als del Baix 
Montseny se’ls van escapar 
els punts en un tram final 

de partit igualat, davant un 
equip punter com l’Handbol 
Sant Cugat. Els locals no 
van tenir un bon inici, però 
van saber sobreposar-se al 
segon temps. Els nervis i les 
errades van facilitar al Sant 
Cugat capgirar el marcador.

KH-7 BM Granollers      29

Zudaire, Miró (2), Valera (2), Rius 
(3), Estirado (5), Ruiz i Castilla 
(4)–set inicial–; Varela,  Montolio, 
Vega (1), Álvarez, De Sande (2), 
Rivas, Hernández (2), Blanchart (2) 
i Prat (6).

Handbol Esplugues       25

Luque (1), Vilaplana, Torres (2), 
Eguino, Julen (5), Miquel Àngel Grau 
(1), Rivas (1), Gumà, Fortuño (3), 
Santos, Pi (1), Pérez (8), Josep Maria 
Grau (1), Bisbe (2), Romero i Giralt.

ÀRBITRES: Héctor Albert i Òscar 
Albert. Exclusions per Montolio i 
Rius del KH-7 BM Granollers i Rivas 
per l’Handbol Esplugues.

PARCIALS: 1-4, 2-6, 5-6, 7-8, 10-12, 
13-14 [descans]; 16-14, 17-17, 20-19, 
23-21, 25-23 i 29-25.

El KH-7 venç 
l’Esplugues 
gràcies a una 
bona defensa

Granollers 

EL 9 NOU 

Tot i un fluix inici de par-
tit, el KH-7 BM Granollers 
de Sergio Pozo es va saber 
sobreposar i va superar al 
totpoderós Handbol Esplu-
gues. El mal inici del KH-7 va 
donar pas a una reacció espe-
cialment en l’atac dels locals. 
L’Esplugues va marxar un gol 
per sobre al descans, però, 
es va veure sorprès per un 
canvi defensiu dels de Pozo, 
que van capgirar el marcador 
amb un parcial fulminant. El 
KH-7 van aguantar amb una 
bona defensa.

PRIMERA ESTATAL  

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA 

Fluix partit  
de l’Avannubo La Roca,  
que cau amb claredat

Avannubo La Roca   22

Fortí, Yeste (1), Paula Martín (1), 
Ortega (1), Zafra, Utrera i Monllor 
(10) [set inicial]; Serres, Vallejo (5), 
Guerreiro (2), Alba Martín (2), Ribas 
i Rovira.

CH Amposta     29

Marta Gálvez, Alonso, Vila (6), Haro, 
Zoe (4), Gemma Gálvez (3), Cristina 
Tortajada (1), Yélamo, Lázaro, 
Guerrero (4), Judit Tortajada, Gasca, 
De Uriarte (4), Viñas i Erika Angelys 
(7).

ÀRBITRES: Ivan Navarro i Guillem Baena. Exclusions per Vallejo, Paula Martín 
i desqualificació per Zafra per l’Avannubo La Roca i Alonso, Zoe (2), Cristina 
Tortajada, Gasca, De Uriarte, Erika Angelys i desqualificació per Yélamo per 
l’Amposta.

PARCIALS: 0-2, 2-4, 5-8, 6-9, 7-13, 10-16 [descans]; 11-17, 11-19, 12-21, 15-22, 19-
23 i 22-29.

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

Amb la permanència ja acon-
seguida i sense res en joc per 
a l’Avannubo La Roca, les de 
Ramon Plans van caure en un 

mal partit davant l’Amposta, 
que va assegurar la perma-
nència amb els dos punts. 
Les roqueroles gairebé mai 
van estar dins del partit i es 
van veure superades per les 
visitants.

Solvent victòria del 
Sant Esteve (31-27) 
davant el Mataró
S.Esteve de Palautordera

El Sant Esteve de 
Palautordera va aconseguir 
una meritòria i solvent victò-
ria davant el Joventut Hand-
bol Mataró. Els de Bosch 
i Castellarnau van anar al 
davant de principi a fi, i van 
vèncer sense passar exces-
sives angúnies. Només en 
alguns moments del segon 
temps el Mataró va prémer 
les dents i es va col·locar a 
dos gols. Tot i això, el Sant 
Esteve es va refer i no va 
patir.

CH Sant Esteve: Gesa, 
Colomé (2), Xerta (5), Vila 
(1), Prat, Lleonart, Pujadas 
(3), Castañé, Fons (5), Planas 
(6), Bosch, Pérez (1), Morell 
(3), Morales (1) i Àngel (4).

Parcials:  5-2, 7-4, 11-6, 13-
9, 14-9, 16-12 [descans]; 18-
14, 20-16, 22-20, 27-22, 29-24 
i 31-27.
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Giulia Guarieiro en una acció de llançament davant la defensa de Paula Arcos

Continua la sequera del 
KH-7 en la fase pel títol
L’equip de Robert Cuesta perd contra l’Atlético Guardés (24-23)

Atlético Guardés 24

Carratu, Marques (3), Pérez (3), 
Lima (2), Urban (4), Arcos (5, 1p) 
i Gómez (2) [set inicial]; África 
Sempere, Mazza, Descalzo, Míriam 
Sempere (ps), Buforn (3), Valero (1), 
Rajnohova (1) i Morais.

KH-7 BM Granollers  23

Wiggins, Guarieiro (3), Vegué (2), 
Prelchi (4), Gomes (2), González 
(4) i Capdevila (2) [set inicial]; Ben 
Chayhab, Torras (1) i Sobrepera (5, 
1p). 

ÀRBITRES: Luis Colmenero i Víctor Rollán. Exclusions: Lima (2) i Valero del 
Club Balonmán Atlético Guardés.

PARCIALS: 3-0, 5-4, 8-7, 9-9, 9-11, 11-13 [descans]; 14-14, 16-16, 19-16, 21-17, 22-
18 i 24-23.

A Guarda (Pontevedra) 

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers 
no ha començat gens bé la 
fase pel títol. Un empat per 
començar i dues derrotes, 
l’última aquest dissabte a 
la pista del Club Balonmán 
Atlético Guardés (24-23), 
han fet que l’equip perdés 
el tercer lloc amb el qual va 
començar aquesta fase i bai-
xés fins el sisè –a l’espera de 
la visita al Palau d’Esports 
del líder indiscutible, el Bera 
Bera– tot i mantenir-se a tres 
punts del segon classificat, 
el Rocasa Gran Canaria. Les 
nombroses baixes per lesió 
tampoc afavoreixen l’equip 
de Robert Cuesta, que amb 
menor rotació nota més el 
cansament físic.

L’equip gallec va començar 
trobant forats per arribar 
als sis metres i marcar amb 
facilitat, o amb encert des de 
l’extrem, i això els va donar 
un màxim avantatge de tres 
gols (4-1) que el KH-7 va 
neutralitzar tot seguit. Una 
aturada de Nicole Wiggins 
va ser l’inici d’un parcial 
de 0-5 que va permetre al 
KH-7 capgirar el marcador 
i situar-se també tres gols 
amunt (9-12). El tir exterior 
funcionava i si la defensa 
gallega sortia, es connectava 
amb Elaine Gomes o Carmen 

Prelchi al pivot.
Tot això, però, va canviar 

a la segona part, amb una 
defensa del Guardés que va 
ofegar l’atac granollerí. Les 
de Cuesta van passar de l’11-
13 a favor, al descans, a un 

20-16 al quart d’hora de la 
represa. El Guardés va man-
tenir la diferència fins que la 
pressió a tota la pista de les 
granollerines va permetre 
retallar distàncies fins a la 
mínima expressió.

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA  
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Un jugador del CN Caldes rep una passada llarga, que va ser la tònica del partit, amb ràpides transicions
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Marc Gelmà salta i controla amb el pit, a la zona de mitjos, i s’avança al jugador de l’Europa Albert Martí

FUTBOL SALA MASCULÍ - FASE D’ASCENS A SEGONA DIVISIÓ B 

FUTBOL - TERCERA DIVISIÓ MOTOR

A l’Esport Club li manca 
punteria al Nou Sardenya
Els de José Solivelles planten cara a l’Europa però acaben perdent per la mínima (1-0)

CE Europa  1

Fernández, Gutiérrez, Cano, Oriol 
González, Jiménez (Bangaly, min 
84), Martí (Èric López, min 76), 
Pau López, Castell, Nolla (Alberto 
González, min 84), Serra (Prats, min 
57) i Pastells.

EC Granollers   0

Álvaro, Max, Eloi Zamorano, Oriol 
Molins (Darbra, min 55), Ñito (Prado, 
min 68), Albert Ruiz (Muela, min 
73), Morales, Río (Muñi, min 73), 
Suaibo, Gelmà i Campeny (Guillem 
Pujol, min 55).

ÀRBITRE: Xavier Alins, assistit a les bandes per Rafael Aguilar i Jorge Ramos. 
Targetes: Oriol González i Jiménez de l’Europa i Campeny i Ñito de l’Esport 
Club Granollers.

GOLS: 1-0, Nolla, min 53.

Barcelona

EL 9 NOU

L’Esport Club Granollers 
començava la fase d’ascens 
com a últim classificat 
–arrossegava 33 punts de la 
primera fase–, enfrontant-se 
a l’Europa, el líder –que en 
va acumular 44–. La dife-
rència al camp, però, no va 
ser excessiva, amb un Esport 
Club Granollers que va 
dominar a la primera meitat 
i un Europa que ho va fer a 
la segona. La diferència va 
ser que l’Esport Club no va 
encertar a marcar.

Els de José Solivelles van 
fer un bon inici de partit, 
tancant l’Europa a camp 
propi i creant ocasions que 
van donar feina a un exju-
gador granollerí, el porter 
Sergio Fernández. Va aturar 
una rematada de cap pica-
da de Marc Río i també va 
haver de lluir-se per refusar 
a córner un xut de falta de 
Víctor Morales que anava a 
l’escaire. Un altre exgrano-
llerí, Sergi Pastells, va evitar 
que una assistència d’Albert 
Ruiz es convertís en remat 
i, poc abans del descans, Río 
no va arribar per ben poc a 
connectar amb una centra-
da de Suaibo després d’una 
internada d’aquest per la 
banda.

L’Europa no va crear gens 
de perill durant la prime-
ra meitat, però sí en canvi 
durant la segona. Va tornar 

dels vestidors amb més 
intensitat i va tenir en David 
Jiménez el seu màxim refe-
rent ofensiu. El porter gra-

nollerí Álvaro va començar a 
tenir feina, primer en un xut 
de Jiménez, i després en una 
rematada de cap de Pastells 
a la sortida d’un córner. La 
insistència de l’Europa va 
tenir premi al minut 53, en 
una bona jugada que va aca-
bar amb un xut de Jiménez al 
pal i el posterior refús, que 
va aprofitar Gerard Nolla 
per marcar. Després del gol 
l’Europa va tenir un parell 
de bones ocasions més per 
haver fet el 2-0 però Álvaro 
en una i Eloi Zamorano en 
l’altra, ho van evitar.

El Circuit 
rebrà les 
European  
Le Mans Series
EL 9 NOU

Superant les adversitats de 
la pandèmia, aquesta setma-
na el Circuit de Montmeló 
acollirà les European Le 
Mans Series (ELMS), gaire-
bé dos anys després, ja que 
l’any passat es van haver de 
cancel·lar per la Covid-19. 
Els pilots s’enfrontaran a 
una setmana sencera d’in-
tensa preparació i rodatge. 
Des del dilluns 12 al dime-
cres 14, tant les ELMS com la 
Michelin Le Mans Cup assa-
jaran al traçat. El dijous serà 
el dia de descans, en el qual 
els equips faran la prepara-
ció de la seva posada en esce-
na. El divendres començarà 
la primera prova de l’any, 
amb la primera jornada d’as-
sajos lliures i oficials, que 
constaran de les qualificaci-
ons per la cursa. El dissabte 
es disputarà una segona 
jornada de qualificacions i 
les curses dels campionats 
de suport. Per concloure la 
setmana, el diumenge es 
disputarà la cursa d’ELMS, 
les 4H de Barcelona, que 
obriran el campionat. L’edi-
ció d’enguany –que serà a 
porta tancada– comptarà 
amb la participació de 42 
participants, amb orígens 
diversos de tot el món. Entre 
els pilots destaquen: Robert 
Kubica, expilot d’F1 i WRC, 
o Pietro Fittipaldi, net del 
doble campió del món d’F1 
Emerson Fittipaldi. 

El CN Caldes  
cau sobre la botzina  
en un festival de gols 
CN Caldes                     6

Jonathan Muñoz, López, Moreno, 
Terraga i Marc Muñoz [cinc inicial]; 
Fuertes, Benach, Guerrero, Armijo, 
Ibáñez, Pastor (ps), Bagüeste i Íker.

Futsal Mataró B 7

Lara, Mas, Vinyals, Galera i Garrido 
[cinc inicial]; Chacón (ps), Sergi, 
Baño, Batista, Castell, Chiheb, Pablo i 
Meneses (ps).

ÀRBITRES: Jefferson Humberto García i Anuar Bakkas. Targetes: Ibáñez, 
Terraga, Guerrero (VD, min 33) i a l’entrenador Xavi Passarrius (2, min 35) del 
CN Caldes i Vinyals (2, min 31), Chiheb (VD, min 28), Chacón i a David Rivera 
(entrenador) del Futsal Avícola Vinyals Mataró B.

GOLS: 0-1, Guerrero (pp), min 5; 0-2, Galera, min 5; 1-2, Guerrero, min 12; 1-3, 
Chiheb, min 13; 1-4, Galera, min 24; 2-4, Guerrero, min 29; 2-5, Castell, min 29; 
3-5, Guerrero, min 30; 4-5, Guerrero, min 31; 5-5, Benach, min 32; 5-6, Terraga 
(pp), min 35; 6-6, Benach, min 37; 6-7, Castell, min 39.

Caldes de Montbui 

EL 9 NOU

El CN Caldes no va poder 
sortir com a guanyador en 
un partit boig, pel festival 
de gols que es van viure. Els 

de Xavi Passarrius, això sí, 
van anar a remolc durant 
el partit, que van arribar a 
igualar fins a dues vegades–
5-5 i 6-6.

El Caldes no va tenir un 
bon inici de partit, en el 

qual es va veure superat pel 
Futsal Mataró, que en un 
minut trepidant va establir 
el 0-2 en el marcador. Guer-
rero –que havia marcat el 
0-1 en pròpia porteria– es va 
rescabalar fent l’1-2. Poc va 

durar l’alegria per als locals, 
que gairebé a la següent 
jugada van encaixar l’1-3. En 
el segon temps, cada gol del 
Mataró era contrarestat amb 
un gol de Guerrero. De fet, 
ell mateix va apropar el Cal-

des del 2-5 al 4-5. Benach va 
restablir l’empat fins en dues 
ocasions, en què es va tornar 
a avançar el Mataró. En el 
darrer minut, Castell va fer 
el definitiu 6-7 per al conjunt 
visitant.
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El jugador del Caldes Carles Valls intenta disputar-li la pilota al jugador de la Torreta Alan García
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Derbi intens que s’endú  
el Parets per la mínima

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

El jugador del Parets David Reyes, autor de l’únic gol del partit, persegueix Alexis García del Mollet

CF Mollet UE  0

Vilarrasa, Vallcorba, Morales, Sergio 
Jiménez, Alexis, Joshua, Fortuny, 
Abad (Ramon Suárez, min 67), Noel 
(Varón, min 45), Édgar (Nabil, min 
45) i Portero (Martí, min 45).

CF Parets  1

Llaveria, Giménez (Salvador, min 80), 
Angulo (Cañadilla, min 63), Gracia, 
Montpart, Albert Jiménez (Mesa, 
min 73), Reyes, Vives (Pluvins, min 
80), Reche, Miraash i David García 
(Pellejero, min 63).

ÀRBITRE: Ricard Navarro, assistit a les bandes per Omar Ajdir i Carlos Horacio 
de Jesús. Targetes: Édgar, Fortuny, Vallcorba, Varón, Sergio Jiménez, Joshua 
(TG+VD, min 89) i Flores (banqueta) del Mollet i Angulo, Montpart, Giménez, 
Reyes, Llaveria, Salvador i Mesa (TG+VD, min 89) del Parets.

GOLS: 0-1, Reyes, min 18.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El derbi entre el Mollet i 
el Parets va tenir tot el que 
podia tenir un derbi: inten-
sitat, equilibri, ocasions i 
nervis a flor de pell que van 
acabar amb alguna picabara-
lla al final del partit. Després 
de tot plegat, qui en va sortir 
victoriós va ser el Parets, 
que va aprofitar una de les 

seves ocasions per marcar 
l’únic gol del partit, que li 
suposava la segona victòria 
de la temporada. Una victò-
ria que el manté, però, com a 
cuer del grup, a dos punts del 
Sabadell Nord.

El Parets va entrar bé al 
partit i fruit d’això va arribar 
el gol de Reyes en una bona 
jugada de combinació. El 
Mollet també va tenir bones 
ocasions per marcar, amb 
algun xut estavellat al pal i 
un gol anul·lat, però no va 
estar fi de cara a porteria.

A la segona part el Mollet 
va intensificar el seu domini 
i va crear encara més ocasi-
ons que el tècnic paretà va 
intentar aturar amb un canvi 
tàctic, passant del 3-5-2 ini-
cial al 4-4-2 –l’objectiu era 
aturar les incursions per la 
banda, que era per on creava 
més perill el Mollet–. Alguna 
bona intervenció del porter 
Llaveria i la manca d’encert 
del Mollet van fer que els 
paretans s’enduguessin la 
victòria en un partit que va 
acabar amb una picabaralla 
entre Bernat Mesa del Parets 
i Joshua Romero del Mollet.

El Mollet va notar també 
el cansament físic acumulat 
després d’haver jugat un 
altre intens partit dimecres, 
contra Les Franqueses, on va 
tornar a mancar encert i que 
va acabar amb empat a 0.

UE Rubí                         1

Fuentes, Silvestre, Ruiz, Ortega, 
Raventós, Villegas, Pérez (Adrià López 
Burgos, min 84), García (Joel, min 58), 
Adrià López Padillo, Jacobo (Anouar, 
min 63) i Poch (Younes, min 46).

CF Les Franqueses         1

Jahir, Resina (Gómez, min 88), 
Atanasio, Manzanera (Younoussa, 
min 46), Víctor, Diallo, Aparicio, 
Ricky (Mahamadou, min 56), Óscar, 
Èric (Maude, min 19) i Castellvell 
(Bordas, min 63).

ÀRBITRES: Paulí Teruel, assistit a 
les bandes per Enric Juárez i Gerard 
Gómez. Targetes: Ruiz del Rubí i 
Resina, Mahamadou i Jordi Jornet 
(entrenador) de Les Franqueses.

GOLS: 0-1, Víctor, min 44; 1-1, Adrià 
López Padillo, min 51.

Les Franqueses 
perdona massa 
ocasions al 
camp del Rubí

Rubí

EL 9 NOU 

El CF Les Franqueses va 
tenir nombroses ocasions 
per endur-se la victòria al 
camp del Rubí, però només 
va empatar a 1. A la primera 
part el porter del Rubí va 
evitar un gol de Ricky i dues 
rematades van estavellar-se 
als pals de la porteria local. 
Just abans del descans Víctor 
sí que va encertar a marcar, 
i poc després de la represa 
el Rubí va empatar amb un 
xut de fora l’àrea. Les Fran-
queses va perdonar ocasions 
també a la segona meitat.

TORNEIG SEGONA CATALANA 

El Caldes encarrila  
el partit contra La Torreta 
abans del descans
CF Caldes 5

Morte, Cabot, Roca, Muñoz (Alsina, 
min 51), González, Parra, Aznar 
(Camí, min 59), Anaya, Kevin 
(Adama, min 46), Valls i Angelet.

CF La Torreta 1

Gilabert, Arnau, Bilal (Salinas, min 
66), Javier (Aliou, min 66), Suárez 
(Abel, min 56), García, Oriol (Romay, 
min 73), Amores, Abdelkarim, 
Grichinenko i Guillem.

ÀRBITRE: Ricard Vidal. Targetes: Valls i González del Caldes i Bilal de la Torreta.

GOLS: 1-0, Aznar, min 16; 1-1, Suárez, min 22; 2-1, Kevin, min 35; 3-1, Angelet, 
min 38; 4-1, Aznar, min 43; 5-1, Anaya, min 88.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU 

Després de l’empat del 
primer partit, el Caldes va 
tenir un partit força còmode 
davant La Torreta, a qui va 
derrotar amb relativa facili-
tat (5-1). L’equip calderí va 
portar molt perill amb incur-
sions per les bandes, sobretot 

amb Guillem Cabot.
El Caldes va desplegar un 

bon joc i va començar a crear 
perill ben aviat. Just passat el 
quart d’hora de joc una arri-
bada de Cabot per la banda 
va suposar la centrada que 
va rematar Aznar per fer el 
primer gol del partit. Pocs 
minuts després, una pèrdua 
de pilota en fase de construc-

ció va suposar un contraatac 
de la Torreta que va culminar 
Suárez en el gol de l’empat, 
però als últims 10 minuts 

abans del descans Kevin, 
Angelet i novament Aznar 
van posar el partit de cara per 
als calderins amb el 4-1. Ja 

cap al final del partit, i sense 
que La Torreta creés perill a 
l’àrea calderina, va arribar el 
cinquè, de falta directa.

El gol de Reyes suposa la segona victòria per als paretans aquesta temporada
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El Martorelles va optar per pressionar amunt i el Vilanova va generar accions combinatives per intentar marcar

CF Vilanova                   0

Vázquez, Naya, López, Molina, 
Esteban, Álvarez, Jiménez (Morente), 
Coca (Ouna), Rubiales, Cazalla 
(Doctor) i Tienda.

CF Martorelles               1

Molist, Castro, Collado, Expósito, 
Corona, Martínez (Salvat), Meroño, 
Flores, Pombo (Casco), Quijada i 
Bellavista (Font)

ÀRBITRE: Sergio Casado. Targetes grogues: Álvarez, Molina, Tienda i Esteban, 
del Vilanova, i Qujada, Flores, Pombo i Collado, del Martorelles.  

GOLS: 0-1, Quijada, min 89. 

Vilanova del Vallès   

EL 9 NOU

El Martorelles va necessitar 
esgotar els 90 minuts de 
partit per exhibir múscul 
contra el Vilanova. Un gol de 
Brian Quijada a pocs metres 
del mig del camp va decantar 
el partit per al Martorelles 
al temps afegit. El gol es va 
produir per una errada del 
Vilanova després de picar un 
córner. El porter dels locals, 
que estava massa avançat, no 
va poder fer res per aturar la 
pilota que Quijada va llançar 
des del mig del camp.

Malgrat el resultat, el duel 

Golàs des del mig del 
camp que val un partit
El Martorelles s’avança a l’últim minut per guanyar el Vilanova

entre els dos equips es va 
resoldre després d’un matx 
d’anades i vingudes i igualtat 
sobre el terreny de joc i al 
marcador. El Martorelles va 
optar per un joc molt directe 
i pressions avançades al mig 
del camp. El Vilanova, en 

canvi, va fer un joc més com-
binatiu, que li va servir per 
arribar un parell de vegades 
a porteria. Per l’equip local, 
el resultat és una oportunitat  
perduda per estar enganxats 
a les primeres posicions: són 
sisens. El Martorelles, quart.

Llinars del Vallès          

EL 9 NOU 

Semblava que el Montmeló 
tenia el partit encarrilat. 
L’equip s’havia situat amb 
0-3 poc abans del descans i 
dominava sobre el terreny de 
joc. Un gol de falta del Lli-
nars va canviar la dinàmica 
del partit i va obrir el camí a 
l’empat pels locals (3-3).

El Montmeló es va avançar 
amb un gol de Samuel Loinaz 
al minut 8. Diego Fernández 
va fer el segon gràcies a una 
jugada d’estratègia en un 
córner, i Cuadrado va mar-
car el tercer després d’un 
contracop. Fins aleshores les 
coses havien anat bé als visi-
tants, però un gol de falta de 

Lander Delgado, pel Llinars, 
va suposar un cop psicolò-
gic dur per als jugadors del 
Montmeló. 

Amb 1-3 al marcador, els 
locals es van situar en el 
partit. Miguel Pérez va fer 
virar el marcador a favor dels 
interessos del Llinars, gràci-
es a dos gols a pilota atura-

da. Tots dos es van produir 
després que Pérez rematés 
dues pilotes penjades que 
van acabar al fons de la por-
teria rival. L’última, que va 
significar el gol del 3-3, es va 
produir a l’últim minut. A 
l’afegit, l’àrbitre va expulsar 
Rodríguez, del Montmeló, 
per doble groga.

Canovelles, 1 
Bellavista, 2
Canovelles

Bertran va avançar el Bella-
vista. Muñoz va empatar pel 
Canovelles i Bertran va sen-
tenciar el partit.

Llerona, 4 
Vilamajor, 0
Les Franqueses del Vallès  

Sabaté i Fuentes van inau-
gurar el marcador. Sabaté i 
Expósito van fer el tercer i el 
quart.

Lliçà de Vall, 0 
Sant Celoni, 4
Lliçà de Vall 

El Sant Celoni manté el lide-
rat gràcies a dos gols d’An-
glada i dos més d’Illa i López. 

At. Vallès, 1 
Lliçà d’Amunt, 0
Granollers   

Garcia León, de l’Atlètic 
Vallès, va fer l’únic gol del 
partit al minut 55. 

Parets B, 3 
CF Ametlla 1
Parets del Vallès

EL CF Ametlla va encetar el 
marcador, però un doblet de 
Chahlaoui i un gol de Polo 
van fer guanyar el Parets B.

Sta. Perpètua B, 3 
Cardedeu B, 2
Santa Perpètua de Mogoda

Piña es va avançar pel 
Cardedeu al minut 20 i Moli-
na va fer el segon.

Montornès N., 2 
Planadeu, 0
Montornès del Vallès

Els gols d’Abad, a la primera 
part, i Gómez, a la segona, 
van servir al Montornès per 
guanyar.

Pradenc, 1 
Sant Feliu, 2
Prats de Lluçanès 

Castro es va avançar pel Sant 
Feliu i Nortes va fer el segon 
gol. Crespo, del Pradenc, va 
marcar al minut 27.

Calonge, 5 
La Batllòria, 0
Calonge    

El Calonge es va avançar al 
minut 7 i no va aturar la rat-
xa golejadora fins al 82.

Palautordera, 0 
Mataronesa, 4
S. Maria de Palautordera

Ferrándiz (2) Serroukh i 
Flores van signar els gols. El 
Palautordera és manté 15è.

A L’ESPRINT

El Llinars aconsegueix igualar els tres gols inicials del rival

El Montmeló deixa escapar  
un partit que tenia encarrilat 

L’Olímpic 
guanya en 
efectivitat (3-0)

La Garriga  

EL 9 NOU 

L’Olímpic la Garriga va tro-
bar aquets dissabte l’efec-
tivitat desitjada i va poder 
superar amb comoditat el 
Roda de Ter per 3-0. Els 
vallesans van completar un 
bon partit en atac i van ser 
molt compactes en defensa. 
Primer van encarrilar el 
matx, al minut 16, després 
que Hernan rematés un a 
pilota al fons de la porteria 
de volea. La primera part va 
comptar amb algunes ocasi-
ons més per a l’Olímpic, però 
la resta de gols no els van fer 
fins la segona. Margalef va 
marcar el segon amb un xut 
des de la frontal de l’àrea, al 
minut 56, i des d’aleshores 
els vallesans van continuar 
generant perill. Van intentar 
dos contracops al final del 
partit, fins que en un altre, a 
l’últim minut, Jordi Abel va 
passar una pilota enverinada 
a Escudero, que va fer el 3-0 
definitiu. 

CF Olímpic La Garriga:  
Almeda, Calero, Sergi Gon-
zález, Palet (Pujals), Riu, 
Hernan (Escudero), Jordi 
González, Fofana (Aspa), 
Margalef (Abel), San Martín 
i Recio. 

CE Roda de Ter: López, 
Bouziane, Guix, Martínez 
(Serrat), Sala, Viaseca, 
Fabregó, Arteaga (Quin-
tana), Fabra (Albareda), 
Oppong i González. 

Àrbitre: Adrià Gómez. TG: 
Palet, Hernan i Escudero, de 
l’Olímpic, i Arteaga,Fabra, 
Guix, Quintana i Bouziane, 
del Roda de Ter.

GOLS: 1-0, Hernan, min 16; 
2-0, Margalef, min 56; 3-0, 
Escudero, min 89.

L’Aiguafreda signa 
una bona primera 
part, però no pot  
a la segona (1-1)  
Aiguafreda    

La primera part va ser per a 
l’Aiguafreda, que va domi-
nar sobre el terreny de joc 
davant del Tona B. Boix va 
aprofitar un penal per fer 
el primer gol després d’una 
entrada d’un rival sobre 
Matas. A la segona part, l’àr-
bitre va expulsar el porter de 
l’Aiguafreda per posar la mà 
a la cara d’un rival i va aigua-
lir el partit per als locals, que 
van encaixar l’empat.

CE Aiguafreda: Moreno, 
Font, Martí, Sallés, Clara 
(Domínguez), Colominas, 
Boix, Bach (Rosell), Prieto 
(Adrià), Marsal i Matas 
(Raulet). GOLS: 1-0, Boix, 
min 18: 1-1, Mendoza, min 
80.

CE Llinars                       3

Alhassan, Garcia (Aguilera), Rullo 
(Bartolomé), Lucas, Delgado, Pérez, 
Manent, Chorrib, Carrillo, Ninou 
(Amadu) i Sorolla.  

CF Montmeló UE             3

Gallardo, Rodríguez, Aguilar, 
Fernández (Prat), Loinaz, Cuadrado, 
Garcia, Turrillo, Girabent, Dos Santos 
(Martínez) i Hidago (Latorre). 

ÀRBITRE: Sergi Mora. TG: Carroññp. Chorrib, Manent i Pérez, del Llinars, i 
Turrillo i Rodríguez (2, min 90), del Montmeló.

GOLS: 0-1, Loinaz, min 8; 0-2, Fernández, min 17; 0-3, Cuadrado, min 23; 1-3, 
Delgado, min 47; 2-3, Pérez, min 85; 3-3, Pérez, min 90. 
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El Llerona va portar la batuta del joc, però va ser incapaç de finalitzar les jugades davant la porteria del Pubilla Casas
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CE Sabadell FC               2

Escudero, Gisela, Del Toro, Baqué, 
Hortigón, Gómez, Morabán, 
Veronica, Bové, Bermejo i Zambrano. 
També: Carla i Vílchez. 

La Roca PBB CF              3

Forns, Cortés, Montes, Pichardo, 
Borrallo, Palmero, Casacuberta, 
Pujol, Coral, Ortiz i Santasusana. 
També: González, Bernes, Garcia i 
Miranda. 

ÀRBITRE: Sergi Baño, assistit a les 
bandes per Zalomme Manzano i Ana 
Collado. TG: Bové, del Sabadell. TV: 
Gómez, del Sabadell, i Pujol, de la 
PBB la Roca.

GOLS: 1-0, Zambrano, min 8; 1-1, 
Coral, min 11; 1-2, Pichardo, min 43; 
2-2, Veronica, min 72; 2-3, Casacuberta, 
min 84. 

La PBB La 
Roca domina 
contra  
el Sabadell 

Sabadell

EL 9 NOU 

Malgrat que el Sabadell B 
es va avançar al marcador 
al minut 8 la Penya Blanc-i-
Blava de la Roca va dominar 
el joc des de l’inici. Coral va 
fer l’empat en superar un un 
contra un davant la portera 
rival i Pichardo va posar La 
Roca al davant amb una juga-
da de córner. A l’inici de la 
segona part, el domini de les 
visitants va patir una treva 
i Veronica ver fer el 2-2. Al 
78, l’àrbitre va expulsar una 
jugadora de cada equip per 
un enfrontament. Casacuber-
ta va fer el 2-3 definitiu.

FC Martinenc                  1

Alba, Carulla, Barbeta, Tudela, 
Aballanet, Campà, Bertran, Rossell, 
López, De Rull i Martí. També: 
Jiménez, Sánchez, Diéguez, 
Domínguez, Ródenas, Iris i Falces.

CF Palautordera             0

Cerrato, Las Heras, Del Castillo, 
Ayats, Navarro, Nuevo, Judit, 
Subirana, Clupés, López i Otero. 
També: Verde, Reales, Corominas, 
Noell, Ona i Atienza.

ÀRBITRE: Marc Boronat, assistit a les 
bandes per Eric Garcia i Alexis Lesko.

GOLS: 1-0, Abellanet, min 61.

El Palautordera 
paga cara la 
falta d’encert i 
perd el partit

Barcelona

EL 9 NOU 

El Palautordera tenia el dia 
perfecte per intentar gua-
nyar el partit d’aquest diu-
menge contra el Martinenc. 
L’equip va portar la iniciativa 
del partit i va generar mol-
tes ocasions. Però només el 
Martinenc va ser capaç de 
ser efectiu i avançar-se en el 
marcador. Eulàlia Abellanet 
va fer l’únic gol del partit al 
minut 61, després de superar 
sola de la línia defensiva del 
Palautordera i tirar a plaer a 
porteria buida. Va ser, de fet, 
una de les poques vegades 
que el Martinenc va arribar 
a porteria. El Palautordera, 
malgrat la falta d’encert, va 
deixar bones sensacions en el 
joc i és 10è a la taula. 

El Llerona suma el primer 
punt de la temporada 
Les vallesanes dominen contra el Pubilla Cases, que és segon

CE Llerona  0

Cot, Rincón, Figueras, Alcázar, 
Espinosa, Yeste, Sanegre, Carmona, 
Bernabéu, Miralles i Salas. També: 
Llorente, Baño, Serra, Garcia, Boix i 
Atanasio.

CE Pubilla Casas 0

Luján, Fernández, Borgstrom, 
Guitérrez, Albaladejo, Sánchez, Quer, 
Arozarena, Muyor, García i Kozaki. 
També: Pujadas, Vega, Poza, Aquino, 
Sanahuja, Carla i Martínez. 

ÀRBITRE: Ariadna Garcia, assistida a les bandes per Mariona Castells i Ismael 
Vázquez. TG: Garcia, del Llerona, i Albaladejo i Sanahuja, del Pubilla Casas. 

GOLS: –

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El Llerona va sumar aquest 
diumenge a la tarda el pri-
mer punt de la temporada 
contra el Pubilla Casas (0-0). 
Malgrat ser un empat, es 
tracta d’una injecció de con-
fiança per a les vallesanes, 
que van dominar el matx con-
tra el segon classificat de la 
lliga. El conjunt de les Fran-
queses va arrossegar el rival 
al seu terreny i va generar, 

encara sense poder finalitzar 
les jugades, durant gairebé 
tot el partit. Als últims 15 
minuts el Pubilla Casas es va 

posar les piles i va fer un pal, 
però no va ser capaç de can-
viar el resultat. El Llerona és 
penúltim a la classificació.

FUTBOL SALA FEMENÍ - FASE D’ASCENS A PRIMERA DIVISIÓ

El CN Caldes, incòmode 
en el joc, ensopega  
a la pista del Castelló 
FEME Castellón CFS   5

Belles, Bayarri, Villanueva, Sanchez 
i Carretero –cinc incial–, Monros, 
Sánchez, Solsona, Motoso, Palanca, 
Viciano i Garbayo.

CN Caldes    2

Canals, Hernández, Belmonte, Amaro 
i Garcia –cinc inicial–, Cardona, 
Velasco, Gomariz, Calado i González.

ÀRBITRES: Javier Pulido, assistit per Alejandro Allepuz. Targetes: Amaro i 
Velasco, del CN Caldes. 

GOLS: 1-0, Carretero, min 3; 2-0, Bayarri, min 9; 3-0, Carretero, min 22; 3-
1, Cardona, min 28; 4-1, Cardona (PP), min 31; 4-2, Belmonte, min 36; 5-2, 
Carretero, min 37. 

Castelló 

EL 9 NOU

La pista del Castelló no era 
el millor lloc perquè el CN 
Caldes pogués exhibir el seu 
potencial. El partit va transi-
tar lent, lluny dels interessos 
de les vallesanes, que van 
començar perdent 2-0 a la 

primera part. A la segona, el 
Castelló va fer el 3-0, però el 
CN Caldes va mantenir una 
bona dinàmica fins a fer un 
gol de contraatac (3-1). El 
rival va eixamplar el mar-
cador amb un gol en pròpia 
porta, però el Caldes va fer el 
4-2 en un córner. El Castelló, 
però, va signar un últim gol.

La Concòrdia 
ajorna el seu partit 
per un positiu al 
seu rival, l’Elx 
La Llagosta 

El CD La Concòrdia va haver 
d’ajornar el partit que havia 
de disputar dissabte a la 
pista del Joventut d’Elx per 
un positiu per Covid-19 al 
conjunt alacantí. L’equip 
llagostenc no tornaria a 
jugar segons el calendari 
fins d’aquí dues setmanes 
a Saragossa però en aquest 
lapse de temps haurà de dis-
putar aquest matx posposat, 
ja que la Federació Espanyola 
ha deixat aquest pròxim cap 
de setmana exempt de partits 
perquè es recuperin els pos-
tergats per coronavirus. L’es-
quadra de Javi Ruiz és ara 
tercera a la classificació amb 
41 punts, per la qual cosa es 
troba entre les quatre prime-
res places que donen accés al 
play-off final per l’ascens.

Martín s’endú l’Open de Setmana Santa 
de l’Endroit de Mollet
Mollet del Vallès Jorge Martín es va endur la primera 
edició de l’Open de Setmana Santa de L’Endroit de Mollet. 
Aquesta competició de billar, que es va celebrar de l’1 al 4 
d’abril, es va saldar amb la participació de 16 jugadors i la 
victòria de Martín sobre Cata Sorín, a la final del campio-
nat, per 6-4. Iván Martín es va classificar en tercera posició 
després d’imposar-se 6-0 a i Jouan C. Crespo, que va ser 
quart. L’Open de Setmana Santa va comptar amb billaristes 
d’alt nivell, com el mateix Jorge Martín.

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT 
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LLIGA EBA MASCULINA

UE Mataró                   75

Juanola (13), Traver (14), Ariño 
(9), Warnock (16) i López (5) [cinc 
inicial]; Solé (4), Martínez (4), 
Viñallonga (10), Eduard Rodríguez, 
Ventura i Cànovas.

DM Group CB Mollet    77

Tell (6), Soto (8), Figuerola (5), Amo 
(6) i Serra (18) [cinc inicial]; Rabassó, 
Javi Rodríguez (14), Pagès (3), 
Imanol (8) i Assalit (9).

ÀRBITRES: Marc García i Òscar 
Navarro. No hi van haver eliminats 
per cinc faltes personals.

PARCIALS: 17-15 [primer quart]; 
41-45 [descans]; 59-59 [tercer quart] 
i 75-77.

Una cistella 
d’Assalit fa que el 
Mollet sumi 12 
victòries de 12

Mataró

EL 9 NOU

Una cistella de Xavier Assa-
lit a dos segons del final va 
servir perquè el DM Group 
Mollet derrotés al segon 
classificat, l’UE Mataró-Ger-
mans Homs (75-77) i acabés 
la primera fase de la Lliga 
EBA com a líder invicte, 
sumant 12 victòries en 12 
partits. La igualtat va ser 
màxima durant tot el partit, 
amb intercanvi d’avantatges 
–tots curts– en tots els perí-
odes. Aquesta igualtat va fer 
que s’arribés a l’últim atac 
amb empat a 75. Una jugada 
de pissarra després de temps 
mort va donar la victòria als 
molletans. 

LLIGA EBA MASCULINA

El Mollet B es veu superat 
per un Cerdanyola molt 
efectiu en el tir exterior
CB Cerdanyola   89

Jordi Vilavella (12), Pere Ruiz (14), 
Xavier Pagès (10), Marcos Soler i 
Guillem Sánchez (10) [cinc inicial]; 
Patrick Dennis Lyons (3), Pol Monés 
(9), Eloy Blanco (9), Víctor Medina 
(11), Genís Tena (4) i Jan Peiró (7).

Rec Gaudí Mollet B  65

Isaiah Christopher Willis (18), 
Adrián Nuez, Christian González 
(12), Guillem Vives (1) i Carlos 
Javier (15) [cinc inicial]; Arturo 
Montalvo (3), Jaume Viñallonga (6), 
Carlos Lorente (8), Pau Pascual (2) i 
Guillermo Bello.

ÀRBITRES: Eduard Rey i Xavier Vázquez. Van assenyalar falta antiesportiva a 
Willis del Recanvis Gaudí CB Mollet B.

PARCIALS: 20-16 [primer quart]; 43-34 [descans]; 61-47 [tercer quart] i 89-65.

Cerdanyola del Vallès 

EL 9 NOU

El Recanvis Gaudí CB Mollet 
B continua sense guanyar 
després de perdre a la pista 
del CB Cerdanyola per un 
clar 89 a 65 i ja acumula qua-
tre derrotes.

Tot i el gran encert en el 
tir exterior del Cerdanyola, 
els molletans van arribar al 
descans amb un desavantat-
ge que encara era recupera-
ble. El Cerdanyola, però, va 
seguir molt encertat en el 
llançament i no van donar 
cap tipus d’opció.

COPA CATALUNYA MASCULINA

El club homenatja l’exjugador Rafa González al final del partit

El Lliçà perd contra el Quart en 
un partit extremadament igualat

Ripotrans Lliçà d’Am. 62

Serratacó (11), Rabaseda (12), 
González (4), Guàrdia (10) i Espuña 
(8) [cinc inicial]; Parera (2), Bogunyà 
(2), Masllorens (8), Jaime (3) i 
Morales (2).

Quart-Germans Cruz 67

Palol (2), Bataller (13), Sima (11), 
Ramos (4) i Gascón [cinc inicial]; 
Cuadrado (2), Costa (5), Coderch 
(11), Martorell (5), Vila (3), Artacho 
(8) i Bover (3).

ÀRBITRES: Enrique Morgades i Juan Carlos Mesías. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Parera del Ripotrans Lliçà d’Amunt.

PARCIALS: 18-17 [primer quart]; 33-33 [descans]; 47-46 [tercer quart] i 62-67.

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Amb la permanència asse-
gurada, el Ripotrans Lliçà 
d’Amunt va buscar consoli-
dar la quarta posició en un 
partit extremadament igua-
lat contra el CB Quart-Ger-
mans Cruz, tercer classificat. 
Un parell d’errors als últims 
minuts van desequilibrar la 
balança del cantó gironí, que 
es va endur la victòria per 62 
a 67. Els de Romà Cutrina, si 
guanyen l’últim partit, a la 
pista del Consell Air Europa, 
s’asseguraran aquest quart 
lloc.

Els vallesants van jugar un 
partit molt seriós, ordenat i 

disciplinat davant un Quart 
que té molt de talent, sobre-
tot en els jugadors exteriors. 
Els dos equips sempre van 
anar frec a frec, amb inter-
canvis d’avantatges d’uns 
i altres i marcadors molt 
ajustats. A tres minuts pel 
final el Lliçà encara anava al 
davant al marcador, però un 

parell d’errades puntuals van 
permetre al Quart endur-se 
la victòria.

Al final del partit, aprofi-
tant que hi tornava a haver 
públic, es va homenatjar 
l’exjugador Rafa González, 
actualment membre del cos 
tècnic, juntament amb Romà 
Cutrina i Chus Rodríguez.

El CB Granollers perd el partit 
clau i baixa a Copa Catalunya
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Jordi Serra i Albert Griso en una acció del partit d’anada jugat a Granollers

Patria Hispana 86

Urgel (11), Roberto Pérez (12), Cano 
(8), Moles (13) i Peraza (10) [cinc 
inicial]; Cobos (14), Gracia (12), 
Pedrós, Torrecillas, Alijarde (4), 
Belmonte i Sergio Pérez (2).

Granollers-Pisos.com  55

Salmerón, Jordi Serra (2), Griso, 
Félez (11) i Valero (10) [cinc inicial]; 
Torné, Xavi Serra (13), Viñallonga 
(8), Farrando, Subirachs (11) i 
Maspons.

ÀRBITRES: María Teresa Gutiérrez i Mar de Gregorio. Van eliminar per cinc 
faltes personals a Salmerón i Farrando del CB Granollers. Van xiular falta 
antiesportiva a Torrecillas del Patria Hispana Seguros Almozara. Van xiular 
faltes tècniques a Ricard Ventura (entrenador) i a la banqueta del CB Granollers 
en dues ocasions.

PARCIALS: 29-13 [primer quart]; 44-27 [descans]; 60-47 [tercer quart] i 86-55.

Saragossa

EL 9 NOU

El partit de dissabte era caixa 
o faixa per al CB Granollers 
1-Pisos.com. Els de Ricard 
Ventura s’enfrontaven al 
Patria Hispana Seguros 
Almozara amb la permanèn-
cia en joc. Empatats a dues 
victòries, qui guanyava el 
partit aconseguia l’objectiu 
i qui no, perdia la categoria. 
I el guanyador va ser l’equip 
aragonès (86-55).

Els de Ventura, que sem-
pre van anar a remolc, van 
arribar a perdre per 20 punts 
abans de reaccionar i posar la 
por al cos dels locals a finals 
del tercer quart, però una fal-
ta molt protestada pels gra-
nollerins va fer que es passés 
del possible 56-49 al 58-47 
i l’inici del desconcert dels 
jugadors del Granollers.

L’inici va ser força dece-
bedor, amb un parcial de 
5-0 –triple local després de 
pèrdua de pilota granolleri-
na– que es va ampliar a 17-6 
als primers cinc minuts i a un 
màxim avantatge de 18 punts 
(29-11) a escassos segons 
del final del primer quart. El 
Granollers no va estar gens 
encertat de cara a cistella i 
va permetre massa segones 
opcions a un equip local que 
no ho va desaprofitar.

El cúmul d’errors en atac 

es va mantenir durant el 
segon quart, malgrat que els 
de Ventura van poder parar 
la sagnia defensiva, perdent 
el segon parcial per un sol 
punt (15-14) i arribant al 
descans 17 punts per sota 
(44-27).

El repte era majúscul. I 
encara més després que el 
Patria Hispana comencés el 
tercer quart amb un triple 
de Moles (47-27). Però la 
pressió a tota la pista dels 
granollerins va començar a 
donar fruits; recuperacions, 
alguna transició ràpida i una 
mica més d’encert en atac 
van suposar un parcial de 9 a 
20 que va situar el Granollers 
a nou punts (56-47).

Just en aquell moment, 
amb el Granollers a l’alça, 
Jordi Serra va recuperar una 
pilota i s’escapava en con-
traatac, però les àrbitres van 
xiular-li falta –molt protesta-
da–. Va ser el principi de la fi 
i del desconcert absolut dels 
de Ventura. El Patria Hispa-
na va arribar a l’inici del dar-
rer quart, de nou per damunt 
dels deu punts, les faltes van 
anar caient una rere l’altra 
–amb tres tècniques incloses,  
29 pel Granollers per només 
15 pel Patria Hispana– i el 
desànim es va apoderar dels 
jugadors granollerins, que 
van veure com es consumava 
el descens a Copa Catalunya.

Els de Ricard Ventura perden clarament contra el Patria Hispana Seguros Almozara (86-55)
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La jove Aina Serra –golejadora del CHP Bigues i Riells– persegueix una jugadora del CP Manlleu

Dilluns, 12 d’abril de 2021 33

PLATA SUD MASC. OK LLIGA FEMENINA

HC Alpicat                      5

Casals, Alsina, Serret, Zilken i 
Vázquez [cinc inicial]; Bosch (ps), 
Soto, Mataix i Calderón.

CHP Sant Feliu               3

Turón, Saladrigues, Villa, Nil Figueras 
i Guillem Figueras [cinc inicial]; Nuevo 
(ps), Fajas, Buixaderas, Vera i Carner.

ÀRBITRES: Quim Navales i Cristian 
García. Targeta blava per Saladrigues.

GOLS: 1-0, Zilken, min 13; 1-1, Vera, 
min 23; 2-1, Serret, min 35; 2-2, Villa, 
min 40; 3-2, Vázquez, min 40; 3-3, Nil 
Figueras, min 50; 4-3, Zilken, min 50; 
5-3, Serret, min 50. 

Una de freda  
i una de calenta 
del Sant Feliu per 
la permanència

Alpicat (el Segrià)

EL 9 NOU 

Cap de setmana important 
per al Sant Feliu per mirar 
d’assegurar la permanència. 
Dissabte els codinencs visi-
tàvem la pista de l’Alpicat. 
L’empat a 1 del descans va 
desembocar en una segona 
part boja. L’intercanvi de cops 
va fer que el Sant Feliu acon-
seguís l’empat a 3 a l’últim 
minut, però dos gols locals al 
final van donar la victòria a 
l’Alpicat. L’endemà els codi-
nencs rebien el Las Rozas. Tot 
i posar-se al davant a l’equa-
dor de la primera part, els 
madrilenys van marxar al des-
cans guanyant per la mínima. 
En una gran segona part dels 
blancs i vermells van endur-
se la victòria per 5 a 3.

La falta de punteria penalitza 
durament el Bigues a Manlleu
Les de Peralta van desaprofitar un penal i van estavellar quatre llançaments al pal

Manlleu

EL 9 NOU 

La sort li està sent esqui-
va al CHP Bigues i Riells 
en aquest tram final de la 
competició. Les de Ramon 
Peralta van tornar a ser cas-
tigades durament per la falta 
d’encert, en aquesta ocasió 
davant el CP Manlleu, que es 
va endur el partit per petits 
detalls. En un partit ple de 
transicions, fins i tot amb un 
excés de velocitat i manca 

CP Manlleu  2

Hidalgo (p), Nara, Castellví, Anglada 
i Mas [cinc inicial]; Otegi (ps), Anna 
Bulló i Laia Bulló. 

CHP Bigues i Riells 1

Klein (p), Reyes, Borràs, Igualada 
i Rubio [cinc inicial]; Saldaña (ps), 
Cañadó, Serra, Grancha i Ghirardello.

ÀRBITRE: Ariel Morisio. Targeta blava per Borràs del CHP Bigues i Riells.

GOLS: 1-0, Mas, min 20; 2-0, Nara, min 32; 2-1, Serra, min 40.

de control, el Bigues es va 
sentir molt còmode en un 
context de partit que ja no li 
és estrany en la vigent tem-
porada. 

El partit va ser molt obert 

des de l’inici, un frec a frec 
amb el poder dels dos equips 
desplegats. El Bigues va 
exercir una pressió molt fei-
xuga i alta al Manlleu, que 
li va propiciar compromeses 

recuperacions de pilota per 
les osonenques. Tot i les sen-
sacions positives i algunes 
ocasions, el marcador el va 
obrir Mas per a les locals, 
després d’una entrada per 
banda i un driblatge a la 
seva defensora. El gol no 
va ser un detonant de canvi 
en el partit, ans al contrari, 
els equips es van continuar 
obrint i enllaçant un atac 
rere un altre. 

El segon gerro d’aigua 
freda per a les de Peralta va 
ser a l’inici del segon temps; 
Nara va fer el segon aprofi-
tant una penjada al segon 
pal en una transició. El 2-0 
va fer augmentar la intensi-
tat al Bigues, que va asfixiar 
en molts moments la sortida 
de pilota del CP Manlleu. En 
pocs minuts, les biguetanes 
van disposar de diverses 
ocasions claríssimes; dos 
llançaments al pal i un penal 
errat per Borràs van evitar 
que s’iguales el partit. La 
mateixa Borràs va rebre la 
targeta blava –la quarta de la 
temporada i que comportarà 
sanció–. El Manlleu va errar 
la directa, que podia haver 
encarrilat el partit. El Bigues 
es va refer de la inferioritat i 
va retallar distàncies amb un 
gol de cullera de Serra, però 
malauradament el Bigues no 
va poder igualar el partit.

                                                      RESULTATS I CLASSIFICACIONS

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C-4

Lliçà Amunt, 62 - CB Quart, 67
UE Mataro, 75 - CB Mollet, 77
Patria Hispania, 86 - CB Granollers, 55

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Mollet ..................... 12 12 0 903 690 24
 2.- UE Mataro ......................11 8 3 848 750 19
 3.- CB Quart.........................11 7 4 764 700 18
 4.- Lliçà Amunt ................. 11 4 7 701 791 15
 5.- Consell Air Eur. .............11 3 8 779 815 14
 6.- Patria Hispania ..............11 3 8 674 799 14
 7.- CB Granollers .............. 11 2 9 657 781 13

Copa Catalana. Grup 4

Sant Feliuenc, 47 - Cemarsa, 60
Cerdanyola, 89 - Rec. Gaudí Mollet B, 65
Ripollet - CN Sabadell, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cerdanyola .......................5 3 2 411 361 8
 2.- Cemarsa ............................5 3 2 319 304 8
 3.- CN Sabadell ......................4 3 1 269 253 7
 4.- Ripollet .............................3 3 0 261 222 6
 5.- Sant Feliuenc ...................5 1 4 319 378 6
 6.- Rec. Gaudí Mollet B ...... 4 0 4 244 305 4

Femení. Copa Catalunya. Grup 
1-A

CB Valls, 50 - CB Lleida, 72

CB Cornellà, 45 - CB Igualada, 64
Descansa: CB Granollers

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Lleida ..........................4 4 0 278 195 8
 2.- CB Igualada ......................4 3 1 257 232 7
 3.- CB Valls ............................4 2 2 249 257 6
 4.- CB Granollers ................ 4 1 3 224 274 5
 5.- CB Cornellà ......................4 0 4 208 258 4

FUTBOL

Tercera Divisió. Grup 5. Fase 
d’Ascens

CE Europa, 1 - EC Granollers, 0
FC Vilafranca, 0 - FC Girona B, 3
FC Terrassa, 2 - FC Cerdanyola, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa ..................21 14 5 2 36 17 47
 2.- FC Girona B ................21 11 7 3 32 12 40
 3.- FC Cerdanyola ...........21 11 7 3 32 17 40
 4.- FC Vilafranca .............21 11 7 3 33 19 40
 5.- SAD Terrassa .............21 11 5 5 25 12 38
 6.- EC Granollers .......... 21 9 6 6 32 23 33

Primera Catalana. Subrup 1-B

Esc. Fut. Mataró - FC Sant Cugat, ajornat
UE Guineueta, 1 - Unificación Llefià, 2
UE Mollet , 0 - CF Parets, 1
CE Júpiter, 2 - Sabadell Nord, 1
UE Rubí, 1 - Les Franqueses, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Unificación Llefià .......9 6 0 3 16 9 18
 2.- UE Guineueta ..............7 5 1 1 17 5 16
 3.- FC Sant Cugat ..............7 4 2 1 13 5 14
 4.- UE Mollet  ................. 9 3 3 3 12 9 12
 5.- CE Júpiter .....................9 3 3 3 11 15 12
 6.- Les Franqueses .......... 8 2 4 2 4 6 10
 7.- UE Rubí ........................9 2 3 4 16 21 9
 8.- Esc. Fut. Mataró ..........6 2 2 2 7 6 8
 9.- Sabadell Nord ..............9 2 2 5 7 14 8
 10.- CF Parets ................... 9 2 0 7 2 15 6

Torneig 2a Catalana. Grup 10

UE Sabadellenca, 1 - UD Can Trias, 3
UE Castellar, 5 - UD Torre Romeu, 1
CE Sabadell, 2 - FC Sant Quirze, 3
CF Caldes, 5 - CF La Torreta, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Castellar .................2 2 0 0 6 1 6
 2.- CF Caldes ................... 2 1 1 0 7 3 4
 3.- UD Can Trias ...............2 1 1 0 5 3 4
 4.- CE Sabadell ..................2 1 0 1 10 3 3
 5.- FC Sant Quirze ............2 1 0 1 3 3 3
 6.- UE Sabadellenca ..........2 0 1 1 1 3 1
 7.- UD Torre Romeu .........2 0 1 1 1 5 1
 8.- CF La Torreta ............ 2 0 0 2 1 13 0

Tercera Catalana. Grup 4

UE Cabrera, 2 - CF Palautordera, 1
CF Calella, 0 - La Salut Pere Gol, 0
La Llàntia, 1 - Tiana, 2
Santvicentí, 2 - AE Alella 2013, 1
UD Molinos, 2 - UD Mataronesa, 4

CD Premià Dalt, 0 - At. Masnou, 3
Sinera Ud., 1 - CE Llavaneres, 1
Vilassar Dalt, 4 - Fund. Malgrat, 1
Juv. Lloret, 3 - CE Cabrils, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- At. Masnou...................4 4 0 0 12 0 12
 2.- Juv. Lloret .....................4 3 1 0 9 5 10
 3.- CE Llavaneres ..............4 3 1 0 9 4 10
 4.- Sinera Ud......................4 2 2 0 9 6 8
 5.- Santvicentí ...................4 2 2 0 9 3 8
 6.- Vilassar Dalt ................4 2 1 1 9 5 7
 7.- CE Cabrils.....................4 2 1 1 4 4 7
 8.- AE Alella 2013 .............4 2 0 2 10 7 6
 9.- CF Calella .....................4 1 3 0 5 3 6
 10.- La Salut Pere Gol .........4 1 2 1 5 4 5
 11.- UD Mataronesa ...........4 1 1 2 5 10 4
 12.- Tiana .............................4 1 1 2 3 7 4
 13.- UE Cabrera ...................4 1 0 3 6 10 3
 14.- CF Palautordera ........ 4 1 0 3 6 10 3
 15.- La Llàntia .....................4 1 0 3 8 11 3
 16.- Fund. Malgrat ..............4 1 0 3 7 11 3
 17.- CD Premià Dalt ...........4 0 1 3 4 11 1
 18.- UD Molinos .................4 0 0 4 6 15 0

Grup 5

UE Centelles, 1 - CE Aiguafreda, 0
CE Moià, 1 - St. Vicenç Torelló, 0
FC Pradenc, 2 - Ol. La Garriga, 1
JE Sta. Eugènia, 1 - FC Llorençà, 3
UD Taradell, 4 - UE Tona, 0
CF Voltregà, 3 - UE Seva, 0
CF Castellterçol, 3 - CE Roda Ter, 3
CE Borgonyà, 2 - AE Manlleu, 2
Descansa: CF Sant Feliu

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FC Pradenc ...................5 3 1 1 8 5 10
 2.- UE Centelles ................5 3 1 1 10 8 10
 3.- UD Taradell..................5 3 0 2 7 4 9
 4.- CF Voltregà ..................5 3 0 2 8 6 9
 5.- CE Borgonyà ................4 2 2 0 9 7 8
 6.- AE Manlleu ..................5 2 2 1 6 4 8
 7.- UE Tona ........................5 2 2 1 9 10 8
 8.- CE Roda Ter .................5 2 1 2 11 12 7
 9.- CE Moià ........................4 2 1 1 8 5 7
 10.- JE Sta. Eugènia ............5 2 1 2 9 9 7
 11.- Ol. La Garriga ............ 4 2 0 2 5 4 6
 12.- CF Sant Feliu ............. 4 1 1 2 8 11 4
 13.- FC Llorençà ..................4 1 0 3 7 8 3
 14.- CF Castellterçol ...........4 0 3 1 7 9 3
 15.- St. Vicenç Torelló ........4 1 0 3 2 4 3
 16.- UE Seva .........................4 1 0 3 2 7 3
 17.- CE Aiguafreda ........... 4 0 1 3 4 7 1

Grup 9

CF Parets, 3 - CF Vilanova Vallès, 2
UE Canovelles - Unif. Sta. Perpètua, ajornat
CE Llerona, 5 - At. Vallès, 1
CF Lliçà de Vall, 2 - Montornès Norte, 2
CE Llinars, 1 - CF Martorelles, 1
UE Montmeló, 2 - Roureda CF, 0
FC Sant Celoni, 4 - CE Lliçà d’Amunt, 2
CF Vilamajor, 4 - FC Cardedeu, 3
Bellavista Milan, 2 - CF L’Ametlla, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FC Sant Celoni ........... 5 5 0 0 18 3 15
 2.- CF Parets ................... 5 5 0 0 18 8 15
 3.- Montornès Norte ...... 5 4 1 0 12 2 13
 4.- CF Martorelles .......... 4 3 1 0 9 4 10
 5.- CE Llerona ................. 5 3 0 2 11 6 9
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	 6.-	UE	Montmeló	............ 5	 2	 1	 2	 9	 9	 7
	 7.-	Unif.	Sta.	Perpètua......4	 2	 1	 1	 9	 9	 7
	 8.-	At.	Vallès	................... 5	 2	 1	 2	 8	 10	 7
	 9.-	CF	Vilanova	Vallès	.... 5	 2	 0	 3	 13	 10	 6
	10.-	Roureda	CF	..................5	 2	 0	 3	 6	 11	 6
	11.-	CF	Vilamajor	............. 5	 2	 0	 3	 9	 17	 6
	12.-	CF	L’Ametlla	.............. 5	 1	 2	 2	 7	 8	 5
	13.-	CF	Lliçà	de	Vall.......... 4	 1	 1	 2	 5	 10	 4
	14.-	Bellavista	Milan	........ 5	 1	 1	 3	 9	 14	 4
	15.-	CE	Lliçà	d’Amunt	...... 5	 1	 0	 4	 7	 10	 3
	16.-	UE	Canovelles	........... 4	 1	 0	 3	 6	 12	 3
	17.-	CE	Llinars	.................. 5	 0	 2	 3	 7	 11	 2
	18.-	FC	Cardedeu	.............. 5	 0	 1	 4	 7	 16	 1

Grup 17

Caldes	Malavella,	0	-	UE	Breda,	2
CF	Lloret	-	CF	Vilartagues,	ajornat
UE	Calonge,	4	-	CE	Anglès,	1
Sp.	Vidrerenca,	5	-	UCE	Celrà,	1
CD	Blanes,	2	-	Arbúcies	CF,	2
CE	Aro,	0	-	Cal	Aguidó,	2
CE	Farners,	1	-	At.	Hostalric,	3
CE	La	Batllòria,	0	-	AD	Saluleda,	2
At.	Sant	Pol,	3	-	Sils-Selva,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Cal	Aguidó	...................4	 4	 0	 0	 12	 2	 12
	 2.-	Caldes	Malavella	.........5	 4	 0	 1	 10	 7	 12
	 3.-	UE	Calonge	..................5	 3	 2	 0	 14	 5	 11
	 4.-	At.	Hostalric.................5	 3	 2	 0	 11	 7	 11
	 5.-	Sp.	Vidrerenca	.............4	 3	 1	 0	 10	 2	 10
	 6.-	UE	Breda	......................5	 3	 0	 2	 9	 6	 9
	 7.-	AD	Saluleda	.................5	 3	 0	 2	 7	 3	 9
	 8.-	CF	Lloret	......................4	 2	 1	 1	 5	 2	 7
	 9.-	CE	Anglès	.....................5	 2	 1	 2	 5	 7	 7
	10.-	At.	Sant	Pol	..................5	 2	 0	 3	 8	 11	 6
	11.-	CF	Vilartagues	.............4	 2	 0	 2	 7	 7	 6
	12.-	CE	Aro...........................5	 1	 3	 1	 11	 8	 6
	13.-	CE	La	Batllòria	.......... 5	 1	 1	 3	 5	 11	 4
	14.-	CE	Farners	....................4	 1	 1	 2	 3	 6	 4
	15.-	Arbúcies	CF	.................4	 0	 2	 2	 4	 8	 2
	16.-	Sils-Selva	......................5	 0	 1	 4	 6	 12	 1
	17.-	CD	Blanes	.....................5	 0	 1	 4	 4	 16	 1
	18.-	UCE	Celrà.....................5	 0	 0	 5	 5	 16	 0

Grup 11

At	Vallès	-	CE	Bigues,	ajornat
Palau-Solità,	3	-	FC	Caldes,	2
Martorelles	-	AE	Ramassà,	ajornat
At.	Lliçà	Amunt,	1	-	CD	La	Llagosta,	4
Corró	Amunt	-	CE	Lliçà	Amunt,	ajornat
St.	Esteve	Palau,	6	-	Sant	Feliu	Cod.,	0
Ass	Esp	Ametlla,	2	-	Sta	Eulàlia	Ron.,	3
Descansa:	Vallgorguina

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Palau-Solità	............... 3	 2	 1	 0	 9	 5	 7
	 2.-	St.	Esteve	Palau	......... 3	 2	 0	 1	 9	 4	 6
	 3.-	Sta	Eulàlia	Ron.	...........2	 2	 0	 0	 6	 2	 6
	 4.-	CD	La	Llagosta	.......... 1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 5.-	Corró	Amunt	............. 2	 1	 0	 1	 7	 8	 3
	 6.-	At	Vallès	.................... 1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 7.-	At.	Lliçà	Amunt	......... 2	 1	 0	 1	 8	 8	 3
	 8.-	Sant	Feliu	Cod.	.......... 3	 0	 2	 1	 1	 7	 2
	 9.-	AE	Ramassà	............... 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1
	10.-	Ass	Esp	Ametlla	........ 3	 0	 1	 2	 7	 9	 1
	11.-	FC	Caldes	................... 3	 0	 1	 2	 3	 7	 1
	12.-	Vallgorguina	.............. 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	CE	Lliçà	Amunt	......... 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	14.-	Martorelles................ 2	 0	 0	 2	 2	 6	 0
	15.-	CE	Bigues	................... 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Quarta Catalana Grup 5

Riudeperes,	3	-	UD	Taradell,	4
Collsuspina,	5	-	FC	Viladrau,	0
FC	Caldes,	4	-	St	Julià	Vilator.,	2
UE	Tona	-	CE	Figaró,	ajornat
UE	Gurb,	4	-	OAR	Vic,	2
Ol.	La	Garriga	-	St.	Miquel	Balenyà,	ajornat
Descansa:	At	Balenyà

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	UD	Taradell..................2	 2	 0	 0	 9	 6	 6
	 2.-	Collsuspina	..................2	 1	 0	 1	 8	 5	 3
	 3.-	St.	Miquel	Balenyà	......1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 4.-	FC	Caldes	................... 1	 1	 0	 0	 4	 2	 3
	 5.-	UE	Gurb	........................2	 1	 0	 1	 5	 4	 3
	 6.-	CE	Figaró	................... 1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 7.-	Ol.	La	Garriga	............ 1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 8.-	UE	Tona	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	At	Balenyà	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Riudeperes	...................2	 0	 0	 2	 4	 6	 0
	11.-	St	Julià	Vilator.	............1	 0	 0	 1	 2	 4	 0
	12.-	OAR	Vic	........................2	 0	 0	 2	 2	 7	 0
	13.-	FC	Viladrau	..................1	 0	 0	 1	 0	 5	 0

Grup 6

Esc.	Sentmenat	-	AE	Alella	2013,	ajornat
Santa	Agnès	-	Juv.	Teià,	ajornat
At	Masnou,	2	-	CD	Masnou,	2
CD	Sentmenat,	2	-	AC	Juventus,	7
CF	Alella,	2	-	CE	Premià,	0
Premià	Dalt,	5	-	Palau-Solità,	2
CF	L’Ametlla,	3	-	Vilassar	Mar,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.

	 1.-	CD	Masnou	..................3	 2	 1	 0	 8	 4	 7
	 2.-	At	Masnou....................3	 2	 1	 0	 12	 4	 7
	 3.-	CF	Alella	.......................2	 2	 0	 0	 7	 2	 6
	 4.-	AE	Alella	2013	.............2	 2	 0	 0	 5	 2	 6
	 5.-	AC	Juventus	.................3	 1	 0	 2	 12	 9	 3
	 6.-	Premià	Dalt	..................2	 1	 0	 1	 5	 4	 3
	 7.-	Vilassar	Mar	.................2	 1	 0	 1	 6	 6	 3
	 8.-	Santa	Agnès	............... 2	 1	 0	 1	 3	 5	 3
	 9.-	CF	L’Ametlla	.............. 3	 1	 0	 2	 8	 10	 3
	10.-	CE	Premià.....................3	 1	 0	 2	 5	 8	 3
	11.-	Juv.	Teià	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Esc.	Sentmenat	............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	Palau-Solità	..................2	 0	 0	 2	 2	 7	 0
	14.-	CD	Sentmenat	.............3	 0	 0	 3	 3	 15	 0

Femení. Preferent

Crèdit	Andorra,	2	-	At.	Vilafranca,	2
Fund.	Júpiter,	0	-	UE	Cornellà,	5
CE	Sabadell,	4	-	CE	Llerona,	0
SE	AEM,	1	-	FC	Martinenc,	2
Manu	Lanzarote,	2	-	CF	Palautordera,	1
AE	Manlleu,	0	-	Pubilla	Casas,	2
PBB	La	Roca,	2	-	FC	Sant	Cugat,	1
UE	Porqueres,	2	-	Cerdanyola	Vallès,	2
Verdú-Vall	Corb,	0	-	Fontsanta-Fatjó,	8

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Fontsanta-Fatjó	...........7	 7	 0	 0	 27	 7	 21
	 2.-	Pubilla	Casas	................8	 6	 1	 1	 19	 6	 19
	 3.-	PBB	La	Roca	............... 8	 5	 2	 1	 14	 9	 17
	 4.-	UE	Cornellà..................8	 5	 1	 2	 21	 10	 16
	 5.-	FC	Martinenc	...............8	 5	 1	 2	 29	 8	 16
	 6.-	FC	Sant	Cugat	..............8	 4	 2	 2	 17	 12	 14
	 7.-	Manu	Lanzarote	..........8	 3	 3	 2	 28	 11	 12
	 8.-	At.	Vilafranca...............8	 3	 3	 2	 13	 12	 12
	 9.-	UE	Porqueres	...............8	 2	 5	 1	 11	 9	 11
	10.-	CF	Palautordera	........ 8	 3	 2	 3	 12	 10	 11
	11.-	AE	Manlleu	..................8	 3	 2	 3	 14	 10	 11
	12.-	Cerdanyola	Vallès	.......7	 3	 1	 3	 21	 12	 10
	13.-	CE	Sabadell	..................8	 2	 1	 5	 14	 20	 7
	14.-	SE	AEM	.........................8	 1	 3	 4	 8	 9	 6
	15.-	Fund.	Júpiter	...............8	 1	 0	 7	 4	 28	 3
	16.-	Crèdit	Andorra	............5	 0	 2	 3	 6	 9	 2
	17.-	CE	Llerona	................. 7	 0	 1	 6	 2	 26	 1
	18.-	Verdú-Vall	Corb	..........6	 0	 0	 6	 1	 53	 0

FUTBOL SALA

Masculí. Tercera Divisió 
Estatal. Ascens, Grup 1

CE	Jesús-Maria,	6	-	AE	Xarxa	Horta,	4
CN	Caldes,	6	-	Futsal	Mataró	B,	7
Les	Corts	Esportiu,	4	-	FS	Canet,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FS	Canet	.......................4	 3	 0	 1	 22	 10	 9
	 2.-	Futsal	Mataró	B	...........4	 3	 0	 1	 21	 23	 9
	 3.-	CE	Jesús-Maria	............4	 2	 1	 1	 22	 18	 7
	 4.-	Les	Corts	Esportiu	......4	 2	 1	 1	 13	 10	 7
	 5.-	CN	Caldes	.................. 4	 1	 0	 3	 14	 22	 3
	 6.-	AE	Xarxa	Horta	...........4	 0	 0	 4	 8	 17	 0

Divisió d’Honor

CFS	Vilamajor,	11	-	St.	Julià	Ramis,	3
CFS	Can	Calet,	2	-	CEFS	Manlleu,	4
FS	Ripollet	-	FS	Castellar,	sr.
Pineda	Mar,	7	-	CFS	Vilafant,	5
ACE	Riudellots	-	CFS	Malgrat,	ajornat
CFS	Lloret,	5	-	FS	Parets,	5
Sport.	Montmeló,	4	-	FS	Cardedeu,	1
CFS	Montcada,	5	-	FS	Sant	Cugat,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CFS	Montcada	.............8	 7	 0	 1	 39	 21	 21
	 2.-	CEFS	Manlleu	..............8	 7	 0	 1	 35	 19	 21
	 3.-	FS	Sant	Cugat	..............8	 5	 2	 1	 33	 24	 17
	 4.-	FS	Ripollet....................7	 5	 1	 1	 37	 20	 16
	 5.-	FS	Parets	.................... 8	 5	 1	 2	 32	 27	 16
	 6.-	CFS	Vilafant	.................8	 5	 0	 3	 37	 31	 15
	 7.-	CFS	Lloret	....................8	 4	 2	 2	 34	 29	 14
	 8.-	FS	Castellar	..................7	 3	 2	 2	 27	 24	 11
	 9.-	Pineda	Mar...................8	 2	 2	 4	 26	 31	 8
	10.-	FS	Cardedeu	.............. 8	 2	 1	 5	 35	 36	 7
	11.-	St.	Julià	Ramis	.............8	 2	 1	 5	 20	 38	 7
	12.-	CFS	Vilamajor	........... 8	 2	 0	 6	 27	 42	 6
	13.-	CFS	Can	Calet	..............8	 1	 2	 5	 33	 42	 5
	14.-	CFS	Malgrat	.................7	 1	 2	 4	 24	 35	 5
	15.-	Sport.	Montmeló	....... 8	 1	 1	 6	 22	 32	 4
	16.-	ACE	Riudellots	............7	 1	 1	 5	 18	 28	 4

Segona Divisió Estatal. Fase 
d’Ascens

Les	Corts,	2	-	Castelldefels,	2
Castellón,	5	-	CN	Caldes,	2
Joventut	Elx	-	La	Concòrdia,	ajornat
Red	Star’s	-	Eixample,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Joventut	Elx	...............19	 16	 2	 1	 93	 29	 50
	 2.-	Castellón	....................20	 14	 4	 2	 75	 24	 46
	 3.-	La	Concòrdia	........... 19	 12	 5	 2	 76	 28	 41
	 4.-	Eixample	.....................19	 10	 7	 2	 78	 28	 37
	 5.-	Les	Corts.....................20	 11	 5	 4	 65	 35	 38
	 6.-	Red	Star’s	...................18	 9	 3	 6	 50	 30	 30
	 7.-	Castelldefels	..............19	 10	 3	 6	 73	 59	 30

	 8.-	CN	Caldes	................ 20	 7	 4	 9	 47	 48	 25

Femení. Primera Divisió 
Catalana Grup 1

Ol.	Floresta,	0	-	Arenys	Munt,	2
AEFS	Arrels,	4	-	FS	Sant	Cugat,	7
Futsal	Terrassa,	1	-	Blanc.	La	Garriga,	1
Rosario	Central,	6	-	CFS	Palau,	4
Badalona	Futsal,	3	-	Les	Glòries	2014,	1
CN	Caldes,	2	-	Ind.	Sta.	Coloma,	4
CFS	Montcada,	5	-	FS	Sabadell,	1
FS	Parets,	1	-	Aliança	Mataró,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Arenys	Munt	................5	 5	 0	 0	 16	 3	 15
	 2.-	CFS	Montcada	.............5	 3	 2	 0	 22	 11	 11
	 3.-	Ind.	Sta.	Coloma	..........5	 3	 1	 1	 22	 10	 10
	 4.-	FS	Sant	Cugat	..............4	 3	 1	 0	 17	 7	 10
	 5.-	Aliança	Mataró	............5	 3	 0	 2	 20	 15	 9
	 6.-	Ol.	Floresta...................5	 3	 0	 2	 13	 8	 9
	 7.-	Les	Glòries	2014	..........5	 2	 1	 2	 13	 14	 7
	 8.-	Badalona	Futsal	...........4	 2	 0	 2	 10	 9	 6
	 9.-	CFS	Palau	.....................5	 2	 0	 3	 19	 22	 6
	10.-	CN	Caldes	.................. 5	 2	 0	 3	 13	 16	 6
	11.-	Rosario	Central	...........5	 2	 0	 3	 11	 17	 6
	12.-	FS	Sabadell	...................5	 2	 0	 3	 11	 22	 6
	13.-	Futsal	Terrassa	............5	 1	 2	 2	 6	 6	 5
	14.-	FS	Parets	.................... 5	 1	 0	 4	 9	 16	 3
	15.-	AEFS	Arrels..................5	 1	 0	 4	 7	 21	 3
	16.-	Blanc.	La	Garriga	....... 5	 0	 1	 4	 5	 17	 1

HANDBOL

Handbol. Masculí. Lliga Asobal

Cantabria	Sinfín,	31	-	Frig.	Morrazo,	25
Ademar	León,	32	-	Puerto	Sagunto,	27
Fraikin	Granollers,	30	-	Anaitasuna,	24
Cuenca,	29	-	Bada	Huesca,	21
Puente	Genil,	34	-	Logroño	Rioja,	36
Villa	Aranda,	26	-	BM	Nava,	29
Dicsa	Cisne	BM,	29	-	BM	Guadalajara,	25
BM	Benidorm,	35	-	FC	Barcelona,	46
Bidasoa	Irún,	31	-	At.	Valladolid,	24

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FC	Barcelona	..............25	 25	 0	 0	 980	 606	 50
	 2.-	Bidasoa	Irún...............26	 20	 1	 5	 759	 660	 41
	 3.-	Logroño	Rioja	............27	 19	 0	 8	 781	 704	 38
	 4.-	Bada	Huesca	...............27	 19	 0	 8	 741	 737	 38
	 5.-	Cuenca	........................27	 17	 2	 8	 752	 723	 36
	 6.-	Fraikin	Granollers	.. 25	 17	 1	 7	 739	 698	 35
	 7.-	Ademar	León	.............25	 16	 0	 9	 717	 674	 32
	 8.-	Puente	Genil	..............27	 14	 3	 10	 741	 723	 31
	 9.-	Anaitasuna	.................27	 12	 4	 11	 756	 751	 28
	10.-	BM	Benidorm	............27	 10	 5	 12	 780	 789	 25
	11.-	At.	Valladolid	.............25	 11	 1	 13	 738	 746	 23
	12.-	BM	Guadalajara	.........26	 7	 3	 16	 694	 748	 17
	13.-	BM	Nava	.....................27	 7	 3	 17	 671	 765	 17
	14.-	Cantabria	Sinfín	........26	 5	 6	 15	 665	 760	 16
	15.-	Frig.	Morrazo	.............27	 6	 4	 17	 656	 753	 16
	16.-	Puerto	Sagunto..........27	 5	 4	 18	 727	 804	 14
	17.-	Dicsa	Cisne	BM	.........26	 4	 1	 21	 635	 792	 9
	18.-	Villa	Aranda	...............27	 3	 2	 22	 654	 753	 8

Primera Estatal. Grup D

St.	Esteve	Palaut.,	31	-	JH	Mataró,	27
Avannubo	La	Roca,	42	-	H	Terrassa,	23
CA	Sabadell,	25	-	La	Salle	Montcada,	24
H	Banyoles,	31	-	CH	Poble	Nou,	33
KH7	BM	Granollers,	29	-	H.	Esplugues,	25
H	St.	Joan	Despí,	36	-	St.	E.	Sesrovires,	32
OAR	Gràcia,	25	-	H	Sant	Quirze,	26
CH	Palautordera,	26	-	H	Sant	Cugat,	27

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Quirze	............23	 20	 2	 1	 700	 553	 42
	 2.-	H.	Esplugues	..............23	 19	 1	 3	 692	 574	 39
	 3.-	H	Sant	Cugat	..............24	 17	 3	 4	 739	 669	 37
	 4.-	Avannubo	La	Roca	.. 24	 15	 3	 6	 725	 679	 33
	 5.-	KH7	BM	Granollers	 22	 15	 2	 5	 712	 633	 32
	 6.-	St.	Esteve	Palaut.	.... 23	 12	 5	 6	 667	 614	 29
	 7.-	CH	Poble	Nou	............24	 12	 3	 9	 695	 673	 27
	 8.-	H	St.	Joan	Despí	........22	 9	 3	 10	 630	 638	 21
	 9.-	La	Salle	Montcada	.....24	 9	 2	 13	 644	 712	 20
	10.-	JH	Mataró	..................24	 7	 5	 12	 684	 697	 19
	11.-	St.	E.	Sesrovires	.........24	 7	 1	 16	 712	 808	 15
	12.-	CA	Sabadell	................24	 6	 2	 16	 629	 687	 14
	13.-	OAR	Gràcia	................22	 6	 2	 14	 591	 635	 14
	14.-	H	Terrassa	..................24	 5	 3	 16	 649	 718	 13
	15.-	H	Banyoles	.................24	 5	 0	 19	 611	 707	 10
	16.-	CH	Palautordera	..... 23	 3	 3	 17	 614	 697	 9

Lliga Catalana. Grup A

HC	Sant	Boi,	28	-	CH	Bordils,	25
CE	Molins	de	Rei,	28	-	CH	Vilamajor,	25
St.	Martí	Adrianenc,	22	-	FH	Sant	Vicenç,	20
H	Sant	Cugat,	38	-	Manyanet,	29

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	St.	Martí	Adrianenc	..14	 10	 1	 3	 415	 364	 21
	 2.-	FH	Sant	Vicenç	..........14	 10	 1	 3	 374	 346	 21
	 3.-	CH	Vilamajor	.......... 14	 7	 1	 6	 383	 370	 15
	 4.-	HC	Sant	Boi	................14	 7	 1	 6	 386	 381	 15
	 5.-	CH	Bordils	..................14	 6	 1	 7	 364	 373	 13
	 6.-	H	Sant	Cugat	..............14	 5	 2	 7	 410	 418	 12

	 7.-	CE	Molins	de	Rei	.......14	 6	 0	 8	 397	 392	 12
	 8.-	Manyanet	...................14	 1	 1	 12	 362	 447	 3

Lliga Catalana. Grup B

H	Gavà,	35	-	KH7	Granollers,	33
UEH	Calella,	19	-	CH	Cardedeu,	28
H	Palafrugell,	24	-	CH	Canovelles,	25
Avannubo	La	Roca,	31	-	Salle	Bonanova,	32

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Salle	Bonanova	..........14	 13	 1	 0	 447	 379	 27
	 2.-	KH7	Granollers	....... 14	 6	 2	 6	 396	 389	 14
	 3.-	H	Gavà	........................12	 7	 0	 5	 361	 338	 14
	 4.-	CH	Cardedeu	........... 12	 6	 1	 5	 323	 332	 13
	 5.-	CH	Canovelles	......... 14	 6	 0	 8	 397	 443	 12
	 6.-	UEH	Calella	...............14	 5	 1	 8	 366	 375	 11
	 7.-	H	Palafrugell	.............14	 4	 1	 9	 391	 395	 9
	 8.-	Avannubo	La	Roca	.. 14	 4	 0	 10	 424	 454	 8

Femení. Divisió d’Honor. 2a 
Fase. Grup pel títol

Bera-Bera,	25	-	Rocasa	G.	Canaria,	22
At.	Guardés,	24	-	KH7	Granollers,	23
Rincón	F.	Málaga,	28	-	Liberbank	Gijón,	22
Aula	Valladolid,	25	-	BM	Elche,	26

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Bera-Bera	......................9	 8	 1	 0	 257	 201	 17
	 2.-	BM	Elche	......................8	 5	 0	 3	 188	 170	 10
	 3.-	Rincón	F.	Málaga	.........8	 4	 1	 3	 212	 192	 9
	 4.-	At.	Guardés	..................7	 4	 0	 3	 168	 182	 8
	 5.-	KH7	Granollers	......... 9	 3	 2	 4	 231	 236	 8
	 6.-	Rocasa	G.	Canaria	........7	 3	 1	 3	 172	 168	 7
	 7.-	Aula	Valladolid	............9	 2	 1	 6	 244	 256	 5
	 8.-	Liberbank	Gijón	..........9	 1	 0	 8	 190	 257	 2

Divisió d’Honor Plata

Joventut	Mataró,	23	-	H	Gavà,	22
Benidorm,	31	-	Sant	Joan	Despí,	26
Ass.	Lleidatana,	22	-	Elda	Prestigio,	23
BM	Castelló,	29	-	H	Mislata,	26
OAR	Gràcia,	21	-	FH	Sant	Vicenç,	26
Avannubo	la	Roca,	22	-	H	Amposta,	29
H	Sant	Quirze,	30	-	Almassora	BM,	21

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Quirze	............24	 17	 4	 3	 673	 522	 38
	 2.-	BM	Castelló	...............24	 18	 0	 6	 663	 584	 36
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........23	 16	 4	 3	 629	 531	 36
	 4.-	Sant	Joan	Despí	.........24	 14	 5	 5	 649	 603	 33
	 5.-	Elda	Prestigio	............24	 14	 3	 7	 613	 576	 31
	 6.-	Joventut	Mataró	........24	 13	 3	 8	 666	 628	 29
	 7.-	H	Mislata	....................24	 10	 5	 9	 644	 635	 25
	 8.-	H	Amposta	.................23	 9	 1	 13	 566	 564	 19
	 9.-	Avannubo	la	Roca	... 24	 9	 1	 14	 602	 644	 19
	10.-	Servigrup	Benidorm	.24	 7	 4	 13	 636	 675	 18
	11.-	OAR	Gràcia	................24	 7	 2	 15	 572	 646	 16
	12.-	H	Gavà	........................24	 6	 3	 15	 587	 641	 15
	13.-	Ass.	Lleidatana	..........24	 5	 0	 19	 590	 744	 10
	14.-	Almassora	BM	...........24	 4	 1	 19	 592	 689	 9

Lliga Catalana

CH	Palautordera,	32	-	CH	Canovelles,	20
BCN	Sants	-	Vilanova	Camí,	ajornat
H	Ribes,	28	-	Lleida	Pardinyes,	31
Descansa:	Coop.	Sant	Boi

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Palautordera	..... 12	 11	 0	 1	 338	 242	 22
	 2.-	Lleida	Pardinyes	........11	 8	 0	 3	 292	 243	 16
	 3.-	H	Ribes	.......................12	 7	 0	 5	 325	 284	 14
	 4.-	Vilanova	Camí	...........10	 6	 0	 4	 240	 247	 12
	 5.-	Coop.	Sant	Boi	...........12	 4	 0	 8	 273	 313	 8
	 6.-	BCN	Sants	....................9	 2	 0	 7	 195	 239	 4
	 7.-	CH	Canovelles	......... 12	 1	 0	 11	 242	 337	 2

Grup B

KH7	Granollers,	29	-	CH	Cardedeu,	23
CH	Ascó,	27	-	Les	Franqueses,	46
CH	Vilamajor,	24	-	Fund	St	Vicenç,	28
Martorell	At.,	25	-	Avannubo	La	Roca,	24

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	KH7	Granollers	....... 14	 10	 1	 3	 391	 350	 21
	 2.-	Fund	St	Vicenç...........13	 10	 0	 3	 397	 325	 20
	 3.-	Les	Franqueses	........ 14	 9	 2	 3	 455	 353	 20
	 4.-	Avannubo	La	Roca	.. 14	 9	 1	 4	 427	 385	 19
	 5.-	CH	Vilamajor	.......... 14	 6	 2	 6	 378	 357	 14
	 6.-	Martorell	At.	..............13	 3	 1	 9	 316	 411	 7
	 7.-	CH	Ascó	......................13	 3	 1	 9	 329	 391	 7
	 8.-	CH	Cardedeu	........... 13	 0	 0	 13	 277	 398	 0

HOQUEI

Hoquei. Masculí. OK Lliga

CP	Vic	-	CE	Vendrell,	ajornat
Dep.	Liceo,	4	-	CE	Noia,	3
CH	Lloret,	1	-	CH	Girona,	3
CH	Palafrugell,	4	-	CP	Calafell,	8
CP	Voltregà,	2	-	Recam	L.	Caldes,	7
CH	Mataró,	3	-	Reus	Deportiu,	4
FC	Barcelona,	6	-	CE	Lleida,	2

CP	Taradell	-	HC	Igualada,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FC	Barcelona	..............25	 22	 2	 1	 158	 48	 68
	 2.-	Dep.	Liceo...................23	 20	 1	 2	 110	 36	 61
	 3.-	Recam	L.	Caldes	...... 25	 17	 3	 5	 101	 74	 54
	 4.-	Reus	Deportiu	...........24	 15	 3	 6	 125	 70	 48
	 5.-	CE	Lleida	....................24	 14	 3	 7	 75	 61	 45
	 6.-	CP	Voltregà	................25	 11	 4	 10	 83	 75	 37
	 7.-	CH	Girona	..................25	 9	 7	 9	 68	 77	 34
	 8.-	CE	Noia	.......................23	 10	 3	 10	 84	 83	 33
	 9.-	CP	Calafell	.................25	 9	 3	 13	 69	 83	 30
	10.-	CH	Palafrugell	...........23	 8	 6	 9	 75	 88	 30
	11.-	CH	Lloret....................24	 5	 8	 11	 70	 100	 23
	12.-	CE	Vendrell	................22	 5	 7	 10	 63	 83	 22
	13.-	CP	Taradell.................24	 6	 4	 14	 61	 107	 22
	14.-	HC	Igualada	...............22	 6	 2	 14	 59	 84	 20
	15.-	CP	Vic	.........................23	 3	 1	 19	 44	 104	 10
	16.-	CH	Mataró	.................25	 1	 3	 21	 45	 117	 6

OK Lliga Plata Sud

CP	Rivas,	3	-	Arenys	Munt,	4
Pas	Alcoi,	3	-	Alcobendas,	4
Burguillos,	3	-	FC	Barcelona,	7
HC	Alpicat,	5	-	CHP	Sant	Feliu,	3
SD	Espanyol,	4	-	Sta.	M.	Pilar,	3
CP	Vilanova,	3	-	Las	Rozas,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Alcobendas	.................19	 16	 1	 2	 92	 50	 49
	 2.-	Pas	Alcoi	.....................19	 16	 1	 2	 89	 42	 49
	 3.-	Arenys	Munt	..............19	 15	 0	 4	 85	 41	 45
	 4.-	FC	Barcelona	..............18	 12	 3	 3	 87	 55	 39
	 5.-	HC	Alpicat	..................18	 9	 2	 7	 87	 74	 29
	 6.-	SD	Espanyol	...............19	 8	 4	 7	 64	 63	 28
	 7.-	CP	Rivas......................18	 6	 4	 8	 68	 63	 22
	 8.-	CHP	Sant	Feliu	........ 17	 4	 4	 9	 44	 64	 16
	 9.-	CP	Vilanova................18	 4	 1	 13	 49	 83	 13
	10.-	Burguillos	...................19	 4	 0	 15	 58	 112	 12
	11.-	Las	Rozas	....................17	 3	 0	 14	 47	 76	 9
	12.-	Sta.	M.	Pilar	...............19	 2	 2	 15	 49	 96	 8

Nacional Catalana. 2a Fase. 
Grup 1

CP	Congrés	-	CH	Olot,	pendent
CE	Noia	-	GEiEG,	pendent
Cerdanyola	CH	-	CP	Vic,	pendent
FC	Barcelona		-	CH	Caldes,	pendent

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FC	Barcelona		...............6	 6	 0	 0	 30	 14	 18
	 2.-	GEiEG	............................6	 3	 1	 2	 19	 15	 10
	 3.-	CE	Noia	.........................6	 3	 0	 3	 24	 30	 9
	 4.-	CP	Congrés...................5	 3	 0	 2	 13	 9	 9
	 5.-	CH	Olot	........................5	 2	 1	 2	 15	 15	 7
	 6.-	Cerdanyola	CH	............5	 2	 0	 3	 26	 15	 6
	 7.-	CH	Caldes	.................. 6	 1	 1	 4	 12	 28	 4
	 8.-	CP	Vic	...........................5	 0	 1	 4	 12	 25	 1

Femení. OK Lliga 2a Fase

HC	Telecable,	8	-	CP	Las	Rozas,	0
Cerdanyola	CH,	2	-	CP	Manlleu,	5
CP	Voltregà,	6	-	CHP	Bigues	i	Riells,	3
PHC	Sant	Cugat,	2	-	Palau	de	Plegamans,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Palau	de	Plegamans	..12	 11	 1	 0	 65	 32	 34
	 2.-	CP	Manlleu	................12	 9	 1	 2	 40	 19	 28
	 3.-	HC	Telecable..............12	 7	 1	 4	 45	 30	 22
	 4.-	Cerdanyola	CH	..........12	 5	 2	 5	 27	 31	 17
	 5.-	CP	Voltregà	................12	 4	 2	 6	 34	 34	 14
	 6.-	CHP	Bigues	i	Riells	. 12	 3	 2	 7	 31	 45	 11
	 7.-	CP	Las	Rozas	..............12	 2	 1	 9	 15	 50	 7
	 8.-	PHC	Sant	Cugat.........12	 2	 0	 10	 21	 37	 6

Nacional Catalana, 2a Fase. 
Grup 1

Cerdanyola	HC,	0	-	CHP	Bigues	Riells,	2
Sferic	Terrassa,	0	-	CH	Mataró,	0
Palau	Plegamans,	8	-	CH	Lloret,	3
CP	Vilanova,	3	-	CP	Voltregà,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CP	Voltregà	..................5	 4	 1	 0	 27	 9	 13
	 2.-	Palau	Plegamans	.........5	 4	 1	 0	 21	 13	 13
	 3.-	CH	Mataró	...................6	 2	 3	 1	 16	 14	 9
	 4.-	CH	Lloret......................6	 2	 1	 3	 16	 26	 7
	 5.-	Cerdanyola	HC	............6	 1	 3	 2	 15	 17	 6
	 6.-	Sferic	Terrassa	.............6	 1	 3	 2	 16	 17	 6
	 7.-	CP	Vilanova..................6	 1	 2	 3	 17	 19	 5
	 8.-	CHP	Bigues	Riells	..... 6	 1	 0	 5	 9	 22	 3

Nacional Catalana. Grup 2

CP	Jonquerenc,	3	-	CH	Caldes,	2
CH	Vilassar,	5	-	Reus	Dep.,	5
CP	Manlleu,	3	-	HC	Aplicat,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	HC	Aplicat	....................6	 3	 2	 1	 27	 17	 11
	 2.-	CP	Jonquerenc	.............4	 3	 0	 1	 10	 13	 9
	 3.-	Reus	Dep.	.....................5	 2	 2	 1	 17	 16	 8
	 4.-	CP	Manlleu	..................5	 2	 0	 3	 13	 12	 6
	 5.-	CH	Caldes	.................. 5	 2	 0	 3	 16	 17	 6
	 6.-	HC	Vila-Sana	................4	 1	 2	 1	 15	 14	 5
	 7.-	CH	Vilassar	..................5	 0	 2	 3	 10	 19	 2
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Feu la vostra reserva 
trucant al 93 889 49 49
o bé entrant a
el9club.cat, aboneu-ne 
l’import i en menys d’una 
setmana rebreu el producte 
a casa. Es pot reservar fins 
al 28-04-2021 inclòs.

Només per a
subscriptors i socis

Al facilitar les vostres dades accepteu 
expressament la política de privacitat

de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a 
www.el9nou.cat

Depiladora Braun 
5187
Silk Epil 5 amb capsa 
metàl·lica.
Color blanc amb 40 pinces 
per assegurar una bona 
depilació.

Per només
39

IVA INCLÒS

Màscara FFP2 

·   Amb triple capa 
protectora.

· Mascareta
reutilitzable, dura uns 
70 rentats.

· Còmoda, elàstica i 
amb cinta ajustable. 
Mida adult.

Distribuïdes i 
produïdes per

Fabricades a Catalunya

Per només
8,50

Per només
119

IVA INCLÒS

Lot de pàdel Adidas
Pala de pàdel Dunlop 
Samurai Soft negre i 
vermella.
Bossa Adidas
Control CRB
de color negre
i blau o negre
i rosa.
Pot de 3 pilotes
Adidas Speed RX.

Per només

24,90
IVA INCLÒS

Bàscula de bany 
Xiaomi Mi
Body Composition Scale 2
Amb Bluetooth.
Pesa fins a 150 kg.
Dona fins a 13 dades 
corporals.
Disseny elegant
i funcional.
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AGENDA
d’aprofitament d’energia 
solar tèrmica o elèctrica. 
Youtube Ajuntament. 19.00.

Caldes de Montbui. 
Commemoració dels 90 anys 
de la proclamació de la II 
Reopública. Instagram Live. 
18.00.

La Garriga. Vídeo-classe 
magistral del doctor Miquel 
Casas: “Els trastorns de 
neurodesenvolupament 
com a principals factors de 
risc responsable del baix 
rendiment i el fracàs escolar 
en Educació Primària i ESO”. 
Zoom. 19.00.

Granollers. Càpsules 
d’orientació formativa laboral.  
Gra. 10.00.

Aula Oberta. Resol dubtes de 
plataformes en línia.  Centre 
Cívic Nord. 16.15.

Música en família. Minimúsics 
amb Albada Blay.  Biblioteca 
Can Pedrals. 17.30.

La Llagosta. Xerrada: “Com 
reconstruir la nostra vida 
després d’una crisi (2a part)”, 
amb Ana Egea. Biblioteca 
16.00.

L’Hora del Conte: Una 
història de nassos, amb la 
contacontes Puri Ortega. 
Biblioteca. 18.45.

Parets del Vallès. 
Commemoració dels 90 anys 
de la proclamació de la Segona 
República. Parc de la Linera. 
19.30.

Dijous 15

L’Ametlla del Vallès. 
Tertúlia literària sobre el 
llibre Sal roja, de Teresa 
Sagrera i Ramon Guasch. 
Telemàtica. 17.30.

Bigues i Riells. Taller virtual: 
“Desmuntant els manaments 
de gènere”. De les 18.00 a 
20.00.

La Garriga. Reconeixement 
a Gastó Comère, i a tots els 
republicans represaliats de 
la Garriga. Amb la presència 
de Joan Garriga, historiador; 
Carles Mundó, exconseller 
de Justícia, i Dolors Castellà, 
alcaldessa. Passeig Doctor 
Vich. 19.00.

Granollers. Club de lectura 
infantil, La família Melops.  
Biblioteca Can Pedrals. 17.30.

Crazy Quiz! Jocs en anglès. 
Activitat en línia. 17.30.

Club de lectura infantil Els 
Umpa Lumpes. Biblioteca Can 
Pedrals. 18.30.

Library Talks. Conversa en 
anglès. En línia. 18.45.

Laboratori de recerca 
col·laborativa “Arqueologia del 
poder”, a càrrec d’Ignasi Prat 
Altimira.  Espai d’Arts . 19.00.

Presentació del llibre 
Combate por la concordia, 
amb l’autor Roberto 
Fernández, rector de la 
Universitat de Lleida, i amb 
Montserrat Roca, membre 
de FED del Vallès Oriental. 
Youtube. 19.30.

Lliçà d’Amunt. Xerrada: 
“L’itinerari lector dels infants”. 
Biblioteca Ca l’Oliveres. 17.30.

Montmeló. Xerrada: “La 
revolució comença a la 
cuina”, amb Felip Tura, 
cuiner i autor del llibre La 
cuina catalana i un pessic 
més. Sala de la Concòrdia. 
19.00.

Montornès del Vallès. 
Converses virtuals en francès. 
18.00.

Sant Esteve de Palautordera. 
Espectacle de carrer: MDR-
Mort de riure, de Los Galindos. 
Plaça de la Vila. 20.00.

Vilanova del Vallès. Taller 
Instagram bàsic. De 17.00 a 
19.00.

Hora del conte  menuda, sobre 
El peix irisat, amb Vivi Lepori. 
Biblioteca. De 18.00 a 20.00.

Dilluns 12

Granollers. “Producció. 
De la idea a l’estrena”, amb 
Marine Budin i Marcela 
Imazio, Centre d’Arts en 
Moviment. 10.00.

Aula oberta. Resol dubtes 
de les plataformes en línia.  
Centre Cívic Nord. 16.15.

Donació de sang. Espai Caixa 
Gent Gran. De 10.00 a 13.00 i 
de 17.00 a 20.00.

Montornès del Vallès. 
Converses virtuals en 
alemany. 18.30.

Parets del Vallès. 
Conversation group in 
english. Can Rajoler. 19.00.

La Roca del Vallès. Hora 
del conte: Pum! Contes 
d’una bruixa llamineraamb 
Sherezade Bardají. Biblioteca 
Municipal. 17.30.

Vilanova del Vallès. Mou-te 
per l’e-Seu de l’Ajuntament. 
Biblioteca. De 15.00 a 17.00.

Dimarts 13

L’Ametlla del Vallès. 
Formació d’escriptors i taller 
d’escriptura. En línia. 17.30.

Bigues i Riells. Club de 
lectura: El desgel, de Lize Spit. 
Amb Rosa Solé. Espai exterior 
de la biblioteca. 18.00.

Cardedeu. El blues d’elles, amb 
Queralt Albinyana, actriu i 
professora de cant. Concert 
i xerrada sobre la història i 
temàtica del blues des d’un 
punt de vista femení. Teatre 
Auditori de Cardedeu. 19.00.

Granollers. Grup de 
documentació fotogràfica. 
Persones voluntàries de 
l’Arxiu. Can Jonch. 10.30.

Música en família. Minimúsics 
amb Albada Blay. Biblioteca 
Roca Umbert. 17.30.

Montornès del Vallès. 
Converses virtuals en anglès. 
19.15.

Dimecres 14

L’Ametlla del Vallès. 
Sessió informativa sobre 
la instal·lació de sistemes 
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DIGIMON 
ADVENTURE: LAST 
EVOLUTION KIZUNA

Japó 2020. Dir. Tomohisa 
Taguchi. Animació. Aquest nou 
lliurament de la saga Digimon 
busca donar un tancament a la 
història original, posant l’accent 
en la relació de Tai i Agumon 
i presentant-nos la cinta com 
la seva última aventura junts. 
L’amistat entre el nen triat i el 
seu digimon promet ser el centre 
de la trama de la pel·lícula, amb 
Tai assegurant a Agumon que 
“sempre estarem junts”.

EL PADRE
Regne Unit 2020. Dir. Florian 
Zeller. Amb Anthony Hopkins 
i Olivia Colman. Drama. 
Anthony, un home de 80 anys 
mordaç, una mica entremaliat 
i que tossudament ha decidit 
viure sol, rebutja tots i cadascun 
dels cuidadors que la seva 
filla Anne intenta contractar 
perquè l’ajudin a casa. Anne 
està desesperada perquè ja 
no pot visitar-lo diàriament i 
sent que la ment del seu pare 
comença a fallar i es desconnecta 
cada vegada més de la realitat. 
Donades les anades i vingudes 

dels seus records, quant de la 
seva pròpia identitat podrà 
recordar amb el pas del temps? 
Anne sofreix la gradual pèrdua 
del seu pare a mesura que la seva 
ment es deteriora, però no té ella 
dret a viure també la seva pròpia 
vida?

EN GUERRA  
CON MI ABUELO
EUA 2020. Dir. Tim Hill. Amb 
Robert De Niro i Oakes Fegley. 
Comèdia. El jove Peter es veu 
obligat a abandonar la seva 
habitació quan el seu avi Ed, 
acabat d’enviduar, es muda a la 
seva casa. Amb l’ajuda dels seus 
amics, Peter declara la guerra al 
seu avi per fer-li abandonar l’ha-
bitació, però Ed és tossut i no li 
ho posarà gens fàcil.

GODZILLA VS KONG
EUA 2021. Dir. Adam Wingard. 
Amb Kyle Chandler. Ciència 
ficció. Godzilla i Kong, dues 
de les forces més poderoses 
d’un planeta habitat per tota 
mena d’aterridores criatures 
s’enfronten en un espectacular 
combat que sacseja els 
fonaments de la humanitat. 
Monarch s’embarca en una 
missió d’alt risc i posa rumb 
cap a territoris inexplorats per 
descobrir els orígens d’aquests 
dos titans, en un últim esforç 
per tractar de salvar dues bèsties 
que semblen tenir les hores 
comptades sobre la faç de la 
Terra.

CARDEDEU  Dijous

Esbarjo Sentimental 20.00 (Cicle Gaudí)

LA GARRIGA  Dilluns 

Alhambra Nomadland 16.30
 Libreros de Nueva York (VOSE) 18.30
 Non Dago Mike? (VOSE) 20.30

GRANOLLERS  Dimarts  

Ocine L’última cita des de Bòsnia 19.00

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine Tom y Jerry 15.45, 17.45 i 19.45 / 16.15 i 18.15
 Monster hunter (Atmos) 16.10, 18.10 i 20.10
 Los Croods 2: una nueva era (Atmos) 16.10
 Godzilla vs Kong 18.15 / 20.10 / 15.45 i 18.00 / 16.15 / 17.45 i 20.00
 Un efecto óptico 20.30
 Los traductores 20.10
 Nomadland 15.50, 18.00 i 20.05
 Trolls 2: Gira Mundial 15.30
 En guerra con mi abuelo 18.30
 El padre 20.20
 Digimon Adventure: last evolution 16.00
 Ruega por nosotros 16.00, 18.00 i 20.00
 Minari. Historia de mi familia 15.45
 Los Croods 2: una nueva era 18.00
 Pequeños detalles 19.45
 Otra ronda 18.20
 Inmune  18.20
 Guerra de mentiras 20.00 / 15.45

CARTELLERA

CINEMA OCINE 
GRANOLLERS 
Els actors Marcus Calvin,  
a terra, i Sebastian 
Blomberg, a la pel·lícula 
Guerra de mentiras

GUERRA  
DE MENTIRAS
Alemanya 2020. Dir. Johannes 
Naber. Amb Virginia Kull i Dar 
Salim. Thriller. Encara que ja 
ha buscat sense èxit armes de 
destrucció massiva a l’Iraq com a 
membre d’una missió especial de 
les Nacions Unides, l’expert en 
armes bioquímiques Arndt Wolf 
continua estant obsessionat amb 
la idea que Saddam Hussein 
amaga alguna cosa. Cap de 
les persones que l’envolten 
mostra el menor interès en 
aquesta qüestió, circumstància 
que canvia de la nit al dia 
quan un refugiat polític del 
govern iraquià assegura haver 
estat involucrat en la creació 
d’aquesta mena d’armes. El 
Servei d’Intel·ligència Federal 
alemany convoca a Wolf perquè 

avaluï si la informació de 
l’informant, a qui se li ha atorgat 
el sobrenom de Curveball, és o 
no certa.

INMUNE
EUA 2020. Dir. Adam Mason. 
Amb K.J. Apa, Sofia Carson i 
Demi Moore. Drama. Any 2024. 
Han passat dos anys des que una 
pandèmia mundial va assolar el 
món. El virus Covid-23 ha fet 
una nova i perillosa mutació 
amb un 50% de mortalitat que 
obliga els governs a ordenar 
un nou confinament mundial. 
Nico és un repartidor que ha 
desenvolupat una poc comuna 
immunitat al virus, la qual cosa 
li permet continuar treballant. 
Nico vol estar al costat de la 
seva parella Sara, però per això 
haurà de superar la llei marcial 

i enfrontar-se a gent perillosa, 
poderosa i molt desesperada.

 
LOS CROODS 2:  
UNA NUEVA ERA
EUA 2020. Dir. Joel Crawford. 
Animació. Obligats a partir a la 
recerca d’un nou lloc on viure, 
la primera família prehistòrica 
s’aventura a explorar el món amb 
l’objectiu de localitzar un lloc més 
segur al qual anomenar llar. Però 
quan troben un idíl·lic paradís 
emmurallat, aquest amaga una 
sorpresa: hi ha una altra família 
que ja viu allí, els Masmejor, 
que van un parell de passos 
davant dels Croods en l’escala 
evolutiva. I quan els reben com 
els seus primers convidats, no 
triguen a sorgir tensions entre 
ells. Quan tot sembla perdut, una 
nova amenaça embarca les dues 
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PUBLICITAT

Residència assistida
Centre de dia

Estades temporals
Ronda del Carril, 63 - (Cantonada ctra. Samalús)

Tel. i fax 93 871 75 07 - 08530 LA GARRIGA
www.canjordan.com

e-mail: canjordan@canjordan.com
Al costat d’estació RENFE

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya

L’Ametlla del Vallès
Camí Puig-graciós, 1 (davant l’església)

Tel. 93 843 00 71 - www.milletpark.com

gUIA serveIs

PETITS ANUNCIS

93 860 30 20
(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h, de dilluns a divendres)

Escriviu el vostre missatge en MAJÚSCULES i deixeu una casella en blanc entre paraula i paraula

NIF .......................................................................... Tel. ......................................................................................................
Nom i cognoms ..............................................................................................................................................................
Adreça .................................................................................................................................................................................
Població ..................................................................................................................................... CP .................................
És subscriptor      SÍ               NO

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de privacitat de 
Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a www.el9nou.cat

GUIA MÈDICA
Si voleu ser-hi truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

OcINE 
granollers 
L’actor danès Mads 
Mikkelsen protagonitza  
el film Otra ronda

famílies en una aventura èpica 
més enllà de la seguretat de la 
muralla.

los TraDUCTores
França 2019. Dir. régis 
roinsard. amb lambert Wilson 
i olga Kurylenko. Thriller. Nou 
traductors, de nou nacionalitats 
diferents, són contractats per 
traduir l’últim llibre d’una 
trilogia, per la qual cosa han 
de romandre en un búnquer 
de luxe sense contacte amb el 
món exterior. Quan les primeres 
deu pàgines del manuscrit 
apareixen publicades en línia, 
el treball somiat es converteix 
en un malson; el lladre és un 
d’ells i l’editor farà el que sigui 
necessari per desemmascarar-lo.

MInarI. HIsTorIa 
De MI FaMÍlIa
eUa 2020. Dir. lee Isaac Chung. 
amb steven Yeun, Han Ye-ri i 
Youn Yuh-jung. Drama. David, 
un nen coreà-americà de 7 anys, 

veu com a mitjan anys 80 la seva 
vida canvia, de la nit al dia, quan 
el seu pare decideix mudar-se 
al costat de tota la seva família 
a una zona rural d’Arkansas 
per obrir-hi una granja, amb el 
propòsit d’aconseguir el somni 
americà.

MonsTer HUnTer
eUa 2020. Dir. Paul W.s. 
anderson. amb Milla Jovovich 
i Tony Jaa. acció. Després del 
nostre món hi ha un altre: un 
món de monstres perillosos i 
poderosos que governen els 
seus dominis amb una ferocitat 
mortal. Quan la tinenta Artemis 
i els seus lleials soldats són 
transportats del nostre món 
al nou món, la impertorbable 
tinenta rep el cop de la seva 
vida. En la seva desesperada 
batalla per sobreviure contra 
enormes enemics amb poders 
increïbles i atacs imparables i 
repugnants, Artemis s’unirà a un 
home misteriós que ha trobat la 
manera de defensar-se.

noMaDlanD
eUa 202. Dir. Chloé Zhao. amb 
Frances McDormand, linda 
May i David strathairn. Drama. 
Una dona, després de perdre-ho 
tot durant la recessió, s’embarca 
en un viatge cap a l’Oest americà 
vivint com una nòmada en una 
caravana. Després del col·lapse 
econòmic que va afectar també 
la seva ciutat en la zona rural 
de Nevada, Fern agafa la seva 
camioneta i es posa en camí 
per explorar una vida fora de 
la societat convencional com a 
nòmada moderna.

oTra ronDa
Dinamarca 2020. Dir. Thomas 
Vinterberg. amb Mads 
Mikkelsen i Thomas Bo larsen. 
Drama. Martin, un professor de 
secundària, al costat de tres altres 
companys de la professió decideix 
realitzar un experiment que 
consisteix a mantenir un nivell 
constant d’alcohol en sang durant 
tot el dia. D’aquesta manera 

pretenen demostrar que sota la 
influència de l’alcohol són capaços 
de millorar en tots els aspectes 
de la seva vida, i tornar-se més 
valents i creatius. No obstant això, 
encara que al principi sembla que 
els resultats són molt positius, a 
mesura que avança l’experiment

raYa Y el ÚlTIMo 
DragÓn
eUa 2021. Dir. Paul Briggs i Dean 
Wellins. animació. Ambientada 
en el sud-est asiàtic, la cinta 
segueix la història de Raya, una 
nena d’un gran esperit aventurer 
que viu en un regne anomenat 
Kumandra. Aquest llunyà i 
recòndit territori està habitat per 
una civilització mil·lenària. Cinc 
són els clans que formen aquesta 
terra coneguda com la del drac i 
Raya, amb l’objectiu de retornar 
l’equilibri a la seva terra, serà 
l’encarregada de trobar l’últim dels 
dracs en l’aventura més gran de la 
seva vida.

rUega  
Por nosoTros
eUa 2021. Dir. evan 
spiliotopoulos. amb Jeffrey Dean 
Morgan i Cary elwes. Terror. 
Un periodista en hores baixes 
descobreix una sèrie d’aparents 
miracles d’una jove que diu haver 
estat visitada per la Mare de 
Déu, miracles esdevinguts en un 
petit poble de Nova Anglaterra. 
El periodista intentarà tenir 
l’exclusiva de la història per 
retornar la seva carrera a la fama. 
El que desconeix és que aquests 
miracles amaguen una cara molt 
més fosca del que ell creia. 
 
senTIMenTal
espanya 2020. Dir. Cesc gay. 
amb Javier Cámara i griselda 
siciliani. Comèdia. Julio i Ana 
fa més de quinze anys que estan 
junts. Formen una parella que 
ja no es mira ni es toca, i que ha 

fet del combat diari l’essència 
de la seva relació. Aquesta nit 
Ana ha convidat a casa els seus 
veïns del pis de dalt, Salva i 
Laura, una parella més jove que 
ells, amable i simpàtica, però els 
sorolls dels quals s’han convertit 
en una molèstia per a Julio i 
Ana... o potser en un estímul? 
Els veïns de dalt els faran una 
inusual i sorprenent proposta 
que convertirà la vetllada en una 
experiència excessiva i catàrtica 
per a tots quatre... Adaptació 
cinematogràfica d’Els veïns de dalt, 
l’obra teatral debut de Cesc Gay. 

ToM Y JerrY
eUa 2020. Dir. Tim story. 
amb Cloë Moretz. animació. 
Tom i Jerry, el gat i el ratolí 
més populars de la història de 
l’animació, tornen a retrobar-se. 
Però aquesta nova adaptació és en 
una ubicació diferent, ja que Jerry 
s’ha instal·lat en el millor hotel de 
Nova York, el qual està preparant 
“les noces del segle”. L’arribada 
del ratolí està causant certs 
incovenients que poden arruïnar 
aquest gran esdeveniment. Per 
això, Kayla, la planificadora 
d’aquest esdeveniment, decideix 
contractar Tom per a atrapar 
Jerry. D’aquesta manera, comença 
una batalla sense límits entre el 
gat i el ratolí que podria destruir 
la carrera de Kayla, les noces i, 
fins i tot, l’hotel. Mescla d’imatge 
real i animació.

Un eFeCTo ÓPTICo
espanya 2020. Dir. Juan 
Cavestany. amb Carmen Machi 
i Pepón nieto. Comèdia. Alfredo 
i Teresa són un matrimoni de 
Burgos que viatja a Nova York 
amb la intenció de desconnectar 
i fer tots els plans que surten 
a la guia. Però només d’aterrar 
comencen a percebre senyals, 
subtils i no tant, que en realitat no 
són a la ciutat que els van vendre 
a l’agència. On són, llavors?



LA GUIANOU9EL Dilluns, 12 d’abril de 202138

Fa 30 anys 
08/04/1991

“Tagamanent  
i Bigues i Riells 
volen evitar 
que l’acampada 
lliure acabi 
amb els millors 
boscos”

Fa 20 anys 
09/04/2001

“Dos castellers 
de Granollers 
moren 
d’accident  
al Marroc”

Fa 10 anys 
11/04/2011

“Renfe deixa 
colar usuaris  
a l’estació  
de Cardedeu 
sense fer res  
per evitar-ho”

Farmàcies de guàrdia L’hemeroteca

L’Ametlla del Vallès
✚ DOLORS VALLS 
Centre Sant Jordi. Tel. 93 843 
19 07 | cada dia, de 9 a 22h.

Bigues i Riells
✚ TORRAS 
C. Anna Mogas, 116. Tel. 93 865 
83 42 | cada dia, de 9 a 21h. 

Caldes de Montbui
✚ De 22 a 0.30h, cal trucar a la 
Policia Local: 93 865 41 41.

Canovelles
✚ FONT ALTABA 
C. Riera, 38. Tel. 93 849 08 33  
| laborables, de 8.30 a 21h; diu-
menge i festius, de 9 a 13.30h.

Cardedeu
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 12. 
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 13. 
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 14. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 15.

Les Franqueses del Vallès
✚ SAGALÉS  
Pl. Espanya, 11. Tel. 93 849 
35 92 | laborables, de 9 a 21h; 
dissabte, de 9 a 14h.

La Garriga
✚ COMAPOSADA 
C. Centre, 29.  
Tel. 93 871 83 14 | dies 12 a 15.

Granollers
✚ PARERA 
Pl. de l’Oli, 3. Tel. 93 870 00 38 
| dilluns a dissabte, de 9 a 13h i 
de 16.30 a 20.30h. 
✚ POU 
Av. Francesc Macià, 149. Tels. 
93 879 58 69 / 618 582 154 | 
laborables, de 8 a 22h. Dissabte, 
diumenge i festius, de 9 a 22h.  
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 12 a 15.

Lliçà d’Amunt
✚ DELIA PININ 
C. Anselm Clavé, 139. Tel. 93 
456 84 09 | dilluns a dissabte, de 
9 a 21h; diumenge, de 9 a 14h.

Llinars del Vallès
✚ VALENZUELA 
C. de l’Església, 2. Tel. 93 841 03 
03 | cada dia, de 9 a 22h.

Mollet del Vallès
✚ GARNÉS 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 12. 
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 13. 
✚ MARTÍNEZ 
C. Diputació, 13.  
Tel. 93 570 00 17 | dia 14. 
✚ MASIA BORRELL 
Av. Rívoli, 23.  
Tel. 93 570 78 74 | dia 15.

Montmeló
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 12.  
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 13. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 14. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 15.

Montornès del Vallès
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 12. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 13. 
✚ VALLEDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 14. 
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 15.

Parets del Vallès
✚ FARMÀCIA DEL POBLE 
C. Raval, 26. Tel. 93 573 75 12 
| cada dia, de 9 a 22h. 
✚ ISERN 
Av. Catalunya, 84. Tel. 93 562 
19 18 | cada dia de 9 a 21h.

La Roca del Vallès
✚ CENTRAL  
Rambla M. Torrents, 23. Tel. 93 
842 28 50 | laborables, de 8 a 21h.

Sant Antoni de Vilamajor
✚ GEMMA GÜELL 
Av. Alfons I, 27. Tel. 93 845 00 

57 | dilluns a divendres, de 9 a 
14 i de 16.30 a 20.30h.

Sant Esteve de Palautordera
✚ ANTOJA 
Ctra. Montseny, 25. Tel. 93 848 
26 46 | dilluns a dissabte, de 9.15 
a 13.30h i de 16.30 a 20.30h. 

Sant Celoni
✚ NÚRIA MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 12. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 13. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 14. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 15.

Sant Feliu de Codines
✚ C.R. BOTET PIRO 
C. Barcelona, 1. Tel. 93 866 30 64 
| dilluns a dissabte, de 9 a 21h.

Sant Fost de Campsentelles
✚ CAN COROMINES 
Av. St. Jeroni, 2. Tel. 93 573 44 35 
| dilluns a dissabte, de 9 a 20.30h.

Sant Pere de Vilamajor
✚ SANDOVAL 
Av. Sant Nonet, 15. Tel. 93 845 
20 94 | laborables, de 9 a 13.30h 
i de 17 a 20.30h. 

Santa Maria de Palautordera
✚ MARIA REIXACH 
C. Major, 44. Tel. 93 848 00 30 | 
dilluns a dissabte, de 9 a 13.30h 
i de 16.30 a 20.30h. 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Terreny situat tan avall 
que fa passar les ganes de res. Escuren el plat / 
2. Estàs equivocat, la Terra no és així. Enderro-
car (mentre l’abat no fa re) / 3. Vocal del mig. 
En ell es confirma la rotació de la pilota. No es-
tàs ni errat: això n’és el centre, de la Terra / 4. 
Mulli ben mullat, que jo pixo de mala manera. 
Només es pot fer amb les celles o amb el nas 
/ 5. Cusi trossets de roba al cul dels pantalons. 
Es vantà amb tothom de la nova Lluïsa autòno-
ma / 6. Enmig de can Faura. Xipolleja com un 
pòtol perquè és barroer i maldestre / 7. Coor-
dinació gramatical molt útil a l’hora de trobar 
SP. Internet Explorer / 8. Faig gats, i de poc 
no els rosteixo al forn. Escarneixi l’ànima dels 
primitius / 9. Les ribonucleiques. Esclafades a 
les tines (però de petjades res, eh?). Va sempre 
d’incògnit / 10. Abriga els que agafen la carrete-
ra que va enrere. Beguda experimental / 11. Un 
pessic de farigola. Com a dona és invertida, en 
el bon i el mal sentit. Punt Estratotípic Mundial 
/ 12. Del foc que mata tot designi. Es devia dir 
Alexandra, i si no Caterina / 13. Antre de per-
dició en forma de casa de gran dimensió. O és 
entre la pols o en una ampolla de Bacardí.

VERTICALS: 1. Deixalla de poeta. Tot i les ra-
tlletes, els quadrets i les fletxetes, és un dibuix 
molt entenedor / 2. Llavor de pera. Resident 
il•legal de l’immoble. No gaire gaire / 3. Llest 

per al còctel?: doncs ja! Set germans baixets 
per a una sola blanca / 4. El fadrí disfressat 
d’ocell de rafal. De la vegetació de ribera / 
5. Enemics de Tota Enemistat. Com que no 
dóna senyals, nostro senyor ja l’ha esborrat. 
Ha acabat el bròquil / 6. Ha acabat les seques. 
Tan caparrut que no l’acabaran de fer mai ca-
pitost. Al cor de l’Anton / 7. Taparàs d’alguna 
manera un paio tan vividor. D’aquí a quatre 
setmanes, quan el gasto es descontrola / 8. 
L’avantpassat que ja parlava valencià. Rovella-
da, per més bàrbara que sembli / 9. Extrems 
de l’Osasuna. Destinades a ser les primeres. 
Al fons a l’esquerra / 10. Material molt usat 
en revestiments (perquè té flor?). És força tò-
pic però es refereix a Isop / 11. Arraconadet i 
arrupit com un pardal. Bon negoci a l’hora de 
fluir per París / 12. De terra, com els de Cor-
nellà i Santa Llogaia. Fer formar les abelles en 
aquesta mar tan algueresa.

Envia’ns un missatge 
al whatsapp                          

d’
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Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig.
Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com imatges i veu, 
poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional 
sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

A causa de la Covid-19, les activitats que s’ofereixen
es poden veure alterades o anul·lades.
Si això passa, ens posarem en contacte
amb els guanyadors per comunicar-ho.

Disculpeu les molèsties.

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes vàlides 
del 16 al 19 d’abril.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 13-4-21.

Cinema

www.cinealhambra.com

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’una màscara per 
subscriptor. Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 13-4-21.

Sorteig

de Màscares FFP2 

·   Amb triple capa protectora. 
· Mascareta reutilitzable, dura 
uns 70 rentats.

· Còmoda, elàstica i amb cinta 
ajustable. Mida adult.

Distribuïdes i 
produïdes per

Fabricades a Catalunya

Valorades

8,50

sorteig

PromocióOferta
subscriptors

Aconseguiu el vostre codi de descompte entrant a: 9club.el9nou.cat.
Novetat: el codi dte. es pot fer servir tantes vegades com es vulgui, utilitzant el codi del mes d’abril.

supermercat-online

bonpreuesclat.com

Sempre
productes
de qualitat

Amb la garantia de Bonpreu i Esclat

Compra online:
fàcil, ràpida
i còmoda.

5
de descompte
en compres
online
Consulteu el codi de descompte 
i les condicions a la pàgina web 
d’el9club

Oferta
subscriptors

Els subscriptors gaudiran d’un dte. de 30 
per viatge. 

Aventura

Vine a volar

i et deixarem pilotar!

1h 15’ de vol
Brindis amb cava a 1.000m
CD del reportatge fotogràfic

Diploma acreditatiu
Esmorzar

Informació i reserves:
vineavolar@volaventura.cat

Tel. 678 60 30 69
Preu del vol 170

SorteigOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig de lots de llibres. Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 13-4-21.
ElS títolS SErAn AlEAtoriS.

Sorteig eSpecial

regala lots de llibres 
per a petits i grans

Aquest Sant Jordi,
tota la família 
gaudirà de la lectura
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Escales
Hi ha vegades que els 
edificis sembla que tin-
guin vida, que el temps 
els va deixant cicatrius. 
Van passant els anys i en 
lloc d’arrugues –que tam-
bé si no es rehabiliten– 
van perdent algun llençol 
a cada bugada de la histò-
ria. Ens hi han fet rumiar 
aquestes escales que hem 
trobat a una casa de Sant 
Fost de Campsentelles. 
Òbviament, ja no porten 
enlloc, però el gos del 
costat sembla que con-
tinuï vigilant qui és qui 
puja, oi?

G
R

IS
EL

D
A
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VISIÓ PERIFÈRICA

Als psicòlegs se’ls ha girat feina amb 
la pandèmia?

Sí, molta.
De quina mena?
El que jo personalment m’estic 

trobant en un poble com Sant Fost 
és molta gent que ha hagut de passar 
un dol i no ha pogut acomiadar-se en 
condicions de qui ha perdut. I també 
m’estic trobant molts joves que pot-
ser no tenen un trastorn depressiu 
però sí que se senten més tristos, més 
angoixats, amb problemes amb els de 
casa pel confinament.

Què hauria de fer la gent que no 
ha pogut passar un dol com cal?

Jo treballo amb elles els acomiada-
ments simbòlics, per exemple, que 
escriguin una carta o que apliquin la 
imaginació. I, sobretot, que intentin 
recuperar les diferents fases del dol. 
Si pel que sigui costa una mica més, 
ha quedat enquistat o és una situació 
que ja de per si s’hauria complicat 
en condicions convencionals, llavors 
passo a fer servir teràpia EMDR...

EMDR?
Són les sigles en anglès de Desen-

sibilització i Reprocessament amb 
Moviments Oculars. És un mètode 
terapèutic d’origen nord-americà que 
serveix per processar traumes. 

I per als joves amb neguits?
Busquem recursos que els facilitin 

estar a casa. Per exemple, la relaxació 
o el mindfulness. Però també s’ha de 
tenir clar que no a tots els joves els 
serveix relaxar-se. Depèn. I també 
cal establir pautes de comunicació a 
casa i treballar la gestió de les seves 
emocions.

S’està parlant molt de la fatiga 
mental d’un any de pandèmia. Exis-
teix realment?

No sé ben bé si existeix o no i fins 
que no hi hagi prou estudis no podem 
dir que hi sigui o no. Però sí que és 
cert que la pandèmia ens ha provocat 
a tots una situació molt desbordant 
mentalment. Molt. Per exemple, 
pares tancats a casa que havien de 
treballar d’una manera a la qual no 

estaven acostumats i que havien de 
cuidar la canalla petita, ells també 
amb un munt de deures. Ens ha can-
viat tot a tots i sense poder sortir, 
sense veure gent, sense sociabilitzar 
aquests canvis. O fets més dramàtics, 
com el de perdre un familiar i no 
poder haver-lo acomiadat, no poder 
haver estat al seu costat quan marxa-
va. Realment un xoc mental ens ha 
quedat a tots.

Vostè com a psicòloga devia tenir 
per la mà eines per superar aquests 
xocs.

Jo també he passat moments sobre-
saturada: amb el meu fill, amb els 
seus deures, amb la meva feina, amb 
el meu marit que no podia sortir... 
El que he anat fent és respirar, apar-
tar-me un moment d’aquest brogit i 
reunir la família perquè tot allò que 
ens està passant ho hem de resoldre 
entre tots i hem de buscar la solució 
entre tots. I sempre amb sinceritat. 
També faig servir molt la meditació 
i el mindfulness. Per a mi han estat i 
són vitals.

Creu que podrem sobreviure men-
talment a aquesta pandèmia?

Tot s’allargarà una mica més del 
que ens plantegen. Es ven massa 
sovint: “Ja està, ja ho tenim.” I no. Al 
principi també ens deien que amb 
un mes de confinament ho tindrí-
em resolt i, mira, fa un any i escaig 
i encara no hem tornat al que era 
abans. Les vacunacions trigaran i 
trigaran bastant. I quan s’arribi a les 
condicions normals, trobarem gent 
tocada. Per exemple, molts sanita-
ris encara no s’han pogut permetre 
sentir tot el que els ha tocat sentir 
perquè continuen a primera línia. 
Hi haurà un munt de gent tocada 
que encara no ha sortit. Però jo tinc 
esperança. Sempre s’ha de buscar allò 
que t’aporta alguna cosa i crec que la 
pandèmia ens ha aportat que siguem 
conscients del que realment cal per 
viure i ser feliços. Tota la resta són 
extres per distreure’s.

Jesús Medina

JÈSSICA VALLDEORIOLA OYONATE,  
psicòloga de Sant Fost de Campsentelles
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“La pandèmia ens ha provocat a tots una 
situació molt desbordant mentalment”

VIATGE AL FONS DE LA COVID (XXX)

Valldeoriola, de 37 anys, és la responsable del centre 
de psicologia Psico i Més, a Sant Fost. Explica que els 
efectes mentals més punyents de la pandèmia de la 
Covid-19 encara han d’aflorar.


