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El Fraikin, 
tercer 
després  
de la victòria 
a Osca

(Pàgina 26)

Problemes 
per rebre 
el correu a 
la Batllòria, 
Campins i 
Vallgorguina

(Pàgina 5)

Enderroquen la 
històrica tèxtil 
Viuda Sauquet, 
de Granollers

(Pàgina 4)

Començar de nou
Malgrat la coronacrisi, un total de 16 negocis que haurien 
tancat a la comarca han tingut continuïtat gràcies al servei 
Reempresa de la patronal Cecot i la Diputació. Javier Cabre-
ra, de Mollet, va obrir un bar a Granollers.

(Pàgina 17) Javier Cabrera, al bar La Contonada
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Més de 80 locals comercials i 
oficines de Granollers i Mollet 
s’han reconvertit en habitatges 
Canvis normatius han permès recuperar espais buits al nucli urbà
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Una quinzena de productors agra-
ris han participat en la fira Lliga’t a 
la Terra i el Mercat del Planter, a la 
Fàbrica de Santa Eulàlia, que els dona 
l’oportunitat de vendre directament 

als consumidors, sense intermediaris. 
Tot i les limitacions per la pandèmia, la 
fira ha tornat a posar de relleu el valor 
dels productes de proximitat, especial-
ment d’horta, però també altres, com 

formatges i embotits. A la mateixa fira, 
Llavors Orientals ha repartit més de 
6.000 plançons de tomaqueres. I s’ha 
presentat l’associació de productors del 
Vallès Oriental Agromosaic.

El valor del producte de proximitat

(Pàgina 24) Una de les parades de la fira Lliga’t a la Terra, aquest dissabte al matí a La Fàbrica de Santa Eulàlia

La fira Lliga’t a la Terra i el Mercat del Planter reuneixen 15 productors a Santa Eulàlia

Bojos pels vinils
Un cop al mes, la Fira del Disc, a la plaça Perpinyà de 
Granollers, és el punt de trobada dels aficionats als discos 
de vinil. Tomàs López i Àngel Querol són dos dels paradistes 
habituals des de fa anys.

(Pàgina 25) Tomàs López, a l’esquerra i Àngel Querol
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Saiz Meneses, 
arquebisbe  
de Sevilla

(Pàgina 9)

Cau una banda 
que robava 
amb el mètode 
del butró

(Pàgina 12)

(Pàgines 2 i 3)



EL TEMA NOU9EL

Granollers

F.P.

Per Mònica Oliveres, regido-
ra d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment de Granollers, la reduc-
ció de les obligacions lligades 
a la necessitat de vincular 
un nou habitatge amb una 
o diverses places d’aparca-
ment també ha esperonat 
la reforma d’alguns edificis 
protegits o singulars del cen-
tre. Posa l’exemple de la Casa 
Clapés, a la Porxada, cons-

trucció modernista obra de 
l’arquitecte Manuel Joaquim 
Raspall, que s’ha fet recent-
ment, de l’edifici entre el 
carrer Barcelona i la Porxada 
o de Can Corbera, al carrer 
Anselm Clavé. També el pla 
per a Ca la Paulina –l’antic 
Mini-bar– a la plaça de les 
Olles, on hi ha concedida lli-
cència per adequar els baixos 
com a local i les plantes supe-
riors com a habitatges. 

“El patrimoni pateix la no-
intervenció que implica que 

hi hagi una pèrdua de valor. 
Són obres que impliquen la 
posada al dia dels edificis i 
això és molt positiu. Si un 
edifici històric cau, no es pre-
serva per a les generacions 
futures. Donant-li una nova 
vida estem assegurant que 
es transmeti”, indica. També 
ressalta la importància de 
poblar el centre. “Hi ha més 
veïnat i diversifica els usos.” 
Possibilita una major varie-
tat al comerç amb locals pen-
sats per qui hi viu.

Comptant també les transformacions d’antigues oficines, 
s’han generat 52 nous habitatges des de principis de 2019

Una finca a la cantonada del carrer Ripollès i la travessera del Lledoner on hi havia un local que havia estat una cafeteria i que s’ha convertit en un pis

Granollers

Ferran Polo

Des de la modificació pun-
tual de les normes urba-
nístiques que va rebaixar 
les exigències de places 
d’aparcament, s’han generat 
a Granollers 52 nous habitat-
ges a partir d’un canvi d’ús 
dels immobles. D’aquests, 31 
corresponen a antics locals 
comercials en planta baixa 
que s’han transformat en 
pisos. La resta són espais 
en plantes superiors que 
s’utilitzaven com a oficines 
o magatzems lligats a l’ac-
tivitat comercial i que ara 
tenen –o tornen a tenir– un 
ús residencial. Aquestes 
transformacions estan força 
repartides pel conjunt de la 
ciutat, tot i que destaquen 
els 17 canvis d’usos fets al 
barri Sant Miquel i els 16 a 
Granollers Nord. També n’hi 
ha hagut vuit al centre de la 
ciutat des de febrer de 2019 
–quan va entrar en vigor el 
canvi urbanístic– fins ara, 
segons dades de l’Ajunta-
ment. 

“Tant al nord com al sud 
de la ciutat s’han donat força 
llicències en aquest sentit”, 
indica la regidora d’Urba-
nisme, Mònica Oliveres, que 
entén que la tendència ha 
estat “animada per la modi-
ficació del planejament” 
per reduir les exigències 
d’aparcament” i “pel context 
general” de major demanda 
d’habitatge després d’anys 

al nou sector del Lledoner, 
es va establir un percentatge 
mínim de locals comercials 
en planta baixa amb la idea 
de generar activitat comerci-
al al nou barri i que no fos un 
monocultiu residencial. 

El segon pas que cal supe-
rar és que la densitat d’ha-
bitatges prevista per a la 
finca en concret no estigui 
esgotada. En alguns casos, hi 
ha àmbits de la ciutat densa-
ment poblats com Can Gili 
o Can Bassa on es considera 
que la densitat està esgotada 
al conjunt del sector i, per 
tant, no es poden fer aquests 
canvis. 

El tercer pas és la vincula-
ció amb les places d’aparca-
ment, que és l’escull que es 
va minimitzar amb la modifi-
cació de les normes urbanís-
tiques que va entrar en vigor 
el febrer de 2019 i que busca-
va que els requeriments esta-
blerts fins aquell moment 
deixessin de ser un fre per 
a la reforma d’edificis. Ara 
es demana una plaça d’apar-
cament per cada habitatge 
de menys de 80 metres qua-
drats, 1,5 places per als d’en-
tre 80 i 119 metres quadrats 
i dues quan tenen més de 
120 metres quadrats. Abans, 
es demanava una plaça per 
a menys de 65 metres qua-
drats, 1,5 de 65 a 99 metres i 
dues a partir dels 100 metres 
quadrats de cada immoble de 
la finca. A més, la normativa 
actual preveu excepcions, per 
exemple, en els carrers de 

de contenció del mercat.
“Que s’omplin els espais 

buits a la ciutat (locals, 
pisos...) és positiu i clau per 
mantenir l’equilibri urbà 
i també la diversitat”, diu 
Oliveres, que recorda que 
“el pla local d’habitatge va 
detectar força pisos buits a 
la ciutat que eren oficines o 
despatxos”. “Treure el màxim 
profit” dels espais ja constru-
ïts “dins de la ciutat és molt 
important”, afegeix. 

Amb tot, per poder trans-
formar un local en habitatge 
cal complir unes condicions i 
no sempre es pot fer. La pri-
mera és que l’ús residencial 
en planta baixa estigui per-
mès en aquell àmbit. Això no 
passa arreu, segons el plane-
jament vigent. Per exemple, 

Granollers Nord 16

Sota Camí Ral 4

Centre 8

El Lledoner 1

Sant Miquel 17

L’Hostal 2

Instituts 1

Tres Torres 2

El Lledoner 1

Total 52

Canvis d’ús a habitatges
a Granollers per barris
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Aquests baixos a la cruïlla del carrer Joan Prim amb Camí Romà, havien estat una oficina de La Caixa

prioritat invertida descrits 
pel pla de mobilitat, on cal 
només una única plaça per 
habitatge, independentment 
de la superfície que tingui. 
I no hauran de tenir places 
d’aparcament vinculades les 
actuacions que es facin en 
edificis inclosos al pla especi-

al de protecció del patrimoni 
arquitectònic i en aquells 
que només tinguin accés per 
un carrer de l’illa de vianants 
del centre o per vials amb 
amplades insuficients per a 
l’accés en vehicle. 

Quan es fan reformes 
d’immobles que comporten 

La creació d’habitatges permet reformes d’edificis protegits al centre

Conservar el patrimoni, de retruc
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Ca la Paulina, a la plaça de les Olles, es reformarà per fer-hi un local i pisos

El canvi d’ús de locals 
comercials genera 31 
nous habitatges en dos 
anys a Granollers



EL TEMANOU9EL

Mollet del Vallès

F.P.

Des de 2019 fins ara, l’Ajun-
tament de Mollet ha conce-
dit 33 llicències d’obres per 
reconvertir locals comercials 
en habitatges. En van donar 
24 l’any 2019 i 9 l’any passat, 
marcat per la pandèmia de 
la Covid-19. Hi ha una vin-
tena de peticions més que 
estan en tràmit. De fet, en el 
mateix període de temps, els 
serveis tècnics de la ciutat 
han rebut 51 peticions per 
fer aquest tipus de transfor-
macions entre les resoltes 
i les que s’estan estudiant. 
Se’n van presentar 25 l’any 
2019 i 14 l’any passat. Aquest 
2021, se n’hi han sumat 12 
més, segons les dades facili-
tades a EL 9 NOU per la regi-
dora d’Urbanisme, Mireia 
Dionisio.

La concessió de les llicènci-
es per transformar locals en 
habitatges ve condicionada 

per la normativa urbanística. 
Per exemple, cal avaluar la 
densitat de l’illa i, per tant, 
comprovar si ja s’ha assolit 
el nombre màxim d’habitat-
ges previst al planejament. 
“En alguns casos, no es pot 
fer”, admet Dionisio. A més, 
s’han de tenir en compte els 
criteris d’habitabilitat, que 
també s’han de complir. “El 
paper ho aguanta tot però la 
realitat, no.”

Dionisio considera que 
aquesta via per generar nous 
habitatges “no és gaire signi-
ficativa amb relació al volum 
de llicències que es donen a 
la ciutat”. L’any passat, per 
exemple, es van començar 
a construir 90 nous habi-
tatges a Mollet i, l’anterior, 
110, segons les dades de la 
Generalitat. Amb tot, indica 
l’aportació que fan per cobrir 
la demanda que existeix. 
“Mollet és un municipi d’una 
forta demanda residencial 
reconeguda per la Generali-

tat. La realitat és que les pro-
mocions de nous habitatges 
que es fan tenen demanda i 
es venen.” També ressalta “la 
varietat d’usos” que aporten 
aquests canvis de locals a 
habitatges. 

FLEXIBILITZAR CRITERIS

La regidora d’Urbanisme 
recorda que el gener de 2019 
el ple municipal va aprovar 
per majoria una moció on 
s’establia la voluntat d’am-
pliar la possibilitat urbanísti-
ca de transformació de locals 
en habitatges. Aquesta direc-
triu s’està tenint en compte 
en el procés de redacció del 
nou planejament urbanístic 
de la ciutat, que està en trà-
mit. S’hi estudia “la manera 
de flexibilitzar al màxim 
els paràmetres urbanístics 
necessaris per possibilitar 
els canvis d’usos de terciari a 
residencial”, concreten fonts 
municipals. 
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Una finca a la cantonada del carrer Ripollès i la travessera del Lledoner on hi havia un local que havia estat una cafeteria i que s’ha convertit en un pis

ces d’aparcament a l’entorn 
més proper al centre.

NO PORTAR TRÀNSIT  
AL CENTRE

La reducció dels requeri-
ments de places d’aparcar 
es va pensar en línia amb la 
transformació en vials de 
vianants o de prioritat inver-
tida de carrers, especialment 
al centre des del 2006. Era un 
contrasentit reclamar apar-
caments en edificis situats 
en carrers pensats per als 
vianants perquè això hi por-
tava un augment del pas de 
vehicles.

En línia amb l’impuls d’una 
mobilitat més sostenible, 
la normativa modificada va 
incorporar l’obligació que els 
habitatges plurifamiliars de 
nova construcció hagin d’in-
cloure un espai comunitari 
per aparcar bicicletes que “se 
situarà amb preferència a la 
planta baixa” i “ha de tenir la 
superfície o les dimensions 
per posar o treure les bicicle-
tes de manera independent” 
i capacitat per a un mínim de 
dues bicicletes per habitatge. 
També mesures per evitar 
robatoris.

feliç sant jordi!
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Uns antics baixos comercials convertits en habitatges al carrer Pau Vila, a Mollet

Mollet dona 33 llicències per 
reconvertir locals en habitatges
Des de 2019, s’han rebut més de 50 peticions, algunes en tràmit
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Aquests baixos a la cruïlla del carrer Joan Prim amb Camí Romà, havien estat una oficina de La Caixa

un canvi d’ús a habitatge o 
un increment del nombre de 
pisos a la finca no cal preveu-
re noves places si l’actuació 
es fa en edificis catalogats, 
que estan dins de l’illa de 
vianants o que només tenen 
accés per carrers de priori-
tat invertida. En la resta de 
casos, s’exigeix una plaça per 
cada habitatge de menys de 
120 metres quadrats i dues 
per als de més grans d’aques-
ta superfície. També són 
criteris menys exigents que 
els previstos inicialment al 
pla urbanístic de 2006. Per a 
reformes que impliquen un 
increment de la superfície 
construïda s’apliquen els 
mateixos criteris i s’hi afe-
geix una excepció més que 
no requereix places d’apar-
cament: quan l’ampliació és 
igual o inferior al 50% de la 
superfície construïda inici-
al. Com ja passava abans, es 
manté l’opció de substituir 
els aparcaments requerits al 
mateix edifici per altres pla-
ces de construccions situades 
en un radi màxim de 500 
metres. La vinculació s’ha de 
fer registralment al registre 
de la propietat i té una vigèn-
cia indefinida. Amb unes exi-
gències elevades de places, 
també s’havia generat una 
inflació de preus en les pla-

Separar locals 
dels habitatges
Granollers

Els serveis tècnics muni-
cipals també han detectat 
interès per fer obres que 
permetin separar l’accés 
a les plantes superiors 
en edificis amb baixos 
comercials. Amb lloguers 
elevats per als locals, hi va 
haver tendència a oblidar 
les plantes superiors, que 
sovint han acabat fent 
funcions de magatzem 
lligades a l’activitat dels 
baixos. Ara es percep un 
interès per buscar fór-
mules que permetin una 
entrada independent per 
als pisos amb l’objectiu de 
posar-los al mercat com a 
habitatge mentre es man-
té l’activitat comercial en 
planta baixa.
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taller de joieria & galeria

Joieria artesana amb elegància
· peces úniques fetes per encàrrec
· transformació de joies usades

  Carrer Corró 21. Granollers
Instagram: @tallerTasmania

  Telèfon i whatsapp 938 792 166
  www.tasmania.cat

Escaneja’m per tenir 
tota la informació

Dilluns, 19 d’abril de 20214

Avança l’enderroc  
de la Sati,  
a la Garriga
La Garriga Els treballs 
d’enderroc de part de les 
naus de l’antiga empresa 
tèxtil Sati, al nord del nucli 
urbà de la Garriga, són ja 
molt visibles. Ja s’han tirar 
a terra part de les edifi-
cacions. L’Ajuntament ha 
concedit la llicència d’en-
derroc de les construccions 
que no tenien cap afectació 
derivada de la carretera o 
de la línia ferroviària, que 
passa per darrere. Per a les 
que estaven afectades, s’es-
tà a l’espera dels informes 
corresponents de les admi-
nistracions competents. Els 
propietaris volen mantenir-
hi l’activitat industrial.G
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Enderroquen les naus de l’antiga 
Vissa a Granollers per fer-hi pisos
La nova propietat tramita els plans de reparcel·lació i urbanització per poder edificar-hi
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Les naus de l’antiga fàbrica Viusa Sauquet, SA, vistes des del carrer Llevant, en ple procés d’enderroc

Granollers

F.P.

S’ha iniciat l’enderroc de les 
naus de l’antiga empresa tèx-
til Viuda Sauquet, SA (Vis-
sa), a l’illa de cases formada 
pels carrers Llevant, Josep 
Pinyol, Orient i Quevedo, 
a Granollers. Ja fa dies que 
es feien tasques a l’interior, 
com la retirada dels elements 
amb fibrociment per part 
d’una empresa especialitzada 
en el tractament d’aquests 
residus. En els darrers dies, 
però, amb els treballs s’han 
fet molt evidents l’enderroc 
de part de les estructures. 
Dijous al vespre, els Bombers 
van haver d’intervenir per 
apagar un petit foc de restes 
de cartrons i fustes a la zona.

L’Ajuntament ha conce-
dit la llicència per tirar a 
terra les naus. No encara la 
de construcció perquè pri-
mer cal fer l’aprovació dels 
projectes de reparcel·lació i 
urbanització de la parcel·la. 
Amb tot, l’empresa que ha 
adquirit l’espai té interès per 
construir-hi i ja ha presentat 
al consistori els documents 
dels dos projectes. L’octubre 
de 2016, el ple de havia apro-
vat el pla de millora urbana 
d’aquest sector que preveu la 
construcció de 48 habitatges 
–una quinzena de protecció 
oficial de promoció priva-
da– en dos edificis: un amb 
façana al carrer Quevedo i 
l’altre al carrer Orient. 

Amb l’actuació, també es 
generarà una nova zona ver-
da d’un miler de metres qua-
drats que se situarà a tocar 
del carrer Llevant i al nord 
del carrer Pinyol, i això dupli-

carà l’espai verd que hi ha a 
l’illa d’habitatges del costat. 
“Representarà una millora de 
l’espai públic i la construcció 
d’habitatge protegit”, celebra 
la regidora d’Urbanisme, 
Mònica Oliveres. L’enderroc 
de les naus també permetrà 
eliminar problemes derivats 
de la presència de coloms que 
havien provocat queixes de 
veïns de la zona.

Vissa era una empresa 
familiar fundada l’any 1919 
que es dedicava a l’estam-
pació i venda de teixits de 
cotó i que estava especialit-
zada en articles per a la llar 
i l’hostaleria. Des de 1943, 
tenia la fàbrica al carrer 
Orient, que va tancar l’any 
2013, i es va convertir en 
una de les darreres empreses 
tèxtils en funcionament al 
nucli urbà. El mateix any, la 
família va fer una cessió de 
maquinària antiga al Museu 
de Granollers. L’Inventari del 
Patrimoni Cultural de 2002 
descarta la protecció de les 
naus perquè entén que no són 
susceptibles de ser conserva-
des d’acord amb els criteris 
d’ordre cronològic establerts.

    PUBLICITAT Serveis
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DESPATX ESPECIALITZAT 
EN EL DRET DE FAMÍLIA

Serveis d’assessorament en dret civil
i especialment en dret de família, amb absoluta 
professionalitat i compromís amb el client des 

de fa vint-i-cinc anys.

DRET CIVIL

DRET DE FAMÍLIA

DRET DE SUCCESSIONS

c. girona, 2, 3r 1a - 08402 granollers
tel. (+34) 93 860 43 43 - Fax (+34) 93 860 40 28

www.artigasadvocats.com

Inscripció prèvia i informació a
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Sant Antoni de Vilamajor

Joan B. Mauri

L’alcalde de Sant Antoni de 
Vilamajor, Raül Valentín, i 
la regidora de Salut, Elena 
Pino, han sol·licitat per carta 
a la consellera de Salut, Alba 
Vergés, la recuperació del 
servei de pediatria al Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de 
la població. El Departament 
de Salut ha decidit centralit-
zar aquest servei al CAP de 
Llinars. En l’escrit, l’alcalde 
i la regidora denuncien que 
aquest trasllat “suposa una 
greu regressió pel que fa a la 
qualitat del serveis sanitaris 
que reben els nens i nenes i 
les seves famílies”. Aquests 
usuaris “perden un servei de 
proximitat essencial i molt 
necessari”, afegeixen.

Els representants munici-
pals expressen el malestar 
que ha suposat que el Depar-
tament hagi pres aquesta 
decisió de manera unilateral,  
sense un debat amb l’Ajun-
tament que “com a adminis-
tració més propera” hauria 
pogut fer arribar les neces-
sitats dels veïns. En opinió 

de l’alcalde i la regidora, les 
famílies del municipi perden 
“un servei de proximitat 
essencial” que es prestava 
“de forma regular i sense 
incidències que justifiques-
sin una decisió com aquesta”.

En altres ocasions, alguns 
serveis del CAP de Vilamajor 
s’han traslladat a Llinars per 
falta de personal, sobretot en 
períodes de vacances. La sus-
pensió del servei de pediatria 
decidida ara respon a una 
voluntat del Departament de 
Salut de concentrar aquesta 
especialitat en determinats 
CAP. “Si aquesta decisió 
obeeix a criteris de població, 
la suma dels dos municipis 
als quals dona servei el CAP, 
Sant Antoni i Sant Pere de 
Vilamajor, supera la xifra 
d’habitants que té el mateix 
municipi de Llinars”, recull 
l’escrit.

A més de perdre el servei, 
la decisió de Salut suposaria 
un increment notable dels 
desplaçaments de les famíli-
es entre municipis, contrari a 
les recomanacions de reduir-
los que fa el mateix Departa-
ment.

Disminueix el servei de 
Correus a diverses zones 
del Baix Montseny
La reducció afecta Vallgorguina, Campins i la Batllòria per falta de personal

Vallgorguina

Pol Purgimon

Fa més d’un mes que les 
urbanitzacions de Canadà 
Park i Baronia del Montseny, 
a Vallgorguina, no reben el 
correu com ho feien nor-
malment. I en la mateixa 
situació es troba Campins 
i la Batllòria, on també ha 
disminuït el servei. Això s’ha 
produït perquè la repartidora 
rural de la zona està fent els 
dos mesos de vacances que 
li pertocaven, després d’una 
baixa de dos anys, i Correus 
no pretén cobrir el seu lloc 
durant aquest temps. 

Durant el període que la 
repartidora havia estat de 
baixa, un substitut va ocupar 
la plaça, però ara el servei 
està interromput. La seva fei-
na l’han de fer altres repar-
tidors rurals de l’oficina 
de Sant Celoni, que treuen 

hores de la seva zona habitu-
al per arribar a altres àrees.

L’alcalde de Vallgorguina, 
Joan Mora, explica que l’alar-
ma va saltar quan un veí va 
avisar que no rebia el correu. 
“Em vaig posar en contacte 
amb l’oficina de Sant Celoni 
i ens va explicar que Canadà 
Park i Baronia estarien dos 
mesos en aquesta situació”, 
admet. Correus va dir que 
la treballadora tornaria a la 
feina al 10 de maig. La repar-
tidora també cobreix el muni-
cipi de Campins. L’Ajunta-
ment ja va fer una reclamació 
a Correus per denunciar la 
situació, sense èxit. “De tant 
en tant veig un repartidor 
que puja, però hi ha cartes 
de la Seguretat Social, per 
exemple, que no arriben”, diu 
l’alcaldessa, Imma Font.

Un representant del Sin-
dicat Independent Professi-
onal de Correus i Telègrafs 

(SiPcte), Manuel Aguilella, 
explica que la situació a l’ofi-
cina de Sant Celoni és crítica. 
Assegura que, dels quatre 
repartidors rurals de l’ofi-
cina, només n’hi ha dos tre-
ballant i que Correus pretén 
que els altres rurals facin la 
seva feina malgrat el contrac-
te no els ho permet. El sindi-
cat ha denunciat la situació a 
Inspecció del Treball.

Aguilella diu que els car-
ters rurals són un sector 
“desprotegit”. “Cadascun té 
un contracte específic per la 
seva zona. Han de posar el 
seu cotxe i Correus els paga 
el quilometratge.” El mateix 
representant assegura que 
els rurals estan exposats a 
una “sobrecàrrega de feina 
brutal” i que els treballadors 
de Sant Celoni li han fet 
saber que es troben en una 
“situació límit” per falta de 
personal.

Sant Antoni de Vilamajor 
reivindica a Salut la recuperació 
del servei de pediatria al CAP
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Associacions de veïns de la Roca 
reclamen millores a l’espai públic
Manifesten la seva queixa amb pancartes davant la porta de l’ajuntament
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Els veïns van dur pancartes amb algunes de les peticions que demanen en les taules de treball 

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

Durant el matí de divendres 
prop d’una vintena de mem-
bres de la Unió d’Associa-
ció de Veïns de la Roca –la 
Torreta, Sant Carles, Can 
Borrell, Can Colet, la Pineda 
i Santa Agnès de Malanya-
nes– sota el lema “Units per 
uns pobles nets i dignes”, 
es van mobilitzar a la porta 
de l’ajuntament per recla-
mar la millora dels espais 
públics i més agilitat a l’hora 
de gestionar el Programa 
d’Actuació Municipal. “És 
qüestió que compleixin amb 
el seu programa de govern, 
va ser un pacte entre dos 
partits que ens van prometre 
que ens presentarien un pro-
grama d’actuació municipal 
l’any 2019, i avui dia, encara 
estem esperant”, explicava 
Carles Campuzano, un dels 
veïns que forma part de l’en-

ment, aquestes reclamacions 
són temes exposats en la 
taula de treball que s’ha for-
mat entre l’Ajuntament i el 
veïnat. De moment, ja s’han 
fet dues trobades entre amb-
dues parts per tal de decidir 
conjuntament les línies de 
treball per millorar els espais 
públics del municipi. 

Jesús Berruezo, veí de 
Santa Agnès de Malanyanes, 
explica que la taula de dià-
leg pot ser una molt bona 
eina per poder treballar 
en conjunt. “Inicialment 
va ser un bon senyal per a 
nosaltres que després de la 
pressió que vàrem exercir 
es decidís fer aquesta taula 
de treball. És una bona eina 
per poder treballar”, indica 
Berruezo.

 Durant la mobilització, 
diversos veïns es van decidir 
a agafar el megàfon i van lle-
gir algunes reivindicacions 
per tal de fer una crida per 
mantenir la cooperació entre 
totes les parts. En acabar 
la mobilització davant de 
l’ajuntament, els veïns van 
seguir la manifestació per 
diversos carrers del centre 
del poble. Allà, aprofitant 
que era dia de mercat, van 
repartir entre la gent les but-
lletes informatives sobre la 
seva situació.

titat que reuneix les associa-
cions de veïns.

Cada un dels veïns va 
portar una petita pancarta 
amb una reclamació. La 
majoria de millores no són 

desconegudes, sinó que són 
peticions que ja fa anys que 
les associacions de veïns 
reclamen, en especial, els 
veïns del barri de la Torreta. 
Un augment en la neteja 

viària, mantenir l’arbrat, més 
enllumenat públic, un millor 
manteniment de la jardineria 
i la millora de les voreres i 
la pavimentació són algunes 
d’aquestes peticions. Precisa-
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López Casasnovas, a l’esquerra, i el director d’EL 9 NOU, Jesús Medina

Guillem López Casasnovas parla d’economia i Covid-19 a Sant Esteve

“La pandèmia obre finestres d’oportunitat”

Sant Esteve de P.

P.P.

L’economista Guillem López 
Casasnovas té un currículum 
que fa enveja: catedràtic de 
la Universitat Pompeu Fabra, 
director del Centre d’Econo-
mia de la Salut, però també 
exconseller del Banc d’Espa-
nya, assessor del govern o de 
l’Organització Mundial de 
la Salut. Prou motius perquè 
divendres a la tarda es con-
vertís en el protagonista de 
la xerrada sobre economia 
i Covid-19 que l’associació 

Iniciatives Socials Vall Alta 
de la Tordera (Isvat) va cele-
brar al Teatre Pare Casals de 
Sant Esteve. El director d’EL 
9 NOU, Jesús Medina, va pre-
sentar l’acte.

López Casasnovas va dir 
que la crisi per la pandè-
mia “ha obert una finestra 
d’oportunitat a Europa”. 
L’economista va insistir en 
els fons Next Generation, 
que dotaran de 150.000 mili-
ons d’euros Espanya per reac-
tivar l’economia. “Seran molt 
importants si aconseguim 
que l’Estat no ens menys-

preï.” Els dubtes del públic 
van aterrar en aquest punt. 

Ara per ara, l’economista 
no va saber explicar quants 
d’aquests diners es destina-
ran a Catalunya, però sí que 
va assegurar algunes qüesti-
ons sobre els Next Generati-
on. Per exemple, que aniran 
destinats a projectes d’inver-
sió “de caràcter imperial”. 
“Han de ser arrossegadors 
socials i generar recurrèn-
cia.” Això vol dir que hau-
ran de propiciar un retorn 
econòmic i ser competitius. 
Una persona del públic va 

suggerir que algun projecte 
es dirigís a crear habitatge 
social. 

A la xerrada també es va 
analitzar l’actuació de l’Estat 

durant la pandèmia. López 
Casasnovas va sentenciar: 
“Ho han fet fatal: si no fos 
per Europa, la nostra econo-
mia hauria estat noquejada.”

El centre d’Alcalá de Henares 
(Madrid), de 7.000 m2,

l’hem ampliat amb
4.600 m2 més

Granollers

Lliça d’Amunt

La Roca del Vallès

Alcalà de Henares

Dilluns, 19 d’abril de 20216
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Deixalles escampades, dimecres de la setmana passada, al sector del mirador dels Pinetons, prop dels dipòsits d’aigua

El catàleg 
de masies de 
Parets inclou 
22 edificis

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La Diputació de Barcelona 
ha lliurat a l’Ajuntament 
de Parets el Pla especial de 
catàleg, cases rurals i altres 
construccions en sòl no-urba-
nitzable. El pla proposa la 
catalogació d’un total de 22 
edificacions susceptibles de 
ser reconstruïdes o rehabili-
tades per raons arquitectòni-
ques, històriques, ambientals 
o socials. De cadascuna, es 
fixen els criteris per a la seva 
restauració, rehabilitació i 
reconstrucció i les possibles 
ampliacions i divisions horit-
zontals de la propietat. Tam-
bé es determinen els usos 
permesos d’acord amb la Llei 
d’Urbanisme.

De forma paral·lela, també 
s’ha tramitat una modificació 
puntual del Pla General de 
Parets, aprovat l’any 2007, 
per adaptar-lo a la legislació 
urbanística vigent i evitar 
contradiccions amb les deter-
minacions del pla.

La periodista 
Neus Tomàs  
parla del procés 
a l’Ametlla
L’Ametlla del Vallès

La periodista, directora 
adjunta d’El Diario.Es i res-
ponsable de la delegació 
de Catalunya, Neus Tomàs, 
participarà aquest dijous en 
el cicle de conferències Idees 
i Paraules de l’Ametlla amb 
una sessió sota el títol “Tota 
la veritat sobre el procés”. 
Tomàs forma part d’un grup 
de sis periodistes que, durant 
dos anys, van treballar en el 
llibre Tota la veritat sobre 
l’anomenat procés. Serà a les 
7 de la tarda a la Sala Poliva-
lent de la Biblioteca

Mollet del Vallès

J.V.

L’Ajuntament de Mollet ha 
detectat un augment de l’in-
civisme d’algunes persones 
que utilitzen el parc dels 
Pinetons i que deixen una 
gran quantitat de deixalles 
escampades. L’Associació 
de Veïns del barri de Santa 
Rosa, el més proper, denun-
cia que el problema s’ha 
agreujat arran de les restric-
cions per la Covid i el tanca-
ment dels locals d’oci noc-
turn, fet que ha incrementat 
la presència de persones al 
parc, especialment les nits de 
divendres i dissabte.

“S’ajunten persones fent 
botellades que no recullen 
les deixalles. Els dissabtes i 
els diumenges al matí t’ho 
trobes tot ple de deixalles”, 
diu Teresa Prades, presi-
denta de l’associació veïnal. 
“Pots trobar-hi llaunes, 
plàstics, papers, ampolles 
trencades, mascaretes, restes 
de menjar o condons. Sabem 
que la culpa és de l’invicis-
me, però creiem que no hi ha 
un servei de neteja adequat.” 
Prades diu que els llocs més 
visibles, com la zona de píc-
nic, es netegen més sovint, 
però hi ha zones més allu-
nyades que no es netegen. 
“Hi ha llocs més amagats, 
com el mirador que hi ha al 
costat dels dipòsits d’aigua, 
on es fan botellades i on ja 
no s’hi pot anar.” Prades diu 
que ha explicat la situació al 
regidor de Barris i al cap de 
la Policia Municipal, però no 
ha obtingut resposta.

El parc dels Pinetons és la 
principal zona verda del nucli 
urbà de Mollet i moltes per-
sones hi van a passejar. Fonts 
municipals admeten que ha 

Dilluns, 19 d’abril de 20218

Mollet detecta un augment 
d’incivisme als Pinetons
L’Associació de Veïns de Santa Rosa denuncia l’acumulació de deixalles

crescut l’incivisme. “S’ha 
detectat que hi ha un gran 
incivisme per part de moltes 
persones que en fan ús i que 
hem de mirar de resoldre 
perquè el parc disposa de 
papereres per tal de llençar-hi 
la brossa”, ha dit un portaveu 
municipal a EL 9 NOU. Afe-
geix que la Policia Municipal 
ha actuat a la zona en diver-
ses ocasions i que l’actuació 
ha acabat amb denúncia. 
També es planifiquen serveis 
els caps de setmana per iden-
tificar i denunciar persones 
que en fan un mal ús.

La mateixa font puntualit-
za que s’ha detectat un gran 
ús d’aquest espai durant tot 
el dia i que ha augmentat 
des de l’inici de la pandèmia, 
arran de les limitacions de 
mobilitat i el tancament de la 
restauració i locals d’oci, fet 
que “genera un gran impacte 
de residus, no només a la 

zona de pícnic sinó al llarg de 
tot el parc”. En canvi, diu que 
no s’hi han detectat festes 
nocturnes constants.

L’Ajuntament explica que 
hi ha planificades neteges 
tots els divendres i tots els 
diumenges a la zona i recor-
da que la Policia Municipal 
ha posat, des de l’inici de la 
pandèmia, més de 70 san-
cions per incompliment de 
la limitació del nombre de 
persones assistents a troba-
des en l’àmbit públic i privat, 
algunes de les quals, a la 
zona dels Pinetons.

L’augment de la brutícia 
acumulada als Pinetons i 
també en alguns punts de 
Gallecs també l’ha denunciat 
el Grup Municipal de Mollet 
en Comú. “Des de Mollet en 
Comú volem reclamar que 
l’Ajuntament actuï contra 
aquesta situació en una 
doble vessant. Primer, actu-
ant contra aquestes situaci-
ons concretes incrementant 
els dispositius de neteja i 
vigilància de l’espai i, en 
segon lloc, amb conscienci-
ació de la ciutadania per tal 
de reduir i eliminar els actes 
incívics. La responsabilitat 
ciutadana és imprescindible 
per tenir cura dels espais i 
entorns”, diu en un comu-
nicat.  Aquest grup també 
recorda que, des de fa anys, 
està reclamant un pla local 
de civisme que abordi, tant la 
neteja com el tràfic i la con-
vivència a la ciutat.

Amb  
les restriccions, 
ha augmentat  
la utilització  

del parc



NOTICIESNOU9EL Dilluns, 19 d’abril de 2021 9

Josep Àngel Saiz Meneses és 
nomenat arquebisbe de Sevilla
El religiós ha estat 17 anys al capdavant del bisbat de Terrassa

Granollers

EL 9 NOU

Josep Àngel Saiz Meneses, 
l’actual bisbe de Terrassa 
–diòcesi de la pràctica tota·
litat de les parròquies del 
Vallès Oriental–, ha estat 
nomenat arquebisbe de 
Terrassa. La Santa Seu va 
fer públic el nomenament 
aquest dissabte. El bisbe es 
mantindrà com a administra·
dor diocesà de Terrassa fins 
a la presa de possessió com a 
arquebisbe de Sevilla, previs·
ta per al 12 de juny.

Saiz Meneses ha estat el 
primer bisbe de la diòcesi 
de Terrassa, que va erigir 
el papa Joan Pau II el 15 de 
juny de 2004. Durant els 
gairebé 17 anys com a bisbe, 
Saiz Meneses ha dotat la 
diòcesi de les institucions 
necessàries per al seu fun·
cionament normal, com la 
creació del seminari diocesà, 
l’organització de la cúria dio·
cesana, la creació de Càritas 
diocesana, la potenciació de 
la tasca de les delegacions 

episcopals, l’inici de les visi·
tes pastorals, la creació de 
quatre noves parròquies i la 
promulgació de tres plans 
pastorals.

“Avui, mirant enrere el 
camí recorregut, vull donar 
gràcies a Déu per aquest 
peregrinatge compartit. 
Dono també gràcies a Déu 
perquè he tingut bons col·
laboradors, als quals agraeixo 
la seva dedicació i el seu tre·
ball amb sentit eclesial i de 
responsabilitat”, ha afirmat 

el bisbe de Terrassa en una 
carta d’agraïment i comiat.

El bisbe de Terrassa ha 
destacat entre les fites acon·
seguides la creació del Semi·
nari diocesà i la potenciació 
de la pastoral vocacional. 
“Al llarg d’aquests anys he 
ordenat un bon nombre de 
preveres joves que són un 
veritable signe d’esperança 
enmig del nostre món. Al 
seu costat, la pastoral juvenil 
amb les peregrinacions dio·
cesanes i la pastoral familiar 
amb les seves diverses activi·
tats”, ha recordat.

En el comiat, també desta·
ca “la potenciació de la for·
mació i educació cristianes 
a través de la catequesi, les 
escoles diocesanes, parro·
quials i religioses, i especial·
ment tot el treball de Càritas, 
actualment més necessari 
que mai a causa de la crisi 
de la Covid·19”, afegeix. 
Considera el nomenament 
com a arquebisbe de Sevilla 
“com una nova missió que 
encomana el Senyor als seus 
apòstols”.

Mundó, Castellà i Garriga durant l’acte d’homenatge

La Garriga

EL 9 NOU

La secció local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) a la Garriga dema·
narà a l’Ajuntament que la 
comissió de nomenclàtor 
tingui en compte l’alcalde 
republicà Gastó Comère, per 
dedicar·li un carrer, plaça o 
equipament públic. El presi·
dent local, Josep Morata, ho 
va explicar dijous en l’home·
natge que el partit va fer a 
Comère, que va accedir a l’al·
caldia el 1936, i de celebració 
dels 90 anys del partit.

A l’acte, amb l’alcaldessa, 
Dolors Castellà, l’exconseller 
Carles Mundó i l’historiador 
Joan Garriga, es va destacar 
la fermesa i els valors repu·
blicans de Comère. Entre les 
decisions destacades, hi ha 
l’ordre de retirar el retaule 
de la Doma per preservar el 
patrimoni artístic i religiós. 
La demanda de convivència i 
de respecte amb els catòlics 
és una causa probable de la 
seva detenció el setembre de 
1936 i l’assassinat, el desem·
bre del mateix any per part 
d’escamots o comitès anarco·
sindicalistes.

ERC demana dedicar un carrer de la 
Garriga a l’exalcalde Gastó Comère
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Les Franqueses del Vallès

O.S.

Íngrid Barrasa és auxiliar 
d’infermeria de l’Hospital 
de Granollers. Ara fa un 
any estava instal·lada de 
forma permanent a l’hotel 
B&B de les Franqueses, que 
s’havia condicionat com a 
unitat d’atenció a malalts de 
Covid-19. Hi va viure gaire-
bé durant tot un mes, del 9 
d’abril al 3 de maig. “Era una 

sensació molt estranya. Gau-
dia de les comoditats d’un 
hotel, però ho feia en un con-
text molt difícil”, recorda.

Barrasa, que aleshores 
tenia 23 anys, va haver d’aga-
far la baixa de l’hospital al 
principi de la pandèmia per-
què convivia amb familiars 
que es consideraven de risc. 
“La meva mare tenia càncer, 
el meu germà té la síndrome 
de Down i el meu pare, per 
una qüestió d’edat, també es 

trobava entre els col·lectius 
vulnerables. Jo no volia dei-
xar de treballar, però ho vaig 
haver de fer per protegir-los. 
Vaig estar de baixa durant 
dues setmanes, i al llarg de 
tot aquell temps em vaig arri-
bar a sentir molt malament 
pel fet de no poder treballar.”

La solució va arribar quan 
es va assabentar que l’hospi-
tal habilitava quatre plantes 
de l’hotel per allotjar-hi els 
pacients de coronavirus en 

estat menys greu, i que ofe-
ria als professionals la pos-
sibilitat d’instal·lar-s’hi de 
forma permanent. “M’ho va 
fer saber una companya de 
feina, i no ho vaig dubtar ni 
un sol moment. Vaig dema-
nar reincorporar-me i me’n 
vaig anar cap a l’hotel.”

En total hi havia 16 tre-
balladors sanitaris que es 
repartien en dos torns diaris 
de 12 hores, cinc més de les 
que solien treballar a l’hospi-

tal. “La relació amb els com-
panys era molt bona, fèiem 
molta pinya. El problema 
venia quan paraves de treba-
llar i no sabies com fer passar 
el temps. Jo m’entretenia 
fent videotrucades, jugant 
a escape rooms virtuals i, de 
tant en tant, sortint a com-
prar als supermercats pro-
pers. Vaig decidir no veure la 
televisió perquè tota la infor-
mació girava al voltant de la 
Covid i era molt depriment. 
Tan sols la vaig engegar un 
dia, i de seguida em vaig 
posar a plorar.”

A partir del mes de maig, a 
mesura que anaven baixant 
els ingressos per corona-
virus, les instal·lacions de 
l’hotel es van anar buidant i 
el personal que hi treballa-
va va tornar a l’hospital. “A 
partir d’aquell moment vaig 
tornar a viure amb els meus 
pares. Ja coneixíem millor 
el comportament del virus i 
els protocols per frenar-ne 
la propagació, i això em va 
permetre conviure amb la 
meva família minimitzant els 
riscos.”

Un any després d’aquella 
experiència, Barrasa afirma 
que haver viscut la pandèmia 
des de primera línia li ha 
ensenyat a “valorar tot un 
seguit de coses que potser 
abans no valorava tant, com 
la possibilitat d’abraçar els 
meus éssers estimats”. De la 
seva estada a l’hotel, destaca 
en positiu el treball en equip 
amb els seus companys, i 
assenyala l’aïllament com el 
seu pitjor record d’aquells 
dies. “Estar sola en una habi-
tació, podent parlar només 
per telèfon o per videotruca-
da amb les persones estima-
des va ser el més dur de tot 
plegat”, conclou.

Amb aquesta edicio
  us regalem el conte
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En Pedro ha sortit de l’UCI
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(Pàgines 2 a 12) Els treballadors de l’Hospital de Granollers aplaudeixen la sortida de l’UCI del seu company Pedro García, a l’esquerra d’esquena

u L’hotel hospital de les 
Franqueses ha equipat amb oxigen 
deu de les seves habitacions

u La Clínica del Carme ja ha atès 
82 naixements des dels trasllats 
dels hospitals de Granollers i Mollet

u Homenatge de l’HGG al tècnic 
de cures Pedro García, que ha 
sortit de l’UCI després de 27 dies

Les novetats 
dels autors 
vallesans per 
a un Sant Jordi 
confinat

(Pàgines 23 a 33)

Luis Simoes 
acomiada 
19 xofers del 
servei logístic 
a Coca-Cola

(Pàgina 21)

En Pedro ha sortit 
de l’UCI

Granollers Pedro García, tèc-
nic de cures de l’Hospital Gene-
ral de Granollers, era el pro-
tagonista de la portada d’EL 9 
NOU del 20 d’abril de l’any pas-
sat. Ho era ell i els seus com-
panys del centre que van cele-
brar la seva sortida de la unitat 
de cures intensives (UCI) fent-
li un passadís i dedicant-li un 
emotiu aplaudiment després 
que passés 27 dies ingressat a 
l’UCI pel coronavirus. Aquella 
edició també es feia ressò de la 
decisió d’equipar amb oxigen 
10 de les habitacions de l’hotel 
de la zona del Ramassar, a les 
Franqueses, que acollia paci-
ents. La Clínica del Carme, de 
Granollers, ja havia atès 82 nai-
xements derivats des dels hos-
pitals de Granollers i Mollet, 
que van centrar la seva activitat 
en l’atenció als malalts de la 
Covid-19.

ARA FA UN ANY

“Vaig posar la tele i vaig plorar”
Íngrid Barrasa, auxiliar d’infermeria, va viure durant un mes a l’hotel B&B de les Franqueses
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Íngrid Barrasa, aquest divendres a la redacció d’EL 9 NOU, mostra la pàgina del diari en què va sortir fa un any

ELS PROTAGONISTES D’ARA FA UN ANY: ÍNGRID BARRASA

% 
Cobertura 

dosi 1

%  
Pauta 

completa *

% 
Cobertura 

dosi 1

%  
Pauta 

completa *

Residents a centres per 
a dependents 96,9 94,4 97,1 94,7

Personal  
de residències 80,5 77,7 81,1 78,2

Personal d’Atenció 
Primària i Hospitalària 82,5 76,3 84.5 76,9

Altre personal  
de l’àmbit sanitari  
i sociosanitari

61,5 9,3 61,7 9,6

Persones amb  
gran dependència 86,1 71,8 87,4 75,9

Persones  
de 80 anys o més 89,1 29,7 90,9 34,9

Persones de 70 a 79 anys 20,8 2,1 44,4 2,3

Treballadors essencials 68,3 1,7 68,6 1,8

Persones de 60 a 65 anys 51,6 1,1 55,1 1,2

Percentatge població 14,6 5,5 19,7 5,9

Total vacunats 68.399 22.262 81.733 23.676

Evolució de  
la vacunació al 
Vallès Oriental

Setmana anterior
(11/04/2021)

Setmana actual 
(18/04/2021)

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

FO
N

T
: D

A
D

ES
C

O
V

ID
.C

A
T



NOTICIESNOU9EL Dilluns, 19 d’abril de 2021 11

Afadis Baix Montseny presenta 
el seu propi centre d’ocupació
L’entitat també va explicar dissabte la seva transformació en cooperativa

A
IT

A
N

A
 S

U
C

H

Usuaris i familiars de la nova cooperativa segueixen l’acte de presentació d’aquest dissabte a Palautordera

Sta. M. de Palautordera

Pol Purgimon

Afadis, l’entitat per l’atenció 
de persones discapacitades 
del Baix Montseny, tenia un 
doble motiu de celebració 
aquest dissabte al matí. La 
primera, que han transfor-
mat la seva estructura legal 
–que fins ara era una asso-
ciació– en una cooperativa. 
I segona, que ja poden pre-
sumir del centre d’ocupació. 
Per fer-ho rodó, van organit-
zar una trobada informativa 
–i també festiva– al camp de 
futbol del barri del Temple, a 
Santa Maria de Palautordera, 
a pocs metres de l’edifici on 
hi ha el centre de l’entitat. 
Hi estaven convidats els 
usuaris, treballadors, col-
laboradors i també els càr-
recs institucionals de la zona. 

De fet, des d’ara el servei 
d’ocupació és la principal 
activitat d’Afadis, cosa que 
ha fet impulsar-la cap a un 
canvi d’estructura legal. “Tot 
això, sota el paraigua de l’as-
sociació, que és el que érem 
fins ara, no tenia sentit. La 
nostra activitat bàsica ara és 
l’ocupacional. Tenim un cen-
tre que funciona de dilluns a 
divendres i amb personal de 
primera línia”, va explicar a 
EL 9 NOU el gerent de l’enti-
tat, Rafel Vidal. 

Afadis s’ha convertit en 
una cooperativa de consu-

midors i usuaris, d’iniciativa 
social i sense ànim de lucre. 
De moment, tenen 10 socis, 
però pretenen arrossegar 
tant el conjunt dels usuaris 
com els professionals que 
hi treballen per fer-la més 
plural. “La cooperativa és 
la millor manera perquè els 
socis puguin tenir dret a veu 
i vot”, insisteix Vidal. 

Aquesta iniciativa s’ajunta 
amb el centre d’ocupació, 
que actualment té 12 usua-
ris, amb capacitat d’acollir-ne 
fins a 20. L’acte va servir per 

posar en valor aquest centre, 
que integra un equip de pro-
fessionals i dona servei a per-
sones de més de 18 anys que 
tenen una discapacitat seve-
ra. “La Generalitat reconeix 
que no poden treballar i per 
normativa han d’anar a un 
centre ocupacional”, explica 
el gerent.

Fins que no es va inaugu-
rar el d’Afadis, els usuaris 
del Baix Montseny havien 
d’anar a centres de la Roca 
o Arbúcies. “Molts tenen 
una discapacitat física, han 

d’anar amb un transport col-
lectiu i poden estar-se tres 
quarts d’hora per anar fins 
al centre”, explica el gerent. 
Per això era important que el 
centre fos a Palautordera. De 
fet, els usuaris, que s’hi estan 
entre setmana, hi poden des-
envolupar diverses activitats 
de costura, informàtica, cui-
na o maquillatge. “Els nois i 
noies amb discapacitat seve-
ra han de poder fer coses: és 
una oportunitat per al seu 
propi desenvolupament per-
sonal”, justifica Vidal.

Detenen al 
Maresme un 
pres que havia 
fugit de Quatre 
Camins el 2017

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dilluns de la setmana 
passada a Palafolls, al Mares-
me, un intern de la presó de 
Quatre Camins, a la Roca, 
que l’any 2017 va aprofitar 
un permís penitenciari per 
no tornar al centre. Des 
d’aleshores, estava fugat de 
l’acció de la justícia. Com-
plia condemna per delictes 
contra el patrimoni. Segons 
van informar els Mossos 
divendres, acumula més de 
40 antecedents policials. La 
detenció la van fer agents del 
Grup de Recerca Activa de 
Fugitius dels Mossos.

L’home vivia en un xalet 
de luxe de Lloret de Mar, a la 
Selva, que havia ocupat. Els 
investigadors van comprovar 
que sortia molt poc de la casa 
i que, quan ho feia, adoptava 
moltes mesures de seguretat. 
Per exemple, no parava mai 
el motor del vehicle o donava 
voltes al lloc on anava per 
assegurar-se que no hi havia 
policia a la zona. Si troba-
va algun control policial, 
“no dubtava a fugir a gran 
velocitat amb el vehicle, de 
manera que posava en risc la 
vida dels policies i de la resta 
d’usuaris”. Va ser arrestat a 
Palafolls, quan estava aturat 
a l’interior del vehicle que 
conduïa. 
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Exp.: 1510/2020

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 de març de 2021, va adoptar els 
acords següents:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança de protecció contra la contaminació 
odorífera.
2. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’ordenança 
pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a 
un diari d’àmplia difusió i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació 
de l’anunci al BOP.
3. Notificar el present acord i el text de l’ordenança a les empreses que 
per la seva activitat es puguin veure afectades per la futura norma.
4. Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació 
que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació.
Aquest acord és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i, 
per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu 
exercitar el que estimeu procedent de conformitat amb la Llei 39/2015, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L’expedient es pot consultar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, al carrer Major, 2-4, de Parets del Vallès, 
de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, i a la pàgina web municipal. 

Parets del Vallès, 13 d’abril de 2021
Rosa Martí Conill
Regidora d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge, Salubritat Pública i 
Patrimoni Cultural

Exp.: 3945/2020

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 de març de 2021, va 
adoptar els acords següents:
1. Aprovar inicialment el Reglament per a la constitució del Consell 
Municipal de Joves de Parets del Vallès.
2. Sotmetre el present acord a informació publica mitjançant 
anunci, que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i 
en un dels mitjans de comunicació escrita, durant un termini de 
trenta dies, transcorregut els quals sense que s’hagin formulat 
al·legacions esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació del 
Reglament.
La documentació de l’expedient es pot consultar a la pàgina 
web de l’Ajuntament, a l’adreça: https://www.parets.cat/temes/
educacio/accions-educatives-amb-participacio-ciudadana/
consell-de-joves
El secretari accidental,
Josep M. Amorós Bosch
Parets del Vallès
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Dos detinguts a Mollet i Martorelles 
per relació amb robatoris amb força
Els Mossos els atribueixen la sostracció de joies a una casa de subhastes de Barcelona

El projecte executiu està enllestit i pendent de validació per licitar-se

Mayoral situa a la tardor l’inici de 
les obres del centre de radioteràpia

Granollers

EL 9 NOU

Josep Mayoral, alcalde de 
Granollers, situa al proper 
octubre l’inici de les obres 
del nou centre de radiote-
ràpia per fer tractaments 
contra el càncer que es cons-
truirà en un terreny annex 
a l’Hospital de Granollers i 
que gestionarà el Consorci 
Hospital Clínic de Barcelona. 
Mayoral ho va avançar dijous 
en la presentació d’un llibre 
sobre els 18 anys d’Onco-
vallès. Segons ha concretat 
Mayoral a EL 9 NOU, el pro-
jecte executiu de l’edifici del 
centre de radioteràpia i el 
servei de diàlisi “està tancat” 
i “pendent de validació”. 

Fet aquest tràmit, l’Hospi-
tal Clínic iniciarà el procés 
administratiu per trobar 
l’empresa que farà l’obra, 
pressupostada en uns nou 
milions. Tot plegat permet 
situar l’arrencada de les 
obres a la tardor i la posada 
en marxa el 2023, passats els 
14 mesos d’obra i els 4 afe-
gits de posada a punt.

L’edifici l’han dissenyat els 
despatxos BAAS Arquitec-
tura i Casa Solo Arquitectes, 
que van guanyar el concurs 
de l’Ajuntament amb un 
cost de 388.000 euros. El 
consistori també assumeix 
la urbanització de l’espai, 
situat a l’antiga casa de Can 
Bufí, als carrers José Zorrilla, 
Bartomeu Brufalt i Manel 

Cornella. Tindrà un accelera-
dor lineal de ràdioteràpia, un 
dels aparells finançats per la 
fundació d’Amancio Ortega, 
propietari d’Inditex. El cen-
tre estarà preparat per tenir-
ne un segon que doblaria de 
500 a 1.000 els pacients trac-
tats cada any.  

Mayoral destaca que el 
centre i la resta d’inversions 
sanitàries previstes, com 
la nova Policlínica, la cons-
trucció d’un nou edifici a 
l’Hospital i l’ampliació de 
les UCI i dels espais per a 
malalts mentals “donen la 
volta a l’estructura sanitària 
de la ciutat”. “És una suma de 
circumstàncies que ens situa 
en el punt que mereixem en 
matèria sanitària”, apunta.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra han 
fet dues detencions a Mollet 
i Martorelles en el marc 
d’una operació en la qual, 
juntament amb la Policia 
Nacional, han desarticulat 
un grup especialitzat en la 
comissió de robatoris amb 
força. En l’operació es van 
fer dues detencions més a les 
poblacions madrilenyes de 
Pinto i Leganés.

Als arrestats se’ls conside-
ra presumptes responsables 
del robatori comès aquest 
mes d’octubre en una casa de 
subhastes de Barcelona, d’on 

van sostreure joies valorades 
en un milió d’euros.

L’entramat estava integrat 
per dos coneguts grups, un 
d’establert a Madrid i l’altre 
a Catalunya, que estaven 
vinculats entre ells. Els seus 
integrants acumulen 251 
antecedents, la majoria rela-
cionats amb delictes contra 
el patrimoni.

La detenció més recent 
es relaciona amb els fets 
del mes d’octubre, quan els 
Mossos van tenir la informa-
ció del robatori a la sala de 
subhastes de Barcelona. Els 
lladres van accedir al soterra-
ni de l’establiment pels patis 
interiors de l’edifici i, un cop 
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Un dels forats des dels quals els lladres van accedir a la cambra cuirassada

dins, van ver un butró en 
una de les parets que donava 
accés a la cambra cuirassada 
que van obrir amb un bufa-
dor d’oxitall. De l’interior de 
la cambra i d’altres aparadors 
del local, van endur-se joies 
per valor d’un milió d’euros.

Va ser per les imatges de 
les càmeres de seguretat 
que els agents van observar 
com els autors dels fets, 
amb guants i altres peces de 
roba per ocultar el rostre, 
entraven i sortien del local 
amb motxilles i maletes amb 
eines per cometre el roba-
tori. Uns dies després, van 
aparèixer en una zona del 
riu Besòs a Sant Fost, parts 
no valuoses de les joies. Els 
Mossos van identificar dos 
dels autors del robatori a la 
comarca i es van fer escor-
colls als domicilis de Mollet i 
Martorelles. Els arrestats van 
quedar en llibertat amb càr-
recs amb mesures cautelars 
després de passar a disposi-
ció judicial. La investigació 
continua oberta.

Illa demana des de Mollet un “pas 
al costat” a l’independentisme
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El candidat socialista a la 
presidència de la Generali-
tat, Salvador Illa, demana 
“un pas al costat” als partits 
independentistes per propi-
ciar “un govern d’esquerres” 
que, sota el seu lideratge, 
se centri “en les prioritats 
que de veritat preocupen a 
Catalunya”. Illa va fer aques-
tes declaracions dissabte 
després de visitar Mollet i 

Parets, en un recorregut en 
el qual va parlar amb propi-
etaris de comerços i vianants.

“He vist l’esperit emprene-
dor de la gent per mantenir 
les activitats econòmiques en 
marxa i una preocupació per-
què hi hagi l’acompanyament 
de les administracions. Això 
contrasta amb la inactivitat 
el govern de la Generalitat. 
Estem en el dia de la mar-
mota”, va dir. Illa va estar 
acompanyat per dirigents 
comarcals del PSC.

Els bombers 
rescaten un 
excursionista ferit 
a Tagamanent

Tagamanent

Efectius dels bombers van 
rescatar un excursionista veí 
de Lliçà d’Amunt que s’havia 
accidentat aquest diumenge 
al matí en una zona situada 
entre el Pla de la Calma, 
a Tagamament, i el Suí, a 
Cànoves i Samalús. L’ex-
cursionista, amb afectació 
a l’espatlla, va haver de ser 
traslladat amb helicòpter fins 
al Parc de Bombers de la Gar-
riga, d’on el SEM el va portar 
a l’Hospital de Granollers.
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Tot passejant pel camí de casa he sentit passar un 
tren que tenia la roda quadrada. Això m’ho havia 
ensenyat el pare, que abans de fer d’editor havia 
estat ferroviari. Abans els rails de la via del tren 
estaven separats per un petit espai per donar lloc a 
les dilatacions per la calor i d’aquí el sotragueig que 
se sentia quan passava un tren. El pare, però, distin-
gia aquest sotragueig del soroll que feia quan una 
unitat portava una roda quadrada; evidentment la 
roda no estava quadrada però no era perfectament 
rodona. Ara els rails estan soldats i aquell sotra-
gueig no se sent però sí un soroll semblant quan 
porta una roda quadrada i avui n’he sentit un i m’ha 
fet recordar tot el que el pare m’havia ensenyat del 
ferrocarril.

A més d’anar i venir constantment de Barcelona-
Llerona-Barcelona, viatjàvem pel plaer d’anar amb 
tren. Ell tenia un passi de lliure circulació i la famí-
lia un quilomètric amb cupons per a 10.000 quilò-
metres durant un any i sempre els solíem esgotar i 
més. Quan s’acabava l’any i quedaven cupons deia: 
“Diumenge ens podríem arribar a Puigcerdà o a tal 
lloc”, depenia dels cupons que hi havia encara per 
tallar. La de Puigcerdà o de la Tour de Carol era la 
línia Nord, la que travessa la comarca de Parets a 
Aiguafreda i, quan hi havia baixador, alguns trens 

paraven a Llerona. Sovint el pare, per la feina, havia 
d’anar a Portbou i se m’enduia. Als anys de la meva 
infantesa en aquella línia, la de França, a partir de 
l’estació de Flaçà es necessitava l’anomenat salcon-
duit de fronteres com passava a totes les línies que 
s’acostaven a la frontera. Per anar cap al sud o a 
l’oest no se’n necessitava. 

Alguna vegada havíem anat a Canfranc, a llindar 
amb França i, per tant, amb salconduit. Fins l’any 
1949, des de Canfranc i travessant el túnel de Som-
port es podia passar la frontera fins a la ciutat de 
Pau. A partir d’aquell any, per desacords entre Espa-
nya i França, va quedar tancat aquell pas, ara diuen 
si el tornaran a obrir. Allí, però, el que al pare li 
agradava ensenyar-me era l’estació de tren. Sembla-
va mentida que en aquell racó dels Pirineus pogués 
haver-hi una estació d’aquelles dimensions: una 
imponent arquitectura industrial de començaments 
del segle XX; crec que encara es pot visitar, però ara 
la gent va per aquells indrets amb cotxe i per la neu. 
El pare hi anava pel plaer d’anar amb tren i contem-
plar aquell edifici ferroviari modernista.

El viatge estrella era anar a Madrid amb qualse-
vol excusa. És clar, havia de ser en època de vacan-
ces, tant si anàvem ell i jo com amb tota la famí-
lia. La línia Barcelona-Madrid amb el tren exprés 
de nit, màquina de vapor, butaca però no amb llit; 
donava per molt i al llarg del trajecte el pare no tan 
sols donava una lliçó de ferrocarril sinó un verta-
der curs; tot i que se’n deia un tren exprés parava a 
moltíssimes estacions i trigava entre 12 i 14 hores. 
A estones dormíem però a cada estació la sotraga-

da de la frenada et despertava. La primera atrac-
ció eren els túnels del Garraf; entre túnel i túnel, 
quan encara era clar, esperaves veure un tros de 
mar, ara!

L’estació que em cridava més l’atenció era la de 
Picamoixons, pel nom i la fonètica. A l’època, per 
anar a Lleida, Saragossa o Madrid hi havia diverses 
alternatives ferroviàries; una era la de passar per 
Picamoixons; una altra era passant per Manresa. 
Totes dues confluïen a Lleida. Ni havia una que se 
saltava Lleida, era la de Barcelona-Tarragona-Reus-
Casp-Saragossa-Madrid. Aquesta tenia l’al·licient 
de travessar el túnel de l’Argentera, que quan va 
ser construït, a finals del segle XIX, era el més llarg 
de la Península, tenia i té 4,4 quilòmetres de lon-
gitud. És en el trajecte de Reus a Falset. El pare, 
que semblava conèixer-se la línia pam a pam, poc 
abans d’entrar al túnel ordenava: “Pugeu totes les 
finestres!” Era l’estiu, llavors els trens no duien aire 
condicionat, la gran màquina de vapor treia un fum 
de mil dimonis i, malgrat tancar les finestres, un 
cop passat el túnel s’havia de ventilar tot el vagó i... 
rentar-se els narius amb el mocador, que quedava 
negre.

Més endavant passàvem per Casp, la del Compro-
mís, però llavors d’això no se’n parlava. A Saragossa 
no recordo si l’estació es deia Campo Sepulcro o 
Delicias. El que sí que recordo és que era la parada 
més llarga, no exagero si dic que d’una mitja hora. 
Tots els que no dormíem baixàvem a estirar les 
cames, el pare la feia petar amb el cap d’estació, per 
l’andana passaven venedors oferint menges i begu-
des, els viatgers pujaven i baixaven del tren diverses 
vegades, era pràcticament mig camí, fins que els xiu-
lets del cap d’estació i el més estrident de la màqui-
na de vapor cridaven tothom a tornar a pujar al tren. 

Altres estacions on paràvem més del compte eren 
Arcos del Jalón o Sigüenza. A cada estació ens des-
pertàvem per la sotragada o, si no, el pare ho feia 
per explicar-me les operacions que s’hi feien. En 
unes es carregava carbó i en altres aigua per a la 
màquina de vapor, una de les cèlebres Santa Fe, com 
la que il·lustra aquest article. En més d’una passava 
un operari picant les rodes del vagó amb un martell, 
era com una música que escoltaves mig adormit. La 
raó: comprovar que no n’hi hagués cap d’esquerda-
da. Amb cara de son i tractant de deixondir-nos arri-
bàvem a Madrid, a l’estació del Norte o de Príncipe 
Pío en el pati de la qual jo, bastants anys després, 
faria la instrucció en el Batallón de Ferrocarriles, 
però aquesta seria una altra història com ho serien 
altres aventures en el tren del pare.

Tot això i més m’ha vingut a la memòria quan 
encara em ressona a les orelles el crac-crac de la roda 
quadrada del tren que avui ha passat per Llerona.

EL 9 NOU

La Marta Rodríguez, de 
Granollers, i l’Iris González, 
de Mollet, fan servir Rodalies 
per als seus desplaçaments. 
També tenen en comú que 
van amb cadira de rodes i 
han de patir cada dia les bar-
reres arquitectòniques de 
les estacions de Granollers-
Canovelles i Mollet-Sant 
Fost [vegeu EL 9 NOU del 
divendres passat]. Com elles, 
centenars i centenars de 
persones amb discapacitats 
físiques o sensorials, amb 
problemes per caminar com la 
gent gran o simplement per-
què arrosseguen un carro de 
la compra o un cotxet d’infant 
es troben set de 17 estacions 

de Rodalies al Vallès Oriental 
que encara no s’han adaptat 
amb ascensors o passos sub-
terranis per canviar d’andana 
o creuar les vies. A centenars 
i centenars de persones, les 
estacions de Figaró, les Fran-
queses, la Garriga, Granollers-
Canovelles, Mollet-Sant Fost, 
Parets i Sant Martí de Cen-
telles els escup a la cara cada 
dia que el transport públic no 
està fet per elles, que espavi-

lin amb el transport privat si 
volen comoditat o que Renfe 
i Adif no les considera prou 
interessants per al seu servei. 
Són tres motius que haurien 
de fer que tothom –inclosos 
els que no tenen cap proble-
ma per moure’s– es rebel·li i 
expressi que ja n’hi ha prou 
d’aquest atemptat quotidià a 
la dignitat de la gent.

Es pot concedir que s’ha 
avançat en l’adaptació per a 

tothom de les estacions de 
tren de la comarca, però com 
en el cas del desdoblament de 
la R3, les obres i la posada en 
marxa d’actuacions concretes 
se sumen massa lentament 
al llarg de dècades i dècades. 
El 90% dels usuaris de fer-
rocarril a Espanya fan servir 
les Rodalies enfront del 5% 
que fa servir l’AVE. És signi-
ficatiu, però, en els prop de 
30 anys que van de 1990 a 

2018, la inversió en Rodalies 
a tot l’Estat ha estat de 3.680 
milions i l’alta velocitat n’ha 
aconseguit 55.888 milions. 
O el que és el mateix, per 
cada euro invertit en Roda-
lies se n’han invertit 15,2 
en l’AVE, segons ha recollit 
Josep Reyner per al Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 
Són xifres que clamen al cel, 
sobretot si es llegeix a con-
tinuació la Convenció sobre 
els Drets de les Persones amb 
Discapacitat de l’ONU que 
reconeix el dret d’aquest col-
lectiu a moure’s lliurement. 
No hi ha excusa per trencar 
les barreres arquitectòniques, 
només cal trencar la barrera 
mental a Adif i Renfe d’inver-
tir en les Rodalies.

Barreres arquitectòniques 
o barreres mentals?

El tren de la ‘roda quadrada’
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Cal il·luminació a Cal Gavatx
Soc en Guillem Raimundi Esteban i parlo en nom de la 
comunitat de skaters de Corró d’Avall. Escric aquest 
missatge donat que fa anys que demanem que s’il·lumini 
de forma correcta l’skatepark de Cal Gavatx, el qual és 
un lloc de reunió comú entre els joves i famílies amb 
infants que no poden gaudir de l’esport que els agrada 
quan la llum del dia no hi és present.

Apostar pel jovent i el seu gaudi amb unes bones con-
dicions afavoriria la pràctica d’exercici i permetria que 
la gent que treballa en horaris de vespre també pogués 
gaudir durant la tarda o la nit sense dificultats.

Tots els correus que hem enviat a l’Ajuntament mai no 
han estat respostos i hem decidit escriure a EL 9 NOU i 
fer saber la nostra demanda pel cas omís rebut fins ara 
per part de l’Ajuntament. Gràcies.

Guillem Raimundi Esteban
Les Franqueses del Vallès

Incívics a Canovelles
Soc un veí de Canovelles de 70 anys i voldria explicar 
el maltractament psicològic que patim un grup d’anci-
ans, de 70 a 95 anys, als nostres habitatges per culpa de 
l’Ajuntament i de la Policia Local. En diuen incivisme, 
però nosaltres en diem vandalisme per part d’una sèrie 
de persones, menors i adults, que incompleixen lleis i 
ordenances municipals i ens fan la vida que paga la pena 
viure-la, fins al punt que algú ja pensa que no es mereix 
viure així.

Fa quatre anys que ho denunciem al síndic de greu-
ges, a la Policia Local; reunions amb l’alcalde, el tinent 
d’alcalde i els serveis socials; durant els últims 14 mesos 
hem presentat proves diàries al tinent d’alcalde (imat-
ges, vídeos, àudios)... però la realitat és que no s’hi ha 
fet res de res. Tot el poble sap que el motiu és la por. 
Aquestes persones incíviques pertanyen a una determi-
nada ètnia, que els nostres polítics i policies preferei-
xen veure-la de lluny. És per això perquè cada cop que es 
truca per demanar ajuda ens responen que estan en un 
operatiu. 

Francisco Pastor
Canovelles

Carta oberta a ERC,  
Junts i la CUP
L’electorat català us ha donat la majoria absoluta de l’in-
dependentisme per formar govern a Catalunya per avan-
çar democràticament cap a la independència. Respectant 
tots els altres partits demòcrates i escoltant les seves 
propostes, és desil·lusionant que encara no s’hagi arri-
bat a cap consens. És lamentable que el Parlament de 
Catalunya no hagi estat capaç de celebrar una vertadera 
sessió parlamentària sobre política social com manifesta 
el resultat de les votacions. Una majoria independentis-
ta no pot deixar de banda el pensament polític dels par-
tits no independentistes en una democràcia autèntica. 

El diàleg no ha estat possible perquè la paraula no era 
intel·ligent, ni racional, per culpa de l’egoisme de partit, 
tant per la dreta com per l’esquerra, tant per l’indepen-
dentisme com per l’unionisme. Una ullada a la situació 
política de casa nostra ens alliçona de la feble democrà-
cia en què ens movem. Efecte agreujat per una demo-
cràcia nacional i mundial segons la qual el ciutadà és 
un servidor de la democràcia definida per la llei, no una 
persona lliure defensada per una llei democràtica. 

La ciència ens explica que l’ésser humà és un micro-
cosmos en el que cada membre, cada òrgan, cada cèl·lula 
compleixen a la perfecció la seva funció per a un cor-
recte desenvolupament i una bona salut. Quan algun 
d’aquests components no compleix, la persona emma-
lalteix i sovint mor. La imatge del microcosmos ens con-
firma que la malaltia mundial política i social es deu a 
un imperfecte compliment dels deures dels membres 
socials, política, religió, economia, cultura i civisme. I 
d’entre aquests membres, els més responsables de la 
malaltia mundial són la política i l’economia. Catalunya 

també està malalta per culpa dels membres responsables 
de la seva salut, essent els principals la política i l’eco-
nomia. La medecina hi és. La Covid-19 està demanant el 
tractament adequat: a) escoltar els ciutadans; b) diàleg 
polític democràtic intel·ligent i racional; c) respectar les 
diferències i arribar a un consens sense necessitat de 
que ningú renunciï a les seves idees; d) agermanament 
amb les democràcies del món; f) aprovar en referèndum 
la solució de consens; g) agermanament universal amb 
les democràcies del món. Què ho pot fer fracassar? L’or-
gull i egoismes de partit.

Joan Sala Vila
Granollers

Les lliçons del pas del temps
El pas del temps no hauria de significar notablement 
un deteriorament de la persona sinó mes aviat el con-
trari. Per exemple, pel que fa a la capacitat intel·lectual 
no li pot anar millor, ja que és precisament l’edat la que 
proporciona experiència i coneixement. I com més anys 
complim més aprenem perquè l’horitzó de l’aprenen-
tatge és infinit. Certament, el nostre desenvolupament 
intel·lectual no té fronteres. 

S’ha de ser positiu i tenir molt clar que amb el temps 
la ment es rejoveneix, i en aquest sentit crec que la vida 
ens ofereix multitud d’exemples dels quals crec que farí-
em bé d’extreure’n una lliçó. 

Anna Maria Muntada Batlle.
Granollers

BÚSTIA

Estimades Núria Busquet  
i sobretot la teva filla

No sabeu ben bé com soc a la vostra pell. Preguntareu 
què punyeta fa aquesta vella de 80 anys parlant de la 
vostra problemàtica: doncs aquí va la meva història. 
També vaig patir aquesta malaltia anomenada anorè-
xia, llavors se’n deia que no menjava per estar prima. 
Equivocats! És un encreuament entre els dos sers que 
tenim al cervell. El positiu i bo i l’altre, el negatiu i per 
a mi el malparit. Resultat: no menjar, ràbia contra la 
gent –inclús els que estimes–, negació, rancor, pensa-
ments dolents... Que mai, mai els portis a terme: obli-
da’ls dels tot; mira el cel, les muntanyes, les flors... els 
perdries en un moment.

Jo no volia escoltar sermons. Penso que és el mateix 
que et passa a tu ara mateix. Quan sentis això, fes de 
periodista i escriu les teves vivències. Envia-les a EL 9 
NOU o a mi i et prometo que farem un llibre per ajudar 
jovent com tu i com jo.

Ah! Em descuidava dir-te que pesava 34 quilos. Tot 
i fer por a la gent que pujava amb mi al tren i al metro 
vaig acabar la carrera de Magisteri. Soc feliç amb el meu 
home, les meves filles i quatre nets; ah, i un gat i un gos. 
Confio que, si no et fa por el coronavirus (ja estic vacu-
nada), podem fer una xerrada amb tu i la mare. 

Montse Abril
Mollet del Vallès

El Dilluns de Pasqua un bon amic em 
va enviar aquest missatge: “Digue’m 
beneit per fixar-m’hi ahir, en el gran 
dia de Pasqua, però al matí, tot cami-
nant pel parc de la Primavera de 
Montjuïc, em vaig creuar amb una 
parella que portava un gos. La pota 
dreta del darrere la tenia embenada, 
penjant, com trencada. Caminava grà-
cies a les altres tres potes i un enginy 
senzill enganxat al cos de l’animal amb 
quatre rodetes. I, ell content, seguint 
als amos. La Pasqua es predica des de 
la trona, però es practica en cada petit 
detall que dona vida, ajuda a la vida i 
fa vida... amb tothom, amb tot, tam-
bé amb els animals.” Reflexiono sobre 
aquestes paraules i em decideixo a 
escriure sobre ells, els animals; sobre 
nosaltres i sobre les nostres respectives 
actituds i reaccions. Necessitaré espai, i 
com que no en tindré prou amb aques-
ta columna, ho continuaré en properes. 
La d’avui només és a tall de preàmbul.

Llegeixo a la Bíblia (Gènesi, 1 – La 
creació): “Déu digué: Que les aigües 
produeixin éssers vius que s’hi moguin 
i animals alats que volin entre la terra 
i la volta del cel. Que la terra produei-
xi éssers vius de tota mena: bestioles i 
tota mena d’animals domèstics i ferés-
tecs. I va ser així.”

El papa Francesc ens ofereix aques-
ta reflexió a Lloat sigueu: “Quan s’ana-
litza l’impacte ambiental no sempre 
s’inclou un estudi acurat sobre l’im-
pacte en la biodiversitat, com si la 
pèrdua d’algunes espècies o de grups 
animals o vegetals fos alguna cosa de 
poca rellevància. Les carreteres, els 
nous cultius, els filats, els embassa-
ments i altres construccions van pre-
nent possessió dels hàbitats i a vega-
des els fragmenten de tal manera que 
les poblacions d’animals ja no poden 
migrar ni desplaçar-se lliurement, de 
manera que algunes espècies entren 
en risc d’extinció.”

Esmento unes frases sobre els ani-
mals: “L’home excedeix en feresa tots 
els animals” (Baltasar Gracián); “La 
grandesa d’un poble es mesura per 
com tracta els animals” (Mahatma 
Gandhi); “L’estimació dels animals 
està tan lligada a la bondat del caràc-
ter, que es pot afirmar amb seguretat 
que tots els qui són cruels amb els 
animals no poden ser bones persones” 
(Artur Schopenhauer).

I d’Enric Gelpí, l’ermità de Sama-
lús a La pregària dels animals, mireu 
l’oració que fa l’ase: “Déu meu, de 
les meves llargues orelles se’n riuen. 
I per què em serveixen? Pel que haig 
de sentir... Em fan treballar durament, 
la llarga jornada, sense compassió, i 
massa vegades fan córrer el bastó, que 
Déu n’hi do. Amb un xic de palla m’ali-
menten, guardant per als altres el gra, 
les garrofes i l’alfals. Malgrat que els 
meus brams no pugen al cel, per un 
cop, feu-los arribar, que també amb 
ells vull lloar-vos. Amén.”

LA PROPOSTA ESTEV@

Parlem  
dels animals? (I)

Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr
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L’1 d’octubre de 1911, el Down-Car Club de 
Barcelona, d’acord amb la Comissió de Festes de 
Sant Feliu de Codines, havia organitzat una gran 
prova de cotxes sense motor que va ser un èxit 
complet, gràcies, entre altres ingredients, al fet 
que la composició dels equips era mixta: el tripu-
lant era un home i l’acompanyant, una dona. Els 
tres primers classificats van ser, per aquest ordre, 
l’equip format per Josep Maria Armangué i Paqui-
ta Portusach; Francesc Mestres i Enriqueta Roig, i 
Manel Armangué i Rosita Armangué. Qui va fer la 
crònica per a la revista esportiva Stadium va ser el 
seu col·laborador Josep Maria Armangué, un jove 
barceloní que va fer la carrera de Medicina i que 
quan va ampliar els seus estudis a Anglaterra es 
va capacitar en una altra mena de carreres, les de 
velocitat.

S’explica que el Centre Excursionista de 
Catalunya va presentar el jove de 17 anys Josep 
Maria Armangué i Feliu a una prova de bobsleigh 
que el 1907 s’havia de celebrar a França, la Copa 
President de la República Francesa. Per manca de 
neu es va haver de suspendre i Armangué va apro-
fitar el bob i l’hi va instal·lar quatre rodes de bici-
cleta i un fre, que era una rudimentària palanca 
feta de fusta que, en accionar-la, fregava a terra i 
amb més o menys fricció alentia la marxa del vehi-
cle, tenint en compte que aleshores les carreteres 
encara no estaven asfaltades.

A Rússia, el 1764, Catalina II ja baixava amb 
caixons amb rodes i d’aquí va venir l’expressió 
muntanya russa. Al Regne Unit d’aquesta mena 
d’artefactes n’hi deien downhill-wagons i als EUA, 
bob-cars. Aquests primers enginys van ser cons-
truïts de manera casolana, amb xassís i carenat 
de fusta, rodes de bicicleta i sense suspensions, 
el volant d’un diàmetre més que considerable, 
seients en tàndem –ah!– i, com ja he dit abans, 
sense motor; per tant les curses es feien baixant 
per pendents, algunes de les quals tenien fins a 
10 quilòmetres. A Catalunya aquestes curses vin-
gudes de la mà d’Armangué van conservar el mot 
anglès down-car, i el 1909 es van reglamentar les 
competicions amb l’organització de la primera 
Copa Barcelona. A la península Ibèrica també se 
celebraven competicions: al País Basc, de goitik 
behera –que vol dir de dalt a baix– o a Astúries, de 
carrilanas.

Aquí s’aprofitaven diverses carreteres; la del 
Tibidabo, amb sortida des de l’hotel Vista Rica 
i fins a Can Gomís; la de Vallvidrera, fins a l’es-
tació de baix del funicular; el Turó de la Rovira; 
l’Arrabassada; de Montjuïc fins al Paral·lel, etc. 
El 1910 es va celebrar la primera Copa Sant Feliu 
per la carretera que mena a la veïna localitat de 
Riells del Fai i a Castellterçol coincidint amb la 
festa major també van organitzar la seva cursa de 
down-cars.

Aquelles competicions ben aviat van ser un gran 
atractiu del qual ja se’n feien ressò diversos mit-
jans de comunicació com el setmanari Eco de Sports 
o diaris com La Veu de Catalunya, La Publicidad, El 
Poble Català i La Vanguardia. El públic que hi assis-
tia quedava sorprès de l’alta velocitat que agafa-
ven aquelles màquines, empeses per la força de la 
gravetat, a les quals, per fer-les córrer més enca-
ra, alguns tripulants hi afegien pes extra. Els acci-
dents, doncs, eren freqüents, com el que es rela-
ta en una de les cròniques de la segona Copa Sant 
Feliu: “Durant els entrenaments que es van fer al 
matí, es va haver de lamentar un sensible accident 
degut a una imprudència, en pujar al cotxe cinc 
persones, un pes excessiu que va fer que, en arribar 
a un revolt, el cotxe cedís per la part de les seves 
rodes, insuficients per traginar tant pes i bolqués. 

Miraculosament tots en van sortir indemnes. El 
cotxe pertanyia als germans Puig.” 

Per als tripulants –tots ells del sexe masculí–, no 
es descuidava l’al·licient dels premis: broquets per 
a fumador, ampolles de licor, un bastó de passeig 
de fusta de malaca, botons de puny, una cartera de 
pell russa... i a la nit, al Casino de Sant Feliu, per 
no deixar de banda les senyoretes acompanyants 

també hi va haver la celebració d’un formidable 
cotillón. Les famílies Armangué, Portusach, Mes-
tres, Puig, Arruga, Torres i Roig estiuejaven al 
poble.

TIP D’ESPERAR EL REMOLC

Després de cada baixada tocava remolcar el giny 
un altre cop a dalt de tot de la pujada, per la qual 
cosa s’havia de menester un cotxe dels de motor 
i en aquella època els cotxes anaven escassos. A 
Barcelona no es va matricular el primer fins al 
1907 i a la xifra dels primers 500 automòbils 
posats en circulació no s’hi va arribar fins al 1910. 
Armangué, de caràcter impacient i que no se sabia 
estar-se quiet, es va cansar d’haver d’esperar el 
remolc i un dia va acoblar al seu down-car un petit 
motor J.A. Prestwich que havia dut de Londres i 
que un cop l’havia arrossegat fins a dalt el des-
muntava, i deixava l’andròmina a punt per tornar 
a baixar.

El motor, instal·lat de forma permanent, va ser 
l’inici dels ciclecars o autocicles, que van aparèixer 
a la segona dècada del segle XX i dels quals Josep 
Maria Armangué també fou pioner, amb la crea-
ció de la seva marca David, la primera unitat de la 
qual sortiria dels tallers Juanicó de Barcelona l’any 
1913, el primer de construcció nacional. Com que 
el David era un cotxe menut, va ser un bon encert 
batejar-lo amb el nom del personatge bíblic que va 
vèncer al gegant Goliat, així com l’emblema que es 
va dissenyar per a la marca, inspirat en el famós 
David de l’escultor Miquel Àngel. El 1914, quan 
Josep Maria Armangué tot just tenia 24 anys, jun-
tament amb el seu germà Frederic va crear la Fábri-
ca Nacional de Autociclos David i aquell mateix any 
ja en sortirien 100 unitats fabricades, que s’equi-
paven amb motors anglesos J.A.P; motors suïssos 
Motosacoche i, més endavant, amb motors Ballot i 
Hispano Suiza.

Com que tots els Armangué tenien el cuquet de 
la velocitat, van inscriure els petits David a nom-
broses curses. Josep Maria Armangué va guanyar la 
Barcelona-Sabadell-Barcelona de 1914 a una mitja-
na de 44,1km/h. També guanyaria la Pujada al Bruc 
de 1917. A bord dels David, d’altres pilots aconse-
guirien victòries sonades, com Josep Maria Moré, 
que va guanyar la primera Prova de la Penya Rhin, 
deixant al seu darrere marques tan importants com 
Morgan, Ideal o Buckimgham. Van ser majoria els 
David inscrits a la segona Prova per Equips orga-
nitzada pel Real Moto Club Catalunya el 1916 i 
que consistia en equips formats per una moto, un 
sidecar i un autocicle. Havien d’arribar tots tres 
vehicles a la meta amb la més precisa regularitat. 
La plaça de la Pau de Sant Feliu fou l’espai de rea-
grupament d’aquella competició.

ELS PRIMERS TAXIS DE BARCELONA

El 1917 Josep Maria Armangué va morir en un acci-
dent d’aviació, al costat del seu instructor de vol, 
el capità Hedilla, quan sobrevolaven les immedia-
cions del Prat de Llobregat. El control de l’empre-
sa de cotxes David va passar a mans dels germans 
Josep Maria i Ramon Moré Comas i també inter-
venien en el negoci famílies com els Andreu, els 
Roviralta i els Sagnier.

El 1925 l’empresa es va centrar en la fabricació 
de taxis per a la ciutat de Barcelona i van crear-
ne una flota de 200 i al cap de quatre anys ja van 
augmentar a 1.000, el nombre de taxis de luxe amb 
xofer uniformat. Els van pintar amb els colors groc 
i negre que fins ara són el distintiu dels taxis de la 
capital catalana. 

Després de la Guerra Civil i davant de l’escassetat 
de combustible, l’empresa es va bolcar en la fabri-
cació de motors elèctrics. Va crear un model de 
luxe amb xassís Citroën, per a particulars, del qual 
només se’n van fabricar 10 unitats, i el 1943 es van 
fabricar amb motor elèctric diversos taxis. Quin-
ze anys més tard, amb l’entrada de Seat al mercat, 
Autocicles David va tancar definitivament les por-
tes. Una branca de la família Armangué va muntar 
un comerç a la rambla de Catalunya de recanvis per 
a automòbils de competició. Va estar en actiu fins 
al 2010.

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com
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En aquest ordre, la copilot Paquita Portusach i Josep Maria 
Armangué, guanyadors de la cursa de ‘down-cars’ de Sant 
Feliu (1911); el pilot Andreu, amb el seu ‘cycle-car’ David, a 
la sortida de Sant Feliu de Codines (1916); aspecte de la plaça 
de Sant Feliu amb els vehicles que van prendre part a la prova 
per equips de ‘cycle-cars’, “side-cars’ i motos de força i motos 
lleugeres organitzada pel Real Moto Club de Catalunya (1916); 
i publicitat de la casa Armangué en un vehicle en competició als 
anys 80
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Aquestes reflexions formen part del llibre Després 
del foc, la rierada, de Josep Mas i editat recentment 
per l’associació Figaró Memorial. En temps de pan-
dèmia i crisi ambiental global és molt oportú refle-
xionar sobre com són els boscos del nostre muni-
cipi i, sobretot, com volem que siguin. Per això és 
important posar les coses en context. En primer 
lloc, cal tenir en compte que els boscos del Figaró 
són propietat privada però tot i així ofereixen ser-
veis imprescindibles per al bé comú en relació a 
la biodiversitat, als cicles de l’aigua i l’atmosfera i 
també com espais de lleure i salut. Per tant, la res-
ponsabilitat de gestió depèn de particulars però la 
seva conservació ens interessa a tots. Amb el bosc 
la paraula sostenible pren tot el sentit perquè si els 
sabem gestionar i cuidar en podem obtenir recur-
sos de forma indefinida. No oblidem que el Figaró i 
Montmany formen part de la Reserva de la Biosfe-
ra del Montseny, una figura reconeguda internacio-
nalment que estableix la necessitat de promoure un 
ús sostenible i respectuós dels recursos naturals.

En segon lloc, és important recordar que durant 
la segona meitat del segle XX el vincle ancestral 
entre la gent de la vall i el bosc es va trencar. Ens 
vam convertir en urbanites que vam adoptar un 
estil de vida basat en el consum desaforat de com-
bustibles fòssils, com si fossin inesgotables i com si 
això no tingués conseqüències per al planeta i per 
al nostre futur. També vam deixar en gran mane-
ra de consumir els productes dels nostres horts i 
sembrats per alimentar-nos de productes amb ori-
gen cada vegada més llunyà i produïts cada vegada 
de manera menys respectuosa amb la terra. Per tot 
plegat, el bosc va a passar a ser només un espai de 
lleure on com a molt aplegar quatre bolets i espàr-
recs. El paisatge en mosaic associat a les nombro-
ses masies es va abandonar, els ramats van desa-
parèixer i l’any 1994 va arribar el gran incendi. 25 
anys després la natura ha esborrat bona part de les 
ferides, sobretot als obacs on alzines i roures han 
rebrotat amb força. Però el bosc ha canviat, és molt 
més espès, de mal passar, algunes espècies arbòries 
s’han fet dominants i les herbes del sotabosc han 
pràcticament desaparegut per la manca de llum. 
L’amenaça d’un nou foc és evident. Davant de tot 
això, què cal fer? Per trobar respostes potser ens 
hem de plantejar algunes preguntes:

CAL FER ALGUNA COSA ALS BOSCOS CREMATS?  
És recomanable, perquè amb aclarides selectives afa-
vorim el creixement en alçada dels arbres i la seva 
resiliència davant les sequeres que vindran. També 
perquè tindrem un paisatge més resistent al foc i 
perquè augmentarà la diversitat biològica del sota-
bosc, especialment si els operaris tenen la formació 
i sensibilitat necessàries. Hem de tenir en compte, 
però, que són actuacions que requereixen una inver-
sió a fons perdut i molts propietaris, amb algunes 
excepcions notables, no estan disposats a fer-les per-
què no hi veuen cap guany a mitjà termini.

ÉS CERT QUE ELS BOSCOS DEL FIGARÓ ESTAN 

ABANDONATS? Rotundament, no. En els darrers 
20 anys l’explotació forestal ha estat molt intensa a 
bona part del municipi, llevat dels terrenys cremats 
el 1994 i algunes zones poc inaccessibles. S’han fet 
tallades a bona part de la finca de can Oliveres, al 
Socau, a tot el solell que hi ha a l’entorn de la pista 
que puja al Tagamanent, a la carena de Can Plans, 
etc. Si que és cert que a l’entorn del nucli urbà, a 
causa de les dificultats d’accés, la majoria de bos-
cos estan abandonats, però és una percepció que no 
es pot generalitzar a tot el municipi. En relació amb 

els aprofitaments forestals comentar que la qua-
litat de la feina feta és molt heterogènia. Algunes 
han estat exemplars, pensant en el bosc del futur. 
En altres s’han tallat els millors arbres llavorers o 
amb valor patrimonial per la seva mida o edat sen-
se cap mena de respecte, o també s’han colgat amb 
abocaments de brancada fonts o antics corriols cen-
tenaris. Alguns dels problemes del sector forestal 
que tenen un efecte negatiu sobre la qualitat de la 
feina feta són els preus baixos de la llenya, en part 
responsabilitat d’alguns empresaris del mateix sec-
tor, la precarietat laboral i la poca formació d’una 
part dels operaris.

QUAN ES TALLA UN BOSC S’HAN DE RETIRAR 

LES BRANQUES DELS ARBRES? No, es poden dei-
xar tallades i ajagudes a terra per limitar l’erosió i 
retornar els nutrients al bosc. En cas de pluges tor-
rencials aquestes brancades ajagudes són de gran 
ajuda perquè retenen l’aigua i la terra dels vessant, 
i fan que la punta de cabal de la crescuda no sigui 
tan intensa aigües avall.

EL BOSC S’HA DE NETEJAR? O el que és el mateix, 
el bosc està brut? Aquest és un concepte aberrant. 
La brutícia són les deixalles i abocaments. L’espar-
reguera, l’heura o el marfull són plantes autòctones 
pròpies del nostre bosc. Cal tenir en compte que 
els boscos mediterranis es caracteritzen per l’abun-
dància natural d’arbustos i lianes, a diferència de 
les avetoses del Pirineu o les fagedes d’Alemanya. 
Hem adoptat un ideal de bosc d’altres terres que 
volem imposar al nostre. Per parlar de forma ade-
quada, quan un bosc està ple de lianes i arbustos 
podem dir que és massa espès, que hi ha un excés 
de sotabosc, etc., però no que està brut.

‘EXPLOTACIÓ FORESTAL’ I ‘PREVENCIÓ D’IN-

CENDIS’ SÓN SINÒNIMS? No del tot. És cert que 
quan es tallen arbres el volum de combustible dis-
minueix, però també arriba més llum al sotabosc i 
sovint això fa que en pocs anys el volum d’herbes i 
arbustos pugui ser molt més elevat que abans de la 
tallada. Els resultats de la gestió forestal depenen, 
per tant, dels objectius plantejats. Si l’objectiu és 
la prevenció d’incendis caldrà fer estassades recur-
rents i això és inviable a gran escala per l’enorme 
despesa que suposa i perquè caldrà gastar un gran 

volum de combustible per fer anar les màquines.

EL RETORN DELS ANIMALS ÉS UN PROBLEMA?  
Tot depèn de com es miri. Avui en dia els nostres 
ecosistemes estan del tot desequilibrats perquè els 
humans vam exterminar les espècies clau que els 
configuraven. La vegetació mediterrània va evolu-
cionar sota la pressió dels incendis i de grans her-
bívors com ara cérvols, cabres salvatges, cabirols, 
senglars etc., les poblacions dels quals eren regula-
des pel llop i altres grans carnívors. Posteriorment 
el paper ecològic dels grans herbívors, imprescin-
dible per gestionar la vegetació, va ser reemplaçat 
pels ramats domèstics. Durant el darrer segle, però, 
aquests ramats han desaparegut. El retorn dels 
grans mamífers permet recuperar el funcionament 
i salut dels ecosistemes, si bé pot generar conflictes 
amb les persones que caldrà gestionar.

ES POT REPETIR UN INCENDI COM EL DE 1994? 
Tard o d’hora és molt possible que tornem a tenir 
un incendi forestal. Si bé els mitjans d’extinció i 
la tecnologia de què gaudim avui en dia són molt 
millors que els de 1994, amb el canvi climàtic hem 
arribat a l’era dels incendis de sisena generació. 
Marc Castellnou, analista d’incendis del Grup de 
Reforç en Actuacions Forestals (GRAF) dels Bom-
bers de la Generalitat i un dels referents mundi-
als en la matèria, adverteix dels efectes devasta-
dors d’aquesta nova amenaça global, contra la qual 
només es pot plantar cara amb un canvi cultural 
i econòmic profund per fer més resistent el nos-
tre paisatge. No fer res, o el que és el mateix, no 
incorporar aquestes preguntes en el debat sobre 
quin model de poble volem, i actuar en conseqüèn-
cia, és tenir molts números de tornar a patir un 
gran incendi de conseqüències inimaginables, i no 
podrem dir que no estem avisats.

I A MI COM M’AGRADARIA QUE FOSSIN ELS 

BOSCOS DEL FIGARÓ I MONTMANY EN EL 

FUTUR?  Vull imaginar boscos gestionats amb crite-
ri, que poguessin escalfar bona part de les llars del 
poble. També que aquesta activitat revertís en llocs 
de treball per a persones de la vall, les quals hauri-
en gaudit de la formació necessària per fer ben feta 
una feina tan important com aquesta. Hi hauria 
rodals de bosc vell o amb especial interès paisat-
gístic o protector on les úniques activitats forestals 
fossin de millora gràcies a la concertació público-
privada, i podríem afirmar que la gestió del terri-
tori seria la que correspon a una Reserva de la Bios-
fera. Això vol dir que es respectarien els millors 
arbres de cada rodal perquè amb la seva genètica 
contribuïssin a sembrar el bosc de futur, i que les 
tallades tindrien en compte el valor de la biodiver-
sitat com a garantia d’equilibri ambiental i defensa 
davant l’arribada d’espècies invasores. En aquest 
sentit, també es respectarien les espècies llenyoses 
secundàries i es garantiria una certa presència de 
fusta morta gruixuda, hàbitat de moltes espècies 
singulars. També es tindria cura especial de no mal-
metre els boscos de ribera, amb verns, pollancres, 
freixes, salzes i oms. M’agradaria tenir un paisatge 
en mosaic, amb zones de pastura, espais adevesats, 
i conreus disposats de forma estratègica que per-
metessin trencar la continuïtat de les masses fores-
tals, i que ens acostessin a la sobirania alimentària. 
Per això és imprescindible que tornin els ramats 
d’ovelles i cabres, i això no passarà si quan anem a 
la botiga continuem comprant massivament carn 
de l’altra punta del món.

I oblidava comentar que en aquests 25 anys d’en-
çà del foc els nostres boscos han viscut el retorn 
d’un preciós animal que havia estat extingit pels 
humans a finals del segle XIX, el cabirol. Igual que 
tots els grans herbívors, amb la seva presència limi-
ta el creixement del sotabosc i afavoreix la diversi-
tat biològica. Gaudim-lo.

Andreu Salvat Saladrigas

Botànic 
andreu@apren.cat 

Pensaments sobre els boscos del 
Figaró 25 anys després del foc i l’aigua
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Els premiats en aquesta edició, amb el director d’Innovació d’Estabanell, Ramon Gallart, primer per la dreta

Estabanell obté un nou premi 
per l’ús de la tecnologia  
en favor de la sostenibilitat

Granollers

EL 9 NOU

Estabanell Distribució, l’em-
presa distribuïdora d’energia 
elèctrica del Grup Estabanell, 
ha estat una de les guardo-
nades amb el premi Graustic 
2021 que concedeix l’Asso-
ciació d’Enginyeria Tècnica 
de Telecomunicació de 
Catalunya. El guardó es va 
lliurar dijous durant la Dia-
da de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació 
a Catalunya. L’empresa ja 
havia estat premiada el 2019 
en els mateixos guardons, 

en aquell cas en la categoria 
d’innovació digital.

El premi valora el com-
promís de l’empresa per 
desenvolupar l’activitat amb 
respecte pel medi ambient 
a través de les noves tecno-
logies. El projecte pilot de 
l’àrea d’innovació parteix 
d’un assistent energètic vir-
tual que, un cop estudiats els 
hàbits de consum i a través 
de la intel·ligència artificial, 
ofereix recomanacions d’es-
talvi personalitzades, amb 
l’objectiu de promoure un 
consum més sostenible de 
l’energia.

Reempresa va donar continuïtat 
a 16 activitats, tot i la pandèmia
Els negocis conservats durant el 2020 van evitar 34 acomiadaments al Vallès Oriental

Granollers

Joan Carles Arredondo

La pandèmia va limitar l’acti-
vitat del servei de Reempre-
sa a la comarca, però no el va 
aturar del tot. A la comarca, 
fins a 16 negocis viables que, 
per diferents circumstàncies, 
haurien cessat l’activitat van 
tenir continuïtat a través 
dels serveis d’assessorament 
i intermediació de Reempre-
sa, una iniciativa de la patro-
nal Cecot que té el suport de 
la Diputació de Barcelona. 
Els negocis que han pogut 
tenir continuïtat ocupaven 
34 persones que, sense la 
intermediació del servei, 
s’haurien quedat sense feina.

Les xifres són més mode-
rades que les que s’havien 
produït un any abans, quan a 
la comarca es van preservar 
40 negocis amb 98 llocs de 
treball. En un exercici que 
durant nou mesos va estar 
marcat per l’evolució de la 
pandèmia amb cessaments 
temporals de l’activitat espe-
cialment intenses en alguns 
dels sectors més actius per al 
servei, la reducció de casos 
d’èxit era previsible per les 
dificultats afegides de fer 
el pas d’emprendre un nou 
projecte empresarial. De fet, 
el nombre de traspassos es va 
intensificar en l’últim tram 
de l’any, ja amb més activitat 
empresarial, en una tendèn-
cia que es manté en l’arren-
cada d’aquest 2021.

La continuïtat de l’ac-
tivitat del servei ha estat 
possible per l’àmplia xarxa 
de punts d’atenció disponi-
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Javier Cabrera prepara un cafè a la Cafeteria La Cantonada, al barri de Can Bassa, que regenta des del juny passat

ble. A la comarca, el servei 
té la col·laboració de ser-
veis d’ocupació de diverses 
poblacions, algunes de les 
quals ja han estat destacades 
amb reconeixements per 
l’elevada capacitat d’atraure 
tant empreses que cessarien 
l’activitat (generalment per 
jubilació dels propietaris) 
com d’emprenedors dispo-
sats a donar-hi continuïtat.

Des del començament del 
projecte, l’any 2011, al Vallès 
Oriental s’ha aconseguit 
donar continuïtat a 211 pro-
jectes, i s’han preservat 529 
llocs de treball. En aquest 
període de temps, la inversió 
que s’ha produït en aquests 
traspassos d’activitat supera 
els 10,2 milions d’euros.

Primer relleu de 
l’any a Cardedeu 
en una botiga de 
material esportiu
Cardedeu

Una de les principals 
característiques del ser-
vei és la seva extensió 
arreu del país, a través 
dels serveis locals d’ocu-
pació. Això propicia que 
els relleus en la propietat 
de negocis arribi a tot 
tipus de poblacions. A 
Cardedeu, per exemple, ja 
s’ha consolidat el primer 
cas d’èxit de l’any, amb la 
cessió de compravenda 
d’una històrica botiga 
d’esports de la població. 
El relleu s’ha produït sota 
el seguiment, tutoria i 
assessorament del Centre 
de Suport Empresarial i 
Tecnològic de Cardedeu 
(CSETC). A la població, el 
servei de Reempresa està 
disponible des de 2015. 
Des d’aquell any, hi ha 
hagut 12 casos que han 
culminat en compravenda. 
El 2020 en va ser un.

“Volia posar-me a prova”
J.C.A

Després d’uns anys treballant com a operari 
a la indústria, Javier Cabrera va prendre la 
decisió d’emprendre per ell mateix un nego-
ci en el camp de l’hostaleria que coneixia 
perquè, prèviament, havia fet de cambrer a 
la Garriga. “M’havien comentat l’existència 
de Reempresa i em vaig decidir entrar al 
local de Mollet [la població on viu].” 

El sector de l’hostaleria i la restauració 
és un dels habituals en el relleu de negocis 
dins de Reempresa, de manera que Cabrera 
va poder escollir entre diferents opcions, 
capitalitzar el subsidi d’atur i, sempre amb 
el suport dels assessors del servei, empren-
dre el negoci en una granja-cafeteria del 
barri de Can Bassa, a Granollers. “L’assesso-

rament de Reempresa va ser decisiu en tot 
moment. S’hi van implicar molt”, agraeix.

Era un any de pandèmia, però “les oportu-
nitats arriben quan es presenten”, assenyala 
el reemprenedor. Cabrera tenia clar que 
es volia “posar a prova”. “Feia 14 anys que 
tenia la idea de tenir alguna cosa per a mi.” 
El local, situat prop d’una escola, li donava 
opcions de conservar una clientela que l’an-
terior propietari li va presentar, juntament 
amb els proveïdors habituals. “És cert que 
el local té poca competència, però des del 
servei m’anaven donant l’empenteta que 
necessitava per seguir amb el projecte.” Tot 
i les dificultats d’aquest any de pandèmia, 
a Cabrera no li falten projectes per ampliar 
amb nous productes, com pastissos.

“Aquest projecte neix amb 
la intenció de crear conscièn-
cia sobre el malbaratament 

d’energia i el cost ambiental 
que pot comportar un ús ina-
dequat de l’electricitat”, ha 

explicat el director d’Innova-
ció d’Estabanell Distribució, 
Ramon Gallart.
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Aspecte de les línies de producció que l’empresa ha instal·lat a la planta de Lliçà de Vall

Lamarvi multiplica la capacitat de 
producció de gels hidroalcohòlics
La firma del grup VMV completa una inversió de prop de 600.000 euros a la planta de Lliçà de Vall

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

L’empresa de Lliçà de Vall 
Lamarvi, pertanyent al grup 
de cosmètica VMV, ha com-
pletat una inversió de gaire-
bé 600.000 euros per posar 
en marxa dues noves línies 
d’envasat de solucions hidro-
alcohòliques. La inversió 
permetrà multiplicar la capa-
citat de producció d’aquests 
articles fins a 110.000 unitats 
diàries.

Les noves línies han entrat 
en funcionament a finals 
d’aquest mes de maig. Actu-
alment, estan envasant solu-
cions hidroalcohòliques per 
a les diferents marques de 
VMV Cosmetic Group i tam-
bé per a terceres companyies.

Amb anterioritat a l’adqui-
sició de les línies d’envasat, 
la companyia ja disposava 
d’una única línia que es va 
habilitar per a l’envasat de 
gels hidroalcohòlics. Amb 
aquesta línia, la companyia 
estava en disposició de fabri-

car 20.000 unitats de produc-
te cada dia. Amb l’expansió 
de les estructures que ha 
possibilitat la introducció de 
les noves línies de produc-

ció, la companyia ja està en 
disposició de fabricar 65.000 
unitats diàries, i té la pos-
sibilitat d’arribar a 110.000 
unitats si calgués, doblant els 

torns de treball en la divisió 
dedicada a aquest produc-
te. L’empresa elabora les 
solucions hidroalcohòliques 
en formats d’ús domèstic i 

industrial, amb productes 
que serveixen per submi-
nistrar als clients habituals, 
especialment perruqueries i 
centres d’estètica, a més dels 
canals tradicionals i la venda 
a tercers.

Lamarvi va començar a 
produir les solucions hidro-
alcohòliques amb l’esclat de 
la pandèmia, fa un any. En un 
primer moment, va dirigir la 
producció a centres sanitaris, 
residències de gent gran i 
altres professionals de pri-
mera línia. Progressivament, 
el mercat s’ha diversificat.

El projecte d’ampliació de 
la producció de gels hidro-
alcohòlics s’ha afrontat, 
en part, amb una aportació 
del Ministeri d’Indústria 
Comerç i Turisme. Lamarvi 
va presentar la proposta dins 
del programa d’ajudes a enti-
tats que fessin inversions per 
a la fabricació de dispositius 
mèdics, equips de protecció 
i productes d’emergència en 
relació amb la Covid-19. El 
Ministeri ha concedit una 
subvenció de 473.591 euros, 
equivalents al 80% de la 
inversió. A més de les línies 
de producció, l’empresa ha 
fet millores en les zones de 
la fàbrica on s’ha instal·lat 
la maquinària i ha adequat 
noves zones de formulació 
que han incrementat la 
inversió fins prop d’un milió 
d’euros.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Ibergas Suministo Industrial 
2020, SL, dedicada als submi-
nistraments de materials per 
a la indústria i distribució de 
gasos. Capital: 3.100 euros. 
Administrador: Jesús Rojo 
de la Hoz. Adreça: av. Jacint 
Verdaguer, 22.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
JHL Integrals, SL, dedicada 
a les reformes en tot tipus 
d’immobles. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Juan 
María Carrillo García. Adre-
ça: Agudes, 33.

Granollers 

S’ha constituït la societat 
Plastics Puig Packaging, 
SL, dedicada a la fabricació 
comercialització d’articles 
plàstics per a productes 
comestibles i altres usos. 
Capital: 100.000 euros. 
Administradora: Núria Puig 
de la Pasión. Adreça: Cal Ros 
dels Ocells, 37 (PI Coll de la 
Manya).

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Electric Car Convert, SL, 
dedicada a la compra, venda, 
lloguer, reparació, exporta-
ció i importació de vehicles, 
automòbils i accessoris. Capi-

tal: 3006 euros. Administra-
dors: Jorge Miguel de Mingo 
Gómez, Germán Navarro 
Blanch. Adreça: Buscarons, 5, 
nau 10.

La Llagosta

La societat Lékué, SL, dedi-
cada a la fabricació, repre-
sentació, comercialització i 
distribució d’articles de para-
ment i de la llar, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 1.001,28 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 38.264,02 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
What Education, SL, dedica-
da a la prestació de serveis 
d’ensenyament d’idiomes, 
realització d’activitats prò-
pies de l’ensenyament, aca-
dèmia de classes particulars, 
reforç en matèries escolars 
i altres activitats auxiliars 
a l’educació. Capital: 3.000 
euros. Administradora; Noè-
lia Ribó González. Adreça: 
Corró 23-25.

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Tecnok Electricidad y Teleco-
municaciones, SL, dedicada a 
les instal·lacions de sistemes 
de seguretat electrònica, 
d’equips electrònics i de 
telecomunicacions i els seus 

component; instal·lacions, 
manteniment i muntatge 
d’ús domèstic o industrial 
d’electricitat en general, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Rubén Melià 
Molero. Adreça: Bonaire, 16.

Granollers

S’ha constituït la societat 
HRS Llerona Rental, SL, 
dedicada a la compravenda, 
l’arrendament no financer, la 
reparació, comercialització 
i distribució de tota classe 
de maquinària destinada a 
la construcció d’obres, etc. 
Capital: 4.500 euros. Admi-
nistrador: Juan Antonio Rosa 
Simón. Adreça: Esteve Gila-
bert Bruniquer, 52.

Montornès del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Kalendisderm, SL, dedicada 
al comerç de productes de 
perfumeria i cosmètica. Capi-
tal: 3.000 euros. Adminis-
trador: Ramon Gallart Grau. 
Adreça: Molí, 2.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Frelor 21, SL, dedicada al 
muntatge, reparació i conser-
vació de maquinària i instal-
lacions d’hoteleria i restau-
ració; comerç a l’engròs i al 
detall d’instal·lacions, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-

nistrador: Jonathan Gutiér-
rez Encinas. Adreça: Mercè 
Rodoreda SN, PI El Pinatar.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Taller de Reparacions J. 
Codina, taller mecànic de 
manteniment i reparacions 
d’automòbils, camions, 
motocicletes; taller de xapa i 
puntura; rentat i engranatge 
a automòbils, etc. Capital: 
4.390 euros. Aministrador: 
Josep Codina Soler. Adreça: 
Sant Fermí, 4. 

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Controscat, SL, dedicada a 
la construcció en general; 
reformes de tota classe. Capi-
tal: 7.000 euros. Administra-
dor: Said Hachoum. Adreça: 
Indústria, 2.

Gualba

La societat Miry Serveis 
del Vallès, SL, dedicada a la 
promoció d’activitats turísti-
ques, de lleure i esportives, 
ha fet una ampliació de capi-
tal per valor de  97.003,34 
euros. El capital resultat 
subscrit queda ara fixat en 
100.008,40 euros .

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Meraki Textil Group, SL, 

dedicada al confecció d’altres 
peces de vestir exteriors, així 
com la confecció de peces de 
vestir de cuir, roba de feina, 
roba interior i/o altres peces 
de vestir i accessoris. Capital: 
15.000 euros. Administrador: 
Zineb Azjal el Gholaij. Adre-
ça: Vallès, 73, PI El Ramassar.

Canovelles

La societat Carescla, SL, 
dedicada a l’estudi, promoció 
i realització d’obres de cons-
trucció per compte propi o 
aliè, tant pública com priva-
da, així com la compravenda 
i arrendament de tota classe 
de béns immobles ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 131.922,15 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 173.692,49 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Suite Up Cloud Services, SL, 
dedicada a activitats de con-
sultoria informàtica. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Alberto Morales Palleja. 
Adreça: Girona, 161. 

La Garriga

S’ha constituït la societat Ban-
dit Bits, SL, dedicada a la pro-
gramació informàtica. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Sergio Martínez Expósito. 
Adreça: Moranta, 22.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
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Els ajuts 
municipals  
a Parets propicien 
61 contractacions

Parets del Vallès

Els ajuts a la contractació que 
ha impulsat l’Ajuntament 
de Parets han propiciat la 
contractació de fins a 61 per-
sones en situació d’atur. Un 
de cada quatre contractats, 
a més, ha tancat una relació 
de caràcter indefinit amb 
l’empresa. Prop del 60% dels 
beneficiaris han estat dones i 
la franja d’edat més freqüent 
ha estat per a joves de 16 a 
30 anys, a poca distància de 
la franja de 31 a 45 i de 46 a 
60 anys. L’activitat amb més 
contractació ha estat la de 
producció i manteniment, 
seguida de l’administració, la 
neteja industrial i el comerç. 
Els ajuts a la contractació 
han tingut com a objectiu 
impulsar les activitats que 
fomentin la contractació 
d’usuaris del Servei Local 
d’Ocupació de Parets.

Els fundadors de Decowood, Josep Talavera i Fernando Jiménez

Decowood s’alia amb AliExpress 
per vendre capçals a l’Estat i França
La firma de la Roca manté la previsió d’arribar a 10 milions de facturació 

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

L’e-commerce de la Roca 
Decowood, expecialitzat 
en venda de productes de 
mobiliari i decoració, avança 
en l’objectiu de doblar la 
facturació aquest 2021 amb 
nous acords de distribució. 
L’empresa ha fet pública la 
col·laboració amb el portal 
AliExpress –la divisió per 
a consumidors del gegant 
xinès Alibaba– per vendre 
capçals de llit i altre mobi-
liari, com tauletes de nit o 
prestatgeries que l’empresa 
dissenya i fabrica a la seu de 
la Roca.

L’acord s’estén a totes les 
ciutats espanyoles i la pre-
visió és que arribi també al 
mercat francès a final d’any. 
L’empresa està experimen-
tant un creixement notable 
en aquest últim mercat.

L’aliança permet a Decowo-
od formar part d’un grup de 
marques amb presència en 
un segment de productes 
que la plataforma de ven-
da té interès a potenciar. 
“Col·laborar amb un dels 
marketplaces líders mundi-
als suposa un gran pas per 
a nosaltres”, explica en un 
comunicat l’empresa que van 
fundar Fernando Jiménez i 
Josep Talavera. L’empresa 
apunta que l’aliança permet 
ampliar els canals de ven-
des i expandir els seus dis-

senys “artesanals, naturals 
i sostenibles”. El director 
d’operacions d’AliExpress 
a Espanya, Rubén Bautista, 
remarca la satisfacció de 
disposar de “productes d’alta 
qualitat de les marques del 
grup Decowood” i que volen 
“contribuir al seu creixement 
nacional i internacional”.

Aquest creixement donarà 
continuïtat al que experi-
menta la companyia, creada 
el 2015 amb una inversió 
inicial de 3.000 euros, i que 
aquest any espera arribar a 
10 milions d’euros de factu-
ració, el doble dels cinc mili-
ons d’aquest any en què ha 
crescut, tot i la pandèmia.
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Estaquirot Teatre va presentar ‘La pastissera i els follets’ a la sala Fiveller
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El teatre Can Gomà va acollir la representació de ‘Safari’, de la companyia Teatre Baldufa, un espectacle divertit però punyent

Els titelles tornen a Mollet
La Mitmo aposta pels espectacles de proximitat en una edició marcada per la Covid-19

Mollet del Vallès

Marta Santisteban

La Mostra Internacional de 
Titelles de Mollet (Mitmo) 
ha celebrat aquest cap de 
setmana una nova edició 
marcada per la pandèmia. 
Ara bé, lluny de quedar 
reduïda a una caricatura del 
que havia estat a causa de 
la Covid-19, la mostra s’ha 
reinventat tot potenciant els 
espectacles amb format de 
sala. La programació, amb 
propostes familiars per a tots 
els públics, ha destacat per 
la gran afluència de compa-
nyies catalanes. Una aposta 
de l’Ajuntament de Mollet i 
Galiot Teatre per la cultura 
de proximitat.

El centre cultural La Mari-
neta, la sala Fiveller, el Mer-
cat Vell i el teatre Can Gomà 
han acollit una desena de 
companyies titellaires pro-
cedents de Lleida, Igualada, 
Vilanova i la Geltrú, Arenys 
de Mar, l’Hospitalet de 
Llobregat i Barcelona, a més 
de la pròpia Galiot Teatre, 
de Mollet, organitzadora del 
festival, amb el seu espec-
tacle Palla Fusta i Pedra, de 
titelles de sobretaula. 

La Mitmo ha alternat 
muntatges de totes les 
formes i colors, combinant 
tècniques com els titelles, 
la interpretació, les ombres 
xineses, el teatre de llum 
negra o les projeccions. 
També espectacles punyents 
i divertits a la vegada, com 
Safari, de la companyia Tea-
tre Baldufa, una faula sobre 
el bullying i la necessitat 
d’encaixar en la societat, 
explicada des de la pers-

pectiva de la convivència 
animal, altes dosis d’humor 
i una incansable recerca del 
jo en un espectacle tendre i 
incisiu, amb titelles de gran 
format i interpretació audaç 
i frenètica dels dos actors 
dirigits per Ramon Molins. 

En un format més petit 
que el grandiloqüent Safari 
al Teatre de Can Gomà, però 
fent honor a la dita que diu 
que al pot petit hi ha la bona 
confitura, la companyia 
Estaquirot Teatre va endolcir 
l’ambient de la Sala Fiveller 
amb el seu espectacle La pas-
tissera i els follets, una versió 
lliure i fresca del conte popu-
lar del sabater i els follets, en 
què la vacuna contra tots els 
mals són els pastissos màgics 
de la Neus, que fan riure. 
Una injecció necessària i 
volguda de tendresa, amor 
incondicional i rialles, elabo-
rada amb  una perfectíssima 
infraestructura titellaire 

que traslladava l’espectador 
a l’univers oníric del sucre i 
dels somriures, on humans i 
follets treballen en sintonia 
per fer un món més feliç. 

A banda de les actuacions 
en directe, que han exhaurit 
tot l’aforament, quatre dels 
espectacles programats s’han 
pogut veure també en directe 
a través de la xarxa. Una nova 
manera de consumir cultu-
ra de qualitat en temps de 
pandèmia, que l’Ajuntament 
de Mollet ha incorporat dar-
rerament a les seves progra-
macions culturals. Al mateix 
temps, i com en les edicions 
anteriors, el Museu Abelló 
ha esdevingut un espai de 
creació de titelles, posant a 
l’abast de tothom les eines 
bàsiques per a la construcció 
i manipulació d’un d’aquests 
objectes que tenen vida prò-
pia a l’escenari. 

El Centre Cultural La 
Marineta, a més de ser esce-

nari d’espectacles, acull del 
9 al 30 d’abril l’exposició 
“Titelles del Món”, un viatge 
per la història dels titelles 
amb més de 250 exemplars 
de diferents països. A l’ex-
posició s’hi ha estrenat el 
carrusel antic dels titelles, 
ideat i fabricat pel mateix 
Jordi Monserdà, director 
de la Mitmo i membre de la 
companyia titellaire Galiot 
Teatre. “Em vaig tancar un 
any a construir la quarta 
instal·lació, un carrusel 
gegant on la gent hi pot 
entrar i manipular uns 
titelles autòmats a través 
d’estris de cuina i d’altres 
andròmines”, afirma.

Amb tot, una Mitmo a l’al-
çada dels grans festivals tite-
llaires d’Europa que, malgrat 
la pandèmia, ha revitalitzat 
la cultura molletana durant 
un cap de setmana marcat 
per la il·lusió i la participació 
ciutadana.

CRÍTICA DE MÚSICA

Música Bestial a Palau: 
The Suitcase Brothers. La 
Quadra. Santa Maria de 
Palautodera. Dissabte 17 
d’abril. 19.00.

Santa Maria de P.

Oriol Serra

El blues és una d’aquelles 
músiques d’arrel que durant 
més de cent anys han sabut 
preservar la seva essència 
sense necessitat de reciclar-
se en funció de cap on bufés 
el vent. Els barcelonins 
Suitcase Brothers fa més de 
dues dècades que el practi-
quen, una trajectòria que els 
ha consolidat com un dels 
grans exponents del gènere 
a casa nostra i fins i tot els 
ha valgut destacats reconei-
xements en l’àmbit interna-
cional.

Dissabte a la tarda van 
actuar a la sala La Quadra de 
Santa Maria de Palautordera, 
en el marc del cicle Música 
Bestial que organitza l’as-
sociació OnAir Jazz Series 
i amb un repertori que va 
alternar composicions prò-
pies amb cites als grans pio-
ners del gènere. Originals de 
Blind Lemon Jefferson, J.B. 
Lenoir, Louis Jordan, Jazz 
Gillum o W.C. Handy, entre 
d’altres, que Santos Puertas 
(veu i guitarra) i Víctor 
Puertas (harmònica) van 
interpretar amb la solvència 
de qui ha arribat a plantar-se 
a la final dels prestigiosos 
International Blues Awards.

“Estic tocant música dels 
anys 20 amb una guitarra del 
segle XXI”, va bromejar San-
tos Puertas tot presentant la 
seva nova guitarra. Es referia 
als anys 20 del segle passat, 
però la peça que va enfi-
lar tot seguit bé es podria 
haver compost abans d’ahir. 
Una serena lectura de One 
Dime Blues, una cançó sobre 
la precarietat econòmica 
composta i enregistrada per 
Blind Lemon Jefferson ara 
fa gairebé cent anys. I una 
realitat, la de qui ha de mirar 
endavant sense tenir-ne ni 
cinc, que tal com va apuntar 
el mateix Puertas continua 
estant de rabiosa actualitat a 
data d’avui.

Ja durant la recta final, 
una dinàmica lectura del 
Knock Me a Kiss de Louis 
Jordan va deixar pas a un 
estratosfèric solo d’harmò-
nica de Víctor Puertas, que 
es va refermar com un dels 
grans virtuosos del seu ins-
trument tot fent-lo sonar 
com una majestuosa locomo-
tora de vapor obrint-se camí 
a través del vell Sud.

Dues dècades de 
passió pel blues
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El Magnificat de Bach.
Orquestra de Cambra de 
Granollers, Cor Jove Amics 
de la Unió, Cor de Cambra de 
Granollers. TAG, Granollers, 
18 d’abril de 2021.

Granollers

Arian Botey

Ens trobem amb un con-
cert barroc que, de la mà 
d’Edmon Colomer, ens porta 
a Händel i Bach, amb el com-
plement del català Bernat 
Vivancos, i de la mà de for-
macions eminentment locals.
La primera part s’inicià 
amb dos dels quatre himnes 
que integren la Coronation 
Anthems que Händel va com-

pondre amb motiu de dues 
coronacions.

El primer, que va ser per 
la del rei Jordi II, és una 
brillant explosió de triom-
falisme, amb l’inevitable 
“God save the King”. Però el 
segon himne, “My heart is 
Inditing”, és tota una altra 
cosa, potser pel fet que va ser 
escrit per a la reina Catalina. 
La qual cosa el fa més íntim 
i femení, com per exemple 
quan afirma “El Rei gaudirà 
de la teva bellesa”.

Tot plegat, amb el Cor Jove 
Amics de la Unió formant un 
bloc de precisió impecable 
juntament amb l’Orquestra 
de cambra. Impressionant. 
Però és en la peça “Aeter-
nam” de Bernat Vivancos, 

interpretada per l’orquestra 
de cambra en solitari, on 
vam entrar en una íntima 
introspecció, un interludi de 
generosa pau farcit d’harmo-
nies pures, nues i austeres, 
un descans.

La segona part va estar 
dedicada al Magnificat de 
Bach, ara amb la presència 
del Cor de Cambra. Poques 
coses es poden dir d’una obra 
tan coneguda, que s’inicia 
amb trompetes i timbals 
que reforcen la plenitud que 
Bach volia transferir. Però 
les parts més interessants del 
Magnificat venen (pel meu 
gust) de les precioses àries 
amb brillants veus solistes, 
com les de la soprano Txell 
Milà, el tenor Matthew 

Thompson, el baix Vincent 
de Soomer o la contralto 
Eulàlia Fantova, àries totes 
que caldria recalcar una a 
una. Jo, personalment, em 
quedaria amb la titulada 
“Quia Respexit Humilita-
rem”, cantada per Laia Frigo-
là, que considero una de les 
millors que mai va escriure 
Bach i que, amb el seu diàleg 
amb l’oboè en un preciós 
obligatto, recull tota l’essèn-
cia de la música sacra. 

Un concert, com no podia 
ser de cap altra manera, que 
ratifica una vegada més que 
a Granollers disposem de 
cors, directors, solistes i una 
orquestra que estan entre les 
millors que es poden gaudir 
en l’actualitat.
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El concert va ratificar el bon nivell de les agrupacions musicals de Granollers

El concurs  
de Microrelats 
de Cardedeu ja 
té guanyadors

Cardedeu

EL 9 NOU

Òscar Arenas, en microrelats; 
Daniel Fuentes, en micro-
teatre, i Clara Avecilla, en 
tira còmica, han estat els i 
la guanyadora del Concurs 
de Microrelats Santa Jordi-
na 2021, organitzat per la 
Biblioteca Marc de Vilalba 
de Cardedeu. L’entrega de 
premis i la presentació dels 
punts de llibre il·lustrats 
es farà aquest dijous a les 
6 de la tarda a la Bibliote-
ca. També hi participarà la 
il·lustradora Maraki (Maria 
Vidal), de Cardedeu.

Òscar Arenas, de 
Cardedeu, va guanyar en 
Microrelats amb Traumatis-
me diacrític, mentre que el 
segon va ser per a Expectació, 
del barceloní Joaquim Valls, 
i el tercer per a Prioritats, 
de Manuel Pérez Alegre, de 
València.

En Microteatre, els tres 
primers premis han estat per 
El temps de les formigues, de 
Daniel Fuentes, de Torroella 
de Montgrí; el segon per 
a Impro, de Josep Maria 
Diéguez, de Vic, i el tercer, 
per a Tinder a cegues, d’Enric 
Ribot, de Girona. En la cate-
goria de Tira Còmica només 
hi ha hagut el primer premi 
a Clara Avecilla, d’Arenys de 
Munt, per la tira La P. Reali-
tat. El segon i el tercer premi 
han quedat deserts.

Sant Jordi al Museu 
de Granollers
Granollers

El Museu de Granollers pre-
senta dimecres a les 6 de la 
tarda una exposició de 609 
dibuixos de la llegenda de 
Sant Jordi fets per alumnes 
de tercer de Primària de 16 
escoles de la ciutat. 

Barroc amb introspecció
L’Orquestra de Cambra, Amics de la Unió i el Cor de Cambra interpreten Bach al TAG

Sis visions 
artístiques
Cardedeu

L’Estació és allà... espai 
per les arts i les lletres de 
Cardedeu acull l’exposició 
“De taller a taller!”. Sis artis-
tes ofereixen sis visions amb 
la composició i la llum com 
a protagonistes. El títol res-
pon al fet de passar de taller 
d’art a taller mecànic, situat 
al davant. Els artistes s’hi 
han endinsat i han descobert 
un lloc nou.  D’esquerra a 
dreta, Joan Pallarés, Begoña 
Llobet, Montse Forns, Jordi 
Aligué, Montserrat Cardona 
i Jaume Sala. 

CRÍTICA DE MÚSICA



CULTURANOU9EL Dilluns, 19 d’abril de 202122

G
R

IS
LE

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Una de les quatre obres que s’han representat aquest cap de setmana ha estat ‘Es busca company de pis net i polit’, de Fanny Ferran, i dirigida per Txell Roda

Quatre visions del col·lapse
La mostra de talent local Microteatre de Granollers sorteja la pandèmia amb 300 espectadors

Granollers

Andrea Lizana

La vuitena edició de la mos-
tra de Microteatre d’Arsènic 
Espai de Creació s’ha fet 
esperar però, finalment, ha 
pogut acollir aquest cap de 
setmana prop de 300 especta-
dors que han gaudit de peti-
tes creacions d’autors novells 

de la comarca representades 
en diferents espais de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, a 
Granollers.

Una edició adaptada a la 
Covid-19 amb menys públic, 
espais més amplis, i sense la 
tradicional pausa acompa-
nyada de xocolata calenta. 
El que no s’ha adaptat, però, 
han estat les ganes de gaudir 

de la cultura per part del 
públic, ni el gran nivell del 
talent de proximitat.

“Venir al Microteatre és 
una experiència que va més 
enllà de veure els espec-
tacles. Sempre es creava 
un espai de trobada amb 
un ambient molt especial i 
enguany aquesta part no hi 
és”, afirmava Marta Otín, 

directora d’Arsènic Espai 
de Creació i responsable del 
Microteatre, que tot i així es 
mostrava entusiasmada per 
la bona acceptació per part 
del públic, que havia esgotat 
bona part de les entrades.

Amb l’humor més pre-
sent i necessari que mai, les 
propostes d’enguany han 
tingut com a fil conductor 

el concepte de col·lapse. 
Un col·lapse que duu a la 
paranoia, al qüestionament, 
i que apropa les persones 
als seus límits, com a l’obra 
Cronovida de Dácil Zurita, 
on un rellotge que calcula 
l’esperança de vida en funció 
de les decisions adoptades, 
porta el seu propietari a 
morir en vida, abandonant 
els plaers del menjar, l’amor 

o l’oci, que considera nocius, 
amb la creença errònia que 
així viurà més temps.

La direcció de Txell Roda 
va fer brillar el guió extra-
vagant de Fanny Ferran a 
Es busca company de pis net 
i polit, en què la por de ser 
assassinat converteix el pro-
tagonista en assassí.

“Per què col·lapsa un cos i 
fuig cames ajudeu-me?” és la 
pregunta que es feia Eduard 
Olesti a Una fruita estranya. 
En canvi, El col·lapse gravita-
cional d’Elena Roca va mirar 
cap endins, com l’estrella 
convertida en forat negre 
quan la pressió no pot com-
pensar l’atracció gravitatòria 
i mantenir-se en equilibri. 
Quan el dia a dia i els nostres 
pensaments ens mengen.

Un any més, tot i tractar-
se de dramaturgs i actors 
novells, tant la qualitat dels 
textos com de les interpre-
tacions no va deixar ningú 
indiferent, i van refermar 
el Microteatre com un gran  
aparador de talent local.

L’humor va ser 
més present que 
mai en aquesta 

edició
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Fuster, a l’esquerra de la imatge, va actuar a Sant Celoni amb la seva banda d’acompanyament de fa 25 anys

Sant Celoni

Pol Purgimon

Va caler esperar al final del 
concert perquè el músic de 
Minnesota, d’origen català, 
Paul Fuster fes la seva par-
ticular declaració d’amor al 
Montseny. Es va descordar 
tres capes de roba –feia 
fred– i va ensenyar estam-
pada una silueta del massís 
amb el logotip de l’associa-
ció Som del Montseny prop 
del pit. Aquesta vegada, qui 
organitzava l’activitat era el 
casal popular La Clau, però 
la cita tenia igualment trans-
cendència. “Avui m’he posat 
aquesta cosa per solidaritat 
amb la gent del Montseny”, 
va dir Fuster, lluny del micro.

Malgrat no estar amplifi-
cades en aquell moment, les 
seves paraules van ressonar 
per tot el pati cobert de l’es-
cola Pallerola de Sant Celoni. 

El concert s’havia programat 
inicialment a la Rectoria 
Vella, però l’amenaça de 
pluja de dissabte a la tarda 
va obligar els organitzadors 
a traslladar-lo a una altra 
ubicació. “Ja que la gent de 
La Clau ha mogut les coses 
de lloc, seria una falta de 
respecte que ara no plogués”, 
va afirmar Fuster. Finalment 
no va caure ni una gota, però 
les ratxes de so, l’energia i 
l’humor àcid ja els van posar 
el mateix cantant i la seva 
banda d’acompanyament, 
formada per Àlex Permanyer, 
al baix, i Jaume Catà, a la 
bateria

 “És la mateixa amb qui en 
Paul tocava fa 25 anys i ara 
s’han retrobat”, va explicar 
a l’inici del concert el poe-
ta celoní Pau Gener, íntim 
amic del cantant. Fuster va 
desplegar un repertori d’una 
hora i mitja, molt elèctric i 

rocker. Va entonar algunes 
referències del seu últim 
disc, Go/Between (2016), com 
ara “Lose Control” o “Relief”. 
Es va esperar al final per 
tocar el seu himne particular, 
“La Santa Collons”, durant 

el qual el públic sencer es va 
posar a cantar.

El concert va ser un èxit 
d’assistència. Es tractava de 
la primera de les activitats 
que La Clau ha programat 
aquesta primavera. Per 

Fuster, la jornada també va 
significar afegir un concert 
més dels que ja ha fet a Sant 
Celoni. Va tocar-hi per pri-
mer cop a finals dels anys 90, 
a la festa major de 2001 i a 
l’Ateneu, el 2013.

Paul Fuster fa una declaració 
d’amor al Montseny
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En memòria de Jaume Maspons i Safont
Premi narrativa curta 

1. El premi de narrativa curta La Gralla-
EL 9 NOU es concedirà al millor relat 
de temàtica lliure.

2. El premi és obert a autors nascuts o 
residents a les comarques d’Osona, el 
Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental, 
més grans de 18 anys. Cada autor 
podrà participar al concurs amb una 
sola obra, d’autoria individual.

3. Els treballs hauran de ser inèdits i 
escrits en llengua catalana. Les obres 
no podran haver estat premiades 
anteriorment, ni estar pendents de la 
resolució d’altres certàmens.

4. L’extensió no excedirà el nombre 
mínim de 9.500 caràcters i màxim 
d’11.500 caràcters, espais inclosos.

5. Els premis seran de 500 euros per al 
guanyador del primer premi, 300 per al 
segon premi i 200 per al tercer premi.

6. Els relats guanyadors dels tres premis 
i una selecció dels altres set millors 

que s’hagin presentat, a criteri del 
jurat, seran publicats per EL 9 NOU 
d’Osona-Ripollès i EL 9 NOU del 
Vallès Oriental en les seves edicions 
de divendres, del 2 de juliol al 3 de 
setembre d’enguany. La participació 
al premi comporta la cessió dels drets 
de publicació de l’obra al convocant. 
Un cop emès el veredicte del jurat, els 
autors premiats i seleccionats hauran 
d’enviar el seu relat en format digital i 
no podran renunciar a la publicació.

7. Les narracions s’hauran d’enviar per 
correu electrònic a <marqueting@vic.
el9nou.com> indicant que és per al 
Premi de Narrativa Curta La Gralla-
EL 9 NOU. S’hauran d’enviar dos 
documents diferents. El primer serà la 
narració, a l’encapçalament hi ha de 
constar el títol. En el segon document, 
hi haurà d’haver el títol de la narració 
i les dades personals: Nom i cognoms, 
adreça, població i telèfon.

8. El termini d’admissió de treballs acaba 
el dia 2 de juny de 2021.

9. El jurat del premi estarà format per 
persones del món de les lletres de 
reconeguda vàlua en l’àmbit territorial 
del premi.

10. El veredicte del jurat es farà públic a 
través del diari EL 9 NOU i del web 
EL9NOU.CAT el dia 28 de juny de 
2021.

11. Els autors dels relats seleccionats 
es comprometen a aparèixer a EL
9 NOU amb fotografia i amb el seu 
nom i cognoms, i en cap cas sota 
pseudònim.

12. Tant el convocant com el jurat del 
premi es reserven el dret de resoldre, 
segons el seu bon criteri, qualsevol 
cas no previst en aquestes bases.

13. La participació en el premi implica 
l’acceptació íntegra de les bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven.
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Joel C. Pineda, a la dreta, durant la seva conversa amb Vicent Domènech, dissabte passat a l’Anònims

L’altra cara del somni americà
Joel C. Pineda presenta el llibre de relats ‘Julius’ a l’Anònims de Granollers

Granollers

Oriol Serra

Una col·lecció de relats sobre 
la cara oculta del somni nord-
americà, despatxats amb una 
prosa directa i austera que 
s’emmiralla en el realisme 
brut de Charles Bukowski o 

Raymond Carver. Un passeig 
per l’Amèrica dels perdedors, 
dels fracassats, dels inadap-
tats, dels vividors i de totes 
aquelles criatures que solen 
viure al marge del sistema. 
Julius és el debut literari 
del guionista i docent Joel 
C. Pineda, natural de Lleida 

i establert actualment a 
Granollers.

Dissabte al matí el va 
presentar al restaurant lli-
breria Anònims de la capital 
vallesana en el marc d’una 
conversa amb el músic i cate-
dràtic Vicent Domènech. “La 
cultura nord-americana m’ha 

fascinat des de ben petit. En 
el cas concret de la literatura, 
el que més em fascina és la 
capacitat dels autors nord-
americans d’anar sempre al 
gra. Aquelles frases curtes i 
directes”, va explicar.

 Aquesta fascinació pels 
Estats Units l’ha portat a 
ambientar cada història en 
un punt diferent de la geo-
grafia nord-americana. “Més 
enllà de ser el fil conductor 
entre els diversos relats, el 
paisatge esdevé un protago-
nista més del llibre. Tot i que 
els nord-americans s’assem-
blen molt a nosaltres, totes 
aquestes històries serien 
molt diferents si passessin a 
Granollers.”

Preguntat per una hipo-
tètica banda sonora ideal 
per acompanyar la lectura, 
Pineda es va decantar per 
tòtems del rock nord-americà 
com els Jayhawks o Bruce 
Springsteen. De fet, alguns 
dels seus personatges sem-
blen sorgits directament de 
l’imaginari de l’autor de The 
River i Nebraska.

“Són persones de classe 
mitjana, sense expectatives 
ni grans aspiracions a la vida. 
Moltes de les coses que fan 
poden ser moralment qüesti-
onables, però jo no els jutjo. 
La meva intenció no era 
oferir cap lliçó de moral, sinó 
explicar una sèrie d’històri-
es”, va concloure.

Exposició en 
record de Casas 
i Amigó a Sant 
Antoni

Sant Antoni de Vilamajor

Joan B. Mauri

La Rectoria d’Alfou acull des 
d’aquest dilluns i fins al 21 
de maig l’exposició “Records 
del nostre passat”, un home-
natge al poeta Francesc Casas 
i Amigó, dins de la Setmana 
Cultural. L’Ajuntament de 
Vilamajor ha recuperat i 
renovat l’exposició inaugura-
da el 2012 en el 125è aniver-
sari de la seva mort. 

Alguns escrits afirmen 
que Casas i Amigó va néi-
xer a Alfou, però no es pot 
assegurar, ja que els arxius 
parroquials es van cremar el 
1936. Sí que està confirmat 
que va viure llargues tempo-
rades a Can Suari d’Alfou, la 
masia de la família materna, 
per recuperar-se de la malal-
tia que patia. De fet, la seva 
vinculació a Can Suari i al 
Vallès, font d’inspiració del 
poeta i de les seves composi-
cions, li van merèixer l’apel-
latiu de poeta del Vallès. 
Entre d’altres, és autor del 
poema “L’aplec de Sant 
Sebastià”.
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La fira va aplegar una quinzena d’expositors al centre cívic La Fàbrica

Posar la terra en valor
Santa Eulàlia acull una nova edició de la fira Lliga’t a la Terra i Mercat del Planter
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Pep Margenat i Marta Margenat, a l’esquerra de la imatge, atenen uns clients al seu estand

Santa Eulàlia de Ronçana

Queralt Campàs

Una quinzena de productors 
de proximitat es van aplegar 
dissabte passat al centre cívic 
la Fàbrica de Santa Eulà-
lia, que va acollir una nova 
edició de la fira Lliga’t a la 
Terra i Mercat del Planter. 
Una mostra impulsada amb 
l’objectiu de “posar en valor 
la terra i els productors de 
conreu”, tal com explicava 
Carme Garrido, tècnica de 
desenvolupament local del 
Consell Comarcal i membre 
de la xarxa Productes de la 
Terra.

Segons Garrido, aquesta 
fira es diferencia d’altres 
mostres del sector en el fet 
que “totes les parades de 
Lliga’t ofereixen productes 

directament elaborats o pro-
duïts per la persona que els 
ven: no hi ha parades de dis-
tribuïdors”. D’aquesta mane-
ra, els clients poden comprar 
directament al productor 
sense intermediaris.

El 2011 es va incorporar la 
venda de planter de llavors 
de tomàquet antigues recu-
perades. Enguany, segons 
Ricard Alcojor, membre 
de Llavors Orientals, s’han 
repartit més de 6.000 plan-
ters de tomaqueres, amb 
reserva prèvia on line, per tal 
d’assegurar el repartiment 
de les 14 varietats.

Paral·lelament a la fira 
també es van realitzar dife-
rents tallers presencials amb 
informació al voltant de 
l’activitat agrícola. A més, a 
primera hora va tenir lloc la 
presentació de l’associació de 
productors del Vallès Orien-
tal Agromosaic. La membre 
de l’entitat Jerusa Chaparro 
va destacar “el nombre d’as-
sistents a la presentació i 
el suport de representants 
polítics de la zona”. “Som set 
socis fundadors i cada un 
realitza un tipus d’elabora-
ció concreta, representativa 
de la comarca”, explicava 
Chaparro. A llarg termini, 
l’entitat vol oferir assesso-
rament a altres productors 
que es decideixin a fer el pas 
cap la producció ecològica, 
a més de col·laborar amb 
escoles a l’hora de formar els 
més petits en l’àmbit de la 
pagesia.

La majora de parades eren 
de productes d’horta, com 
ara Les Refardes, de Mura 
(el Bages), una cooperativa 
de quatre socis amb 18 fin-
ques productores de llavors 
tradicionals. Una de les sòci-
es, Paula Morell, explicava 
que la cooperativa ofereix 
350 varietats d’hortalisses 
i cada any introdueix 20 
varietats més. El seu tret 
distintiu és la preservació de 
la tradició de cultiu de cada 
llavor i el lligam cultural 
associat a aquella producció. 
Així asseguren que aquella 
varietat no es perd i promo-
cionen la multiplicació i la 
venda.

La festa major 
de l’Ametlla se 
celebrarà del 25 
al 30 d’agost

L’Ametlla del Vallès

La festa major de l’Ametlla 
se celebrarà del 25 al 30 
d’agost. Així ho ha anunciat 
l’Ajuntament, que a hores 
d’ara ja està treballant en la 
programació dels actes fes-
tius. A causa de la pandèmia, 
l’organització de la festa 
major adaptarà les activi-
tats i els seus formats a les 
restriccions derivades de la 
Covid-19, segons ha avançat 
el consistori.
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Un operari municipal instal·lant un dels panells, divendres passat

Tornen a instal·lar els panells 
amb fotografies antigues de 
llocs emblemàtics de Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes va 
tornar a instal·lar diven-
dres passat els panells amb 
imatges antigues de dife-
rents llocs del municipi. Les 
estructures, ara reforçades, 
s’havien hagut de retirar 
durant el mes de gener per 
culpa del vent.

Els panells es troben situ-
ats en quatre indrets emble-
màtics del municipi –la plaça 
de la Font del Lleó, la plaça 
de l’Àngel, el Parc de l’Es-
tació i la plaça Catalunya– i 
contenen fotografies que 
mostren com eren aquests 
entorns abans de la dècada 
dels 70. Cada panell té unes 
dimensions de 2 metres d’al-
çada per 2,5 de llargada.
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Tomás López, a l’esquerra i Àngel Querol, a la fira de divendres passat

Del 23 al 25 d’abril  |   VIRTUAL

MOU-TE                      
                   PER
L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE

ATLÈTIQUES

5 - 10 KM
LA MILLA

BICICLETA 

20 KM

PATINS

5 - 10 KMINSCRIU-TE moute.fem.es

DESCARREGA’T 
L’APP 
“MOU-TE 2021”

Download on the

App Store

Available on the

Google Play

Mou-te per l'esclerosi 
múltiple amb en Peyu!

Amb el suport de
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La Fira del Disc sol instal·lar-se a la plaça Perpinyà el segon cap de setmana de cada mes, tot i que darrerament la pandèmia n’ha alterat la periodicitat

En vinil sona millor
La Fira del Disc és la cita mensual dels amants de la música enllaunada a Granollers

Granollers

Oriol Serra

És divendres al migdia i el 
Get It On de T.Rex ressona a 
tot volum a la plaça Perpinyà 
de Granollers, que acull una 
nova edició de la Fira del 
Disc. Mentre sona la música, 
una quinzena de persones 
trien i remenen entre els 
centenars de discos de vinil 
i compactes que han portat 
Àngel Querol i Tomás López, 
dos dels paradistes habituals 
d’aquest esdeveniment que 
sol celebrar-se amb periodici-
tat mensual.

“Vam començar a venir a 
Granollers ara fa 15 anys. 
Llavors ens instal·làvem a 
la plaça de la Porxada i solí-
em sumar una dotzena de 

parades, incloses les de les 
botigues de discos que hi 
havia a la ciutat”, recorda 
Querol. Des d’aleshores, la 
capital vallesana ha vist com 
tots aquests establiments 

abaixaven la persiana, vícti-
mes de la proliferació de les 
plataformes de streaming i 
els programes d’intercanvi 
d’arxius digitals. Tendències 
que han capgirat la indústria 

del disc però, contràriament 
al que s’havia arribat a pro-
nosticar anys enrere, no han 
enterrat ni de bon tros els 
suports físics.

“Aplicacions com Spotify 
estan molt bé per descobrir 
nous artistes o fins i tot per 
posar música de fons en 
determinats moments. Però a 
l’hora d’escoltar un disc, amb 
tot el que implica la pròpia 
acció d’escoltar, el millor for-
mat segueix essent el vinil”, 
sentencia Jacob Luna, veí de 
Mollet, tot inspeccionant un 
àlbum de The Who. “Aquest 
mateix disc el tinc en CD, 
però estic valorant la possi-
bilitat de comprar-lo en vinil 
perquè sona millor.”

A pocs metres, Dante 
Pibernat, de Cardedeu, 

remena les cubetes de dis-
cos compactes a la recerca 
de clàssics de la dècada dels 
70. “Estic buscant discos de 
grups com Free o Bad Com-
pany, tot i que no descarto 
altres propostes. Sempre que 
vinc a la fira hi trobo alguna 
cosa interessant”, assegura, 
abans de decidir-se per un 
CD dels Kinks i un altre dels 
Buzzcocks. “No em considero 
un col·leccionista, però sí 
que m’agrada disposar de la 
música en format físic. Si tin-
gués tocadiscos a casa, potser 
compraria vinils en lloc de 
CD”, reconeix.

MÉS vInILS, MEnyS CD

“Quan vam començar a 
organitzar aquestes fires, el 
vinil estava de capa caiguda 
i es venien sobretot CD i 
DVD. Amb el pas dels anys, 
la tendència s’ha invertit. 
Actualment, el públic valora 
molt més el vinil, i de CD i 
DVD cada vegada se’n venen 
menys”, apunta Querol. “Fins 
i tot els joves prefereixen 
cada cop més el vinil. El fet 
que s’estiguin comercialit-
zant tocadiscos equipats amb 
USB i a preus econòmics, 
ha despertat el seu interès.” 
Pel que fa als gèneres més 
sol·licitats pels buscadors 
de vinils, el rock clàssic, el 
metal i els seus derivats con-
tinuen essent hegemònics, 
tot i que a la plaça Perpinyà 
conviuen amb estils com el 
jazz, el blues, l’electrònica o 
les músiques d’arrel llatina.

Tant Querol com López 
formen part del col·lectiu 
Firadisc, que des de fa 
més de 15 anys es dedica a 
organitzar esdeveniments 
d’aquesta mena arreu de 
Catalunya –el més destacat, 
la Fira del Disc Cotxeres 
de Sants de Barcelona–. A 
Granollers s’hi solien instal-
lar el segon cap de setmana 
de cada mes, una periodicitat 
que s’ha vist alterada per 
la pandèmia. Recomanen 
seguir els perfils de Firadisc 
a Facebook i Instagram per 
estar al corrent de futures 
convocatòries.
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Álex Márquez –en la imatge defensat per Miguel Malo– va ser un dels jugadors destacats del Fraikin en la faceta ofensiva amb els seus set gols

Victòria per pujar al tercer lloc
El Fraikin venç a la pista del Bada Huesca (28-31) i entra de ple en la lluita per ser a Europa

Bada Huesca   28

Miguel Espinha, Iván José Montoya 
(2), Alexander Tioumentsev (2), Adrià 
Pérez (4), Alejandro Marcelo (2) i 
Joao Pinto (4, 4p) [set inicial]; Gerard 
Carmona (7, 4p), Domingo Jesús Luis, 
Oier García, Rodrigo Benites (1), Janez 
Gucek, Sergio Pérez (1), Miguel Malo, 
Asier Nieto (5) i Dani Arguillas (ps).  

Fraikin BM Granollers  31

Pol Sastre, Marc García, Álex 
Márquez (7), Adrià Martínez (3), 
Mamadou Gassama (5), Oriol Rey (1) 
i Antonio García (8, 1p) [set inicial]; 
Marc Guàrdia (ps), Borja Lancina, 
Chema Márquez (2), Pol Valera (3), 
Esteban Salinas (1) i Sergi Franco (1). 

ÀRBITRES: Óscar Raluy i Ángel Sabroso. Exclusions: Pérez, Luis (2) i Benites 
del Bada Huesca i Antonio García, Álex Márquez i Salinas (2) del Fraikin BM 
Granollers. 

PARCIALS: 2-2, 4-5, 6-9, 8-11, 9-14 i 12-17 [descans]; 12-20, 16-22, 20-24, 22-25, 
25-27 i 28-31. 

Osca 

EL 9 NOU

Dissabte el Fraikin BM 
Granollers es va treure una 
altra espineta que tenia cla-
vada des de la primera volta. 
Al Palau d’Esports, el Bada 
Huesca havia derrotat els 
d’Antonio Rama de tres gols 
(26-29), i els granollerins 
volien posar-hi remei. Ara, a 
més, amb el tercer lloc de la 
classificació com a premi per 
la victòria, que era un altre 
bon incentiu.

El Fraikin, amb una prime-
ra meitat gairebé perfecta i 
una segona més de supervi-
vència, va aconseguir la vic-
tòria, pujar al tercer lloc i va 
estar a punt de recuperar-li 
l’average (28-31). La victòria 
a Osca suposa encadenar-ne 
sis de consecutives –l’última 
derrota va ser el 26 de febrer 
contra l’Incarlopsa Cuenca 
(26-27)–, i entrar de ple en 
la lluita pel segon lloc, que 
només té a dos punts, just 
abans de rebre un altre dels 
aspirants a aquesta posició –
el BM Logroño La Rioja, que 
està un punt per sota (38), 
empatat amb l’Osca.

La primera part del partit 
a Osca va ratllar la perfec-
ció, malgrat el parcial de 2-0 
inicial. L’Osca va començar 
fabricant bons atacs, amb 
xut exterior d’Alejandro 
Marcelo o traient petroli 
als sis metres amb Iván José 

Montoya, que va provocar 
uns quants penals i alguna 
exclusió. Un gol de Chema 
Márquez i un altre del seu 
germà van igualar el partit a 
dos i l’intercanvi de gols dels 
minuts següents es va tren-
car amb una aturada de Pol 
Sastre i el posterior contra-
atac de Mamadou Gassama 
(4-5), que va posar el Fraikin 
al davant.

El nivell defensiu de la 
defensa 6-0 granollerina va 
ser excels i les aturades de 

Sastre també van ajudar a 
marcar unes diferències que 
es van traduir en atac, amb 
molta efectivitat i jugades de 
gran qualitat i vistositat.

Un primer parcial de 0-
3, acabat amb un fly entre 
Adrià Martínez i Antonio 
García –van sorprendre 
totalment la defensa de l’Os-
ca–, va portar el Fraikin a un 
avantatge de tres gols (6-9) 
que va obligar el tècnic local, 
José Francisco Nolasco, a 
demanar temps mort després 
del 7-10. La dinàmica, però, 
no va canviar, amb un Osca 
penalitzat amb exclusions 
per la bona tasca d’Esteban 
Salinas i un Fraikin casti-
gant totes i cadascuna de 
les errades locals. Un altre 
fly –aquest cop finalitzat 
per Mamadou Gassama– i 
un espectacular contraatac 
culminat pel mateix Gassama 
van suposar el màxim avan-
tatge de la primera meitat 
(10-16).

Tot i començar la segona 
part en inferioritat per una 
exclusió a Salinas, el Fraikin 
va sortir embalat, amb un 
parcial de 0-3 que el va posar 
vuit gols amunt (12-20) 
–màxim avantatge de tot el 
partit– i semblava que l’Osca 
estava mort. L’entrada de 
Dani Arguillas a la porteria 
local va suposar un canvi 
de tendència, que l’Osca va 
corroborar atacant amb més 
rapidesa i buscant-li les pes-
sigolles a la, fins aleshores, 
ferma defensa granollerina.

La diferència va anar bai-
xant perillosament fins a 
arribar a un sol gol (26-27). 
L’equip va mantenir el cap 
fred, dos gols seguits d’An-
tonio García van donar aire 
i un altre d’Álex Márquez va 
posar el Fraikin amb quatre 
de marge. L’Osca va retallar-
ho a dos gols i, després d’un 
temps mort demanat per 
Rama, el mateix Márquez va 
fer el gol que suposava igua-
lar l’average.

Rama: “El nostre pitjor moment 
l’hem superat amb maduresa”  
Osca

EL 9 NOU

Després d’una primera 
meitat força tranquil·la, 
al tècnic del Fraikin se li 
va girar feina a la segona. 
“A la primera part ens 
ha sortit gairebé tot i 
podríem dir que ha estat 
perfecta. A la segona, en 
canvi, els canvis que han 
fet ells ens han fet mal”, 
va explicar al final del 
partit. “Calia mantenir 
la serenor i hem sabut 
superar el nostre pitjor 
moment amb maduresa”, 
va afegir.

Defensa, porteria i 
atac, a la primera, van 
anar a una. “Hem ofegat 
tant les seves opcions 
amb el pivot com les 
trajectòries llargues de 
llançament, hem pogut 
córrer i hem sabut atacar 
en totes les situacions 
que ells ens han plante-
jat”, va dir un Rama que 
va admetre que el joc de 
Tioumentsev i Sergio 
Pérez els havia fet mal. 
“Amb ells dos a pista ens 
ha costat més poder-los 
aturar, perquè són molt 
ràpids i trobaven forats 
amb facilitat”, va seguir 
dient. “A la segona ells 
també han estat més 
agressius en defensa i, 
per això, he demanat que 
fóssim més incisius en 
atac.”
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La jugada preparada en l’últim temps mort va suposar el 28-31 final
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CH Poblenou                28

Antonio López (4), Ochoa (1), Borràs 
(1), Vila (1), Joan Cornella (3), 
Lorente, Guillem Cornella (3), Prieto, 
Martínez (4), Rodríguez (1), Clarós 
(4), Escoda (3), Albalate, Balagué (3), 
Nazario i Lozano.

KH-7 BM Granollers     31

Zudaire, De Sande (10), Prat (1), 
Valera (1), Guillem Hernández (7), 
Montolio i Miró [set inicial]; Varela, 
Rius (2), Vega (6), Álvarez, Rivas, 
Ruiz, Estirado (3), Castilla (1), i 
Blanchart.

ÀRBITRES: Víctor Rodríguez i José 
Carlos Palenzuela. Exclusions per 
Ochoa, Albalate, Nazario i Clarós 
per l’Handbol Poblenou i Guillem 
Hernández (2) pel KH-7 BM 
Granollers.

PARCIALS: 2-1, 5-4, 6-7, 8-12, 11-13, 
13-14 [descans]; 14-18, 16-21, 18-23, 
22-25, 25-29 i 28-31.

El KH-7 supera 
el Poblenou  
en un bon segon 
temps

Barcelona

EL 9 NOU 

Malgrat sortir d’un confina-
ment recentment, el KH-7 
Granollers està acabant la 
temporada en un bon estat. 
Els de Sergio Pozo van vèncer 
el Poblenou en un partit molt 
pragmàtic, en el qual es van 
haver d’adaptar al baix ritme 
imposat pels locals. Els valle-
sans van millorar al segon 
temps en atac i van tenir mol-
tes més facilitats per obrir 
forat, cosa que els va perme-
tre tenir un final plàcid.

PRIMERA ESTATAL  

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

L’Avannubo La Roca  
es queda a un pas  
de completar la remuntada

J. Handbol Mataró   28

Conill (1), Vela (6), Bonamusa (4), 
Aguilera, Calderón, Vaqué (1), 
Moreno (4), Bassory, Bosch (3), 
Martínez (3), Barragán (2), Bonany, 
Germán (2), Deulofeu (2) i Colomer.

Avannubo La Roca    28

Gesa, Manzano (5), Sánchez (5), 
Casas (1), Òscar Castillo (3), Expósito 
(1) i Bernad (2) [set inicial]; Miquel, 
Catafal, Inserte, Hernández (6), 
Piqueras (2), Camprubí (2), Albert i 
Guillem Castillo (1).

ÀRBITRES: Damià Sánchez i David Vicente. Exclusions per Aguilera i Vaqué pel 
Joventut Handbol Mataró i Bernad (2) i Òscar Castillo per l’Avannubo La Roca.

PARCIALS: 3-1, 4-4, 9-5, 11-8, 15-8, 17-12 [descans]; 18-17, 21-19, 23-20, 23-23, 
26-25 i 28-28.

Mataró 

Eudald Clascà

L’Avannubo La Roca va 
salvar els mobles al segon 
temps. Malgrat no fer uns 
bons primers trenta minuts, 
els de Morales es van refer 

a la sortida dels vestidors i 
van assecar el desavantatge 
de cinc gols que duien al des-
cans. Una substancial millora 
en atac va ser fonamental per 
la remuntada, però un gol del 
Mataró en els últims segons 
va evitar la victòria.

Handbol St. Quirze      39

Capón, Matías, Duarte (1), Joan 
Blanco (1), Reig (4), Pueyo (1), 
Oriol Blanco (6), Fernández (4), 
Dani Navarro (5), Marc Garcia (3), 
Natan (4), Alejandro Rodríguez (3), 
Guiteras, Martínez (4), David Garcia 
(1) i Pérez (2).

Palautordera-Salicru   26

Barbecho, Aritz (1), Paniagua (8), 
Deumal (3), Aniol (2), Clausells i Biel 
(2) [set inicial]; Pascual, Peyra (1), 
Vivas, Sola (3), Romero (5) i Agustí 
(1).

ÀRBITRES: Carlos Vera i Alberto 
Vera. Exclusions per Joan Blanco, 
Duarte, Natan i Alejandro Rodríguez 
pe l’Handbol Sant Quirze i Deumal 
(2) pel Club Handbol Palautordera 
Salicru.

PARCIALS: 6-2, 9-6, 13-8, 16-10, 18-
12, 20-14 [set inicial]; 24-18, 27-21, 
30-22, 32-24, 36-26 i 39-26.

El líder Sant 
Quirze no dona 
opcions al 
Palautordera 

Sant Quirze (Vallès Occ.) 

EL 9 NOU 

Se li esgoten les vides al 
Palautordera Salicru. Era 
complicat poder puntuar a 
la pista del Sant Quirze, el 
líder i dominador absolut de 
la competició. Els de Solani i 
Insausti no li van perdre mai 
la cara al partit, tot i l’avan-
tatge que ja van agafar els 
locals des de l’arrencada del 
partit. Els del Baix Montseny 
van fer petits intents d’apro-
ximacions, però no van arri-
bar a fructificar.

PRIMERA ESTATAL  

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA 

A l’Avannubo La Roca se 
li fa llarga la temporada 
i perd novament

FH Sant Vicenç   31

Larrañaga, Kalina, Almansa (3), 
Martín (1), Fernández, Lepère (4), 
Parra, Estrada (1), Ester, Siñol (10), 
Moles, Cabetas, Barbeito (1), Moré 
(5), Gallart (3) i Nuez (3).

Avannubo La Roca     26

Fortí, Ortega (1), Vallejo, Yeste (1), 
Utrera (2), Guerreiro, Monllor (9), 
Fontcuberta, Zafra (3), Alba Martín 
(1), Ribas (5), Rovira, Felip (2), Paula 
Martín, Serres i Bautista.

ÀRBITRES: Pau Robert Sánchez i Pere Veciana. Exclusions per Martín, Moré i 
Gallart per l’Handbol Sant Vicenç.

PARCIALS 5-2, 7-4, 9-6, 11-7, 13-10, 16-12 [descans]; 18-14, 19-18, 21-21, 25-22, 
27-25 i 31-26.

S.V. dels Horts (Baix Llob.) 

Eudald Clascà

Quarta derrota consecutiva 
de La Roca, a qui se li està 
fent molt llarg el tram final 
de temporada, un cop acon-
seguida la permanència. Les 
de Plans van caure amb el 
Sant Vicenç, que va certificar 

la classificació de les locals 
per les fases d’ascens. Les 
visitants no es van sentir 
còmodes al primer temps, i 
van marxar quatre gols per 
sota al descans. A la represa, 
la defensa roquerola va ser 
clau per capgirar el partit, 
però es va acabar imposant la 
superioritat local.

Ajornat el partit 
del Sant Esteve  
per quatre positius
S. Esteve de Palautordera

El Sant Esteve no va poder 
disputar el seu partit a la 
pista de l’Handbol Sant 
Cugat per quatre positius 
de Covid-19 de la plantilla 
local. Aquest serà el segon 
compromís pendent dels del 
Baix Montseny, que rebrà la 
visita al Pavelló Municipal 
Els Quatre Hereus de l’Hand-
bol Esplugues, candidat a les 
fases d’ascens. L’ajornament 
del partit no ha canviat la 
planificació dels de Maiol 
Bosch i Oriol Castellarnau, 
que ja preparen la visita de la 
pròxima setmana a la pista de 
l’Avannubo La Roca. El duel, 
entre dos rivals directes a la 
classificació, serà molt trans-
cendent per les opcions dels 
santestevencs per intentar 
assolir la cinquena posició, 
que a hores d’ara està en pos-
sessió dels roquerols.
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Kaba Gassama, amb el dorsal 15, en un dels partits amb el Nantes d’aquesta temporada

Kaba Gassama deixa el Nantes i es 
compromet amb el Fleury Loiret
La pivot granollerina firmarà per les dues properes temporades

Fleury (França)

EL 9 NOU

L’exjugadora del KH-7 BM 
Granollers Kaba Gassama 
deixarà el Nantes Atlantique 
al final d’aquesta temporada 
i s’incorporarà a les files del 
Fleury Loiret, també de la 
lliga francesa. 

La pivot granollerina, de 
23 anys, signarà un con-
tracte per les dues properes 
temporades, i d’aquesta 
manera viurà la seva sego-
na experiència fora de la 

Lliga Guerreras Iberdrola. 
Gassama deixarà el Nantes 
després d’haver disputat 10 
partits de lliga, des de la seva 
arribada a finals de novem-
bre procedent del KH-7 BM 
Granollers, club que la va 
veure créixer i en el qual va 
estar sis temporades al pri-
mer equip.

El Fleury –que està lluitant 
en la fase de permanència 
a la màxima competició 
domèstica francesa– està 
vivint una profunda reno-
vació a la plantilla per tal 

de millorar el rendiment la 
pròxima temporada. Gassa-
ma, que substituirà Oriane 
Ondono, que fitxarà pel 
Nantes, es trobarà amb una 
excompanya al KH-7, Paulina 
Pérez Buforn. 

Gassama mostrava la seva 
satisfacció en declaracions 
a la web oficial del Fleury: 
“Estic contenta de formar 
part d’aquest projecte durant 
les properes dues tempora-
des. Per mi, és una oportuni-
tat per continuar millorant”, 
explicava la granollerina.
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El jugador del Terrassa Antonio Pelegrín agafa pel coll el migcampista de l’Esport Club Granollers Marc Gelmà

TERCERA DIVISIÓ 

Derrota enganyosa, amb 
polèmica, de l’Esport Club
L’àrbitre esdevé protagonista indirecte en dos dels tres gols del Terrassa

EC Granollers  0

Álvaro, Prado (Muñi, min 77), Max, 
Eloi Zamorano, Ñito (Altimira, min 
66), Darbra (Muela, min 66), Albert 
Ruiz, Morales, Río (Oriol Molins, 
min 56), Suaibo i Gelmà.

Terrassa FC    3

Ortega, Castillo, Lucas, Galeano, Álex 
Fernández (Carrasco, min 73), Arranz 
(Agudo, min 82), Pascual, Lledó 
(González, min 67), Micó, Pelegrín i 
Josu (Akito, min 82).

ÀRBITRE: Óscar Carballo, assistit a les bandes per Víctor Gómez i Juan Miguel 
Tebar. Targetes: José Solivelles (VD, min 59) i Àlex Gotanegra (delegat) de 
l’Esport Club Granollers i Lledó i Galeano del Terrassa.

GOLS: 0-1, Lucas, min 13; 0-2, Arranz, min 60; 0-3, Carrasco, min 87.

Granollers

Xavi Mas

En un partit en què tot va 
sortir al revés, l’Esport Club 
Granollers va perdre per 0 
gols a 3 contra un Terrassa 
que va tenir una efectivitat 
màxima i que va aprofitar 
el desconcert dels granolle-
rins per la nefasta actuació 
arbitral. La derrota allu-
nya encara més els de José 
Solivelles dels dos primers 
llocs –continuen amb els 33 
amb què van començar la 
fase d’ascens–, amb un Euro-
pa inabastable amb 50 punts 
com a líder i un triple empat 
a 41 punts entre Terrassa 
–segon–, Cerdanyola –ter-
cer– i Vilafranca –quart.

L’àrbitre, que va permetre 
molt de contacte, va ser pro-
tagonista en dos dels gols del 
Terrassa. Al minut 14 no va 
assenyalar falta en una clara 
traveta a Marc Río i en el 
contraatac següent va xiular 
falta contra el Granollers, 
molt a prop de l’àrea. Mentre 
els granollerins protestaven, 
el Terrassa va treure la falta 
amb rapidesa i Lucas, entrant 
per l’esquerra, va superar 
Álvaro amb un xut creuat. A 
la primera part l’Esport Club 
va arribar un parell de vega-
des per la banda dreta amb 
centrades de Prado, i al límit 

del descans, un fora de joc 
de Río, molt protestat pels 
de Solivelles, va evitar que el 
davanter de l’Esport Club es 
plantés sol davant Ortega.

El desgavell arbitral es va 
incrementar en la represa; al 
52 no va xiular penal en una 
empenta a Josu dins l’àrea 
granollerina, va anul·lar un 

gol a l’Esport Club al 57 –per 
suposat fora de joc de Suai-
bo– en una gran jugada per 
la banda esquerra i en el con-
traatac posterior no va xiular 
fora de joc del Terrassa –els 
granollerins el van reclamar 
amb insistència i Solivelles 
va acabar expulsat– en la 
jugada del 0-2.

Els granollerins van conti-
nuar buscant el gol, sobretot 
amb centrades a l’àrea, però 
no van estar encertats en la 
rematada. En canvi, en un 
altre contraatac, el Terrassa 
va fer el definitiu 0 a 3.

EE Guineueta                 1

Guitart, Pou, Ayllón, Aldana, 
Pompido (Simó, min 66), Anguera 
(Nazarov, min 75), Ollé (Munárriz, 
min 46), Heras (Park, min 46), 
Kishimoto, Carmona i Julián (León, 
min 62).

CF Parets                       0

Llaveria, Giménez, Gràcia, Montpart 
(Pluvins, min 66), Jiménez, Reyes 
(Salvador, min 66), Cañadilla 
(Pellejero, min 79), Vives, Reche, 
Miraash (Vega, min 66) i David 
García.

ÀRBITRES: Javier Crespo, assistit a 
les bandes per Dídac Crespo i Víctor 
García.

GOLS: 1-0, Anguera, min 9.

El Parets planta 
cara al líder 
però perd per la 
manca d’encert

Barcelona

EL 9 NOU 

El Parets va plantar cara al 
líder –Escola Esportiva Gui-
neueta– però va sortir der-
rotat per la mínima amb un 
gol molt matiner. La manca 
d’encert en la rematada va 
provocar que els de Pau Trias 
no poguessin capgirar el mar-
cador. La primera part va ser 
molt igualada però el Gui-
neueta, amb una jugada per 
la banda dreta, va encertar 
entre els tres pals. A la sego-
na part el domini va ser total 
del Parets, tancant el rival al 
seu camp i generant ocasions 
clares de gol, entre les quals 
un xut al pal al minut 80.

PRIMERA CAT.   

La victòria permet els de Manolo Parralo pujar al cinquè lloc

Víctor, de falta directa, dona els 
tres punts al CF Les Franqueses

FC Sant Cugat               0

Nadal, Arnau, Arturo Rodríguez, 
Almazán (Vicente, min 66), Jordi 
Rodríguez, Montoya, Marc Rodríguez 
(Benet, min 73), Mas (Carazo, min 
83), Basanta (Mateos, min 66), 
Sánchez (Giménez, min 83) i Roca. 

CF Les Franqueses    1

Jahir, Mahamadou (Montejo, min 
73), Atanasio, Lars (Maude, min 
61), Víctor (Manzanera, min 85), 
Bordas, Younoussa (Vico, min 85), 
Mejías (Diego, min 61), Ilyas, Gómez 
i Castellvell.

ÀRBITRES: Jan Cobos, assistit a les bandes per Albert Cortés i Arnald 
Fernàndez. Targetes: Bernabé Fernández (delegat) del FC Sant Cugat i 
Mahamadou, Younoussa, Fajardo (banqueta), Víctor i a l’entrenador Manolo 
Parralo (VD) del CF Les Franqueses.

GOLS: 0-1, Víctor, min 27.

Sant Cugat (el Vallès Occ.) 

EL 9 NOU

El CF Les Franqueses es va 
imposar al camp del Sant 
Cugat per la mínima, amb un 
gran gol de falta de Víctor 
García i se situa cinquè amb 
13 punts. L’equip de Manolo 
Parralo va dominar bona 
part de la primera meitat i va 
poder sentenciar amb algun 
contraatac a la segona, però 
als últims minuts el Sant 
Cugat va buscar amb insis-
tència l’empat, sense sort.

Els de Parralo van dominar 
els primers 35 minuts, ben 
posicionats al camp, pressio-
nant a camp contrari i gene-
rant ocasions. Fruit d’això 

va arribar el gol de Víctor, 
al llindar de la mitja hora. 
Després l’equip es va fer 
una mica enrere però el Sant 
Cugat no va crear perill.

A la segona part els de Par-
ralo van recuperar la pressió 

a camp contrari i Diego i 
Maude van fallar alguna oca-
sió clara. Als minuts finals el 
Sant Cugat hauria pogut mar-
car a la sortida d’un córner, 
però la defensa de les Fran-
queses va allunyar el perill.

PRIMERA CATALANA  

El Mollet, malgrat les 
baixes, goleja el Sabadell 
Nord i se situa tercer
CF Mollet UE   3

Vilarrasa, Vallcorba, Morales, Martí, 
Alexis (Nabil, min 66), Fortuny 
(David Sánchez, min 79), Noel, Édgar, 
Portero (Kilian, min 89), Varón i 
Ramon Suárez (Heredia, min 73).

UE Sabadell Nord CF   0

Vives, Arnau Rubio, Jaén (Peña, 
min 66), Álex Rubio, Montero, Álex 
Sánchez (Martínez, min 73), Pedro 
Pérez (Aranda, min 66), Puig, Álvaro, 
Jordi Pérez i Murayama.

ÀRBITRE: David Caro, assistit a les bandes per Sho Juste i Mohamed Elkasmy. 
Targetes: Édgar, Ramon Suárez, Varón i Martí del Mollet i Jaén, Álvaro, Arnau 
Rubio i Martínez del Sabadell Nord.

GOLS: 1-0, Alexis, min 33; 2-0, Fortuny, min 58; 3-0, David Sánchez, min 89.

Mollet del Vallès 

EL 9 NOU 

Malgrat les nombroses bai-
xes que acumulava –set en 
total– el Mollet es va desfer 
del Sabadell Nord amb un 
clar 3 a 0. El Sabadell Nord 
va començar millor el par-
tit, però quan el Mollet va 

reaccionar i va agafar el pes 
del joc, no va tenir aturador. 
Alexis, en una jugada indivi-
dual, va fer l’1-0. A la segona 
part una passada a l’espai 
d’Édgar la va aprofitar For-
tuny per fer el segon, i una 
bona jugada de Nabil va 
acabar amb el 3-0 de David 
Sánchez.
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El porter del Bellavista, Brahim, va tenir molt a veure en el triomf del seu equip amb les seves intervencions 

CA Bellavista-Milan        3

Brahim, Baheddi, Alonso (Samir), 
Diao, El Asri (Sene), Bertran 
(Santander), Achraf, Ruiz (Ossama), 
Kande (Navarro), Diakhaby i Diallo. 

CE Llerona                      0

López, Esteban, Feijoo, Domingo, 
Expósito, Altillo (Conesa), Fuentes 
(Pinilla), Podall (Camps), Miguel 
(Danjo), Sabaté i Cabezuelo. 

ÀRBITRE: Anas Dahou. TG als locals Alonso, Diallo i Bertran i al visitant 
Expósito (2, min 90). 

GOLS: 1-0, Ossama, min 65; 2-0, Bertran, min 81; 3-0, Diallo (p), min 90. 

Les Franqueses del Vallès   

EL 9 NOU

Antagònica contraposició 
d’estils la que es va donar al 
derbi franquesí: el joc intens 
i directe del Bellavista contra 
el pacient estil de possessió 
del Llerona, mancat d’una 
efectivitat que va somriure 
als de Dani Alcántara, 

Els visitants van acaparar 
la bola contra un Bellavista 
molt ordenat en una primera 
meitat absent d’ocasions. 
Situacions clares que es van 
deixar veure a un segon 
temps en què el Llerona va 
errar un un contra un i en 

L’efectivitat del Bellavista 
decideix el derbi franquesí 
Els d’Alcántara van tenir la punteria que els va mancar als d’Hidalgo

una passada de la mort. Pre-
sumint de l’eficàcia que li 
mancava al seu rival, el Bella-
vista va celebrar el primer 
a través d’Ossama després 
d’una sèrie de rebots. L’equip 
d’Hidalgo va fallar una nova 
situació amb passada de 

la mort i va capitular quan 
Bertran, robant la pilota 
en una indecisió defensiva 
entre un defensa i el porter, 
va fer el 2-0. Diallo, de penal 
al temps, afegit, va arrodonir 
l’actuació d’un Bellavista que 
va gaudir d’un matx brodat.

Martorelles           

EL 9 NOU 

No hi va haver lloc per als 
gols al travat duel de la 
zona alta entre Martorelles 
i Montornès Norte, marcat 
per l’escassedat d’ocasions 
i l’abundància de polèmica, 
ja que el Montornès Norte 
va lamentar que Luna fos 
expulsat al minut 77 després 
de veure la segona groga i 
Rocamora veiés la vermella 
directa al 87. El Martorelles 
no va treure rèdit de la seva 
superioritat numèrica contra 
un Montornès Norte molest 
amb l’actuació arbitral. 

Els visitants van prendre la 
pilota a la primera part con-
tra un Martorelles que, tot 

i veure’s dominat, va gaudir 
de les dues aproximacions 
més inquietants. 

La lesió del mig centre 
Juan Pérez –substituït al 
descans–, va minvar el 
Montornès Norte, que va 
veure com l’equip de Jonat-
han Almeda s’apropiava de 
les segones jugades i l’esfè-

rica. Al minut 77 va arrencar 
la controvèrsia, quan Luna 
va ser amonestat per segon 
cop, mentre que Rocamora va 
ser expulsat per la intenció 
de voler donar una puntada 
de peu a un jugador local. El 
Martorelles va tenir al final 
dues ocasions a boca de canó 
avortades per Santos. 

Sant Celoni, 6 
Llinars, 4
Sant Celoni

Bogeria absoluta. El Sant 
Celoni guanyava 4-3 al des-
cans i el Llinars, sempre 
a remolc, va empatar a la 
represa però els locals van 
desnivellar de nou el matx. 

Cardedeu B, 1 
Parets B, 3
Cardedeu  

El Cardedeu B va marcar l’1-3 
just abans del descans però 
no va completar la reacció 
contra el Parets B. 

Vilamajor, 1 
Lliçà de Vall, 3
Sant Antoni de Vilamajor 

Portella va escurçar distànci-
es per als locals però Rivero 
va sentenciar al minut 75. 

CF Ametlla, 2 
Canovelles, 2
L’Ametlla del Vallès   

El Canovelles va empatar un 
2-0 amb gols als minuts 82 i 
90 de Perera i Albert. 

Montmeló, 1 
Vilanova, 2
Montmeló

El Vilanova va remuntar el 
gol inicial de Rubén amb dia-
nes de Fran i Colom. 

Lliçà d’Amunt, 4 
Sta. Perpètua B, 2
Lliçà d’Amunt

Triomf del Lliçà d’Amunt 
gràcies a un hat-trick d’Àxel 
Rubiralta, que va desequili-
brar un 2-2 a la recta final. 

Planadeu, 2 
Atlètic del Vallès, 5
Sabadell (el Vallès Occ.)

Victòria autoritària de l’Atlè-
tic del Vallès, que ascendeix 
a la setena plaça.

Premià de Dalt, 2 
Palautordera, 4
Premià de Dalt (Maresme) 

Tres gols de Rubén Tirado 
van atorgar al Palautordera 
el seu segon triomf. 

Seva, 1 
O. La Garriga, 1
Seva (Osona)    

Calero va salvar un punt al 
minut 78 per l’Olímpic La 
Garriga, ancorat a mitja taula. 

La Batllòria, 2 
Sp. Vidrerenca, 4
La Batllòria

La Batllòria, que sempre va 
anar al darrere al marcador, 
suma quatre partits seguits 
sense guanyar. 

A L’ESPRINT

El Montornès Norte va jugar els 10 últims minuts amb nou 

El Martorelles desaprofita la 
seva superioritat numèrica

Guillem dona  
el triomf al Sant 
Feliu a l’últim 
minut (3-2) 

Sant Feliu de Codines  

EL 9 NOU 

Esclat d’eufòria a Sant Feliu, 
que va celebrar els tres punts 
contra el Santa Eugènia grà-
cies a un gol de Jona a l’últim 
instant per coronar la remun-
tada dels codinencs. 

Pintava bé el partit per als 
blanc-i-vermells després que 
Nortes rematés al primer 
toc una assistència de xilena 
de Castro a l’esquena de la 
defensa i el visitant Yoel 
fos expulsat al minut 25 per 
agressió. Tot i així, el Santa 
Eugènia va reviure i va esta-
blir l’1-2 abans del descans 
amb una diana de penal i 
una altra de rebot. Exposat a 
les contres dels osonencs, el 
Sant Feliu va arriscar i Gui-
llem va igualar després d’una 
sèrie de rebutjos. Al minut 
92, Jona va definir en l’un 
contra un a passada de Palau. 

CF Sant Feliu:  Arias, Jona, 
Duarte (Cesc), Nortes, Palau, 
Castro, Guillem (Rubén), 
Turon, Leo (Josue), Posas i 
Dídac. 

JE Santa Eugènia: Glad-
son (Jonathan), Joan, Ismail 
(Oriol), Diego (Vicente), 
Baidder (Soler), Adrià, Yoel, 
Fabrego (Sergi), Tuneu, 
Dachs i Piella. 

Àrbitre: Arnau Casanova. 
TG al local Arias i als visi-
tants  Ismail, Adrià, Piella 
i Diego. TV al visitant Yoel 
(min 25). 

GOLS: 1-0, Nortes, min 8; 
1-1, Fabrego (p), min 29; 1-2, 
Ismail, min 43; 2-2, Guillem, 
min 66; 3-2, Jona, min 92. 

L’estratègia 
del Voltregà 
desespera 
l’Aiguafreda (4-0)  
S. H. de Voltregà (Osona)    

Cuer i inèdit encara de victò-
ries, l’Aiguafreda tampoc va 
oferir símptomes de millora 
contra un Voltregà que va 
marcar els quatre gols d’es-
tratègia. Roger va marcar el 
primer en un córner finalit-
zat amb un xut a la frontal i 
el segon va arribar en una fal-
ta lateral. Una rematada de 
cap en un córner de Miquel 
va suposar el tercer, mentre 
que Adrià va rematar en prò-
pia porteria una falta lateral. 

CE Aiguafreda: Arnau, 
Font, Vilalta (Adrià), Sallés, 
Aleix (Genís), Bernat, Boix, 
Bach, Prieto (Montes), Mar-
sal (Raulet) i Matas. 

GOLS: 1-0, Roger, min 
14; 2-0, Jordi, min 35; 3-0, 
Miquel, min 42; 4-0, Adrià 
(p.p.). 

CF Martorelles               0

Molist, Kevin, Collado, Corona, Dani 
Martínez, David (Bellavista), Meroño 
(Murcia), Adrià (Pombo), Flores, 
Brian i Font 

CD Montornès Norte      0

Santos, Luna, Segura, Abad (Luis), 
Carlos, Gómez (Víctor), Samu (Nil), 
Rubén, Pol, Juan (Rocamora) i 
Mesana. 

ÀRBITRE: Adrià Nova. TG als locals Adrià, Flores, Kevin, Meroño i Corona i als 
visitants Pol i Luna (2, min 77). TV al visitant Rocamora (min 87). 

GOLS: -
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Les jugadores del PBB La Roca celebren un dels seus tres gols

La Penya Blanc-i-Blava 
de la Roca s’imposa al 
Júpiter i puja al segon lloc  
PBB La Roca  3

Uceda, Judit, Cortés, Tània, Zoraida, 
Coral, Ortiz, Palmero, Mireia, Forns 
i Borrallo. També: Anna, Yaiza, Laia, 
Ariadna i Santasusana.

Fund. CE Júpiter 1

Cucurella, Restrepo, Mireia Meseguer, 
Quílez, Fendelende, Mateu, Marzo, 
Quero, Gemma Meseguer, Camacho 
i Jiménez. També: Gatell, Esteban, 
Martín-Mora, Recio i Capitán.

ÀRBITRE: Tània Marín, assistida a les bandes per Omar Regragui i Marcel 
Llorens. Targetes: Mireia del PBB La Roca i Restrepo, Fendelende i a 
l’entrenador Miguel Sánchez del Fundació CE Júpiter.

GOLS: 1-0, Judit, min 21; 2-0, Mireia, min 23; 3-0, Ariadna, min 51; 3-1, Restrepo, 
min 72.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La Penya Blanc-i-Blava de la 
Roca va superar amb claredat 
el Fundació CE Júpiter per 
3 gols a 1 i va pujar al segon 
lloc, amb 20 punts, a quatre 
de l’actual líder, el Fontsan-

ta-Fatjó, que en té 24.
L’equip de Miguel Ángel 

Cruz va ser totalment supe-
rior al Júpiter, dominant la 
possessió, jugant la major 
part del temps a camp con-
trari i generant nombroses 
ocasions de gol. Zoraida va 
començar el partit estave-

llant un xut al pal al primer 
minut de joc i l’equip roque-
rol va tenir ocasions per mar-
car, malgrat que el gol no va 
arribar fins al minut 21, amb 
un xut de falta de Judit. Dos 
minuts després Mireia va 
aprofitar una bona passada a 
l’espai per fer el 2-0 i Zoraida 

va estavellar un segon xut al 
pal abans del descans.

En la segona part Ariadna 
va fer el 3-0 i després l’equip 
es va relaxar. No va passar 
gaires angúnies però el rela-
xament va portar el Júpiter a 
tenir alguna ocasió i a marcar 
a la sortida d’un córner. 

El CN Caldes 
empata a la pista 
del cuer, AE 
Xarxa-Horta (3-3)

Barcelona

El CN Caldes va rescatar un 
punt als últims minuts del 
partit, a la pista de l’AE Xar-
xa-Horta, cuer del grup, des-
prés d’anar al davant i veure 
com l’equip local s’avançava 
amb el 3-2. Álex Terraga i 
David López, al comença-
ment de la segona part, van 
capgirar l’1-0 amb què s’ha-
via arribat al descans. López 
va ser l’autor de l’empat a 3 
definitiu.

CN Caldes: Jonathan 
Muñoz, López, Fuertes, 
Benach i Armijo [cinc inicial]; 
Moreno, Ibáñez, Terraga, 
Pastor (ps), Marc Muñoz, 
Bagüeste i Guardeño.

Gols: 1-0, min 11; 1-1, Ter-
raga, min 23; 1-2, López, min 
26; 2-2, min 27; 3-2, min 35; 
3-3, López, min 37.

El Palautordera 
goleja sense pietat 
el Verdú (11-0)
Sta. M. de Palautordera

El Palautordera no va tenir 
pietat davant el cuer, Verdú-
Vall del Corb, a qui va golejar 
per 11 gols a 0. A la mitja 
part les de Carles Segura ja 
guanyaven per 4 a 0. Anna 
Subirana va acabar el partit 
amb quatre gols i Meritxell 
Clupés amb tres.

CF Palautordera: Aura, 
Sara, Navarro, Jana, Judit 
Xiyue, Subirana, Meritxell, 
Maite, Sònia, Ona i Rut. 
També: Adaia, Lucía, Laura, 
Otero i María.

Gols: 1-0, Ona, min 6; 2-0, 
Rut, min 30; 3-0, Subira-
na, min 33; 4-0, Meritxell, 
min 40; 5-0, Meritxell, min 
49; 6-0, Subirana, min 61; 
7-0, Subirana, min 64; 8-0, 
Navarro, min 67; 9-0, Merit-
xell, min 71; 10-0, Ona, min 
79; 11-0, Subirana, min 89.

El Llerona veu com el 
Sant Cugat li capgira 
el marcador (3-1)
St. Cugat del V. (el V. Occ.)

El Llerona es va avançar al 
límit del descans però va 
encaixar el gol de l’empat al 
minut següent i, a la segona 
part, va veure com el Sant 
Cugat li remuntava el partit.

CE Llerona: Mar, Yavila, 
Tamara, Laia, Clàudia, Tània, 
Mireia, Judit, Ainoa, Xènia i 
Witny Naomi. També: Hila-
ria, Llorente, Irene, Guardi i 
Mònica.

Gols: 0-1, Judit, min 43; 
1-1, min 44; 2-1, min 64; 3-1, 
min 81.

La candidatura de Marquès a la 
Federació de Tennis, rebutjada 
La Junta Electoral al·lega que un dels membres no té una llicència amb un any d’antiguitat

Marquès és actualment el president del Club Tennis Els Gorchs 

Les Franqueses del Vallès

Toni Canyameras

La Junta Electoral ha rebut-
jat la candidatura de Jaume 
Marquès a les eleccions de la 
Federació Catalana de Tennis 
del 26 d’abril. L’òrgan al·lega 
que un dels 21 membres de 
l’equip del president del CT 
Els Gorchs, Àlex Hernández, 
no compleix amb el requisit 
de tenir llicència federativa 
amb un any d’antiguitat. El 
candidat vallesà assegura 
que, tot i que hi hagi un 
membre que no compleixi els 
requisits, el nombre mínim 
de persones per formar una 
candidatura és de 18 i que, 
per tant, “retirant-lo el pro-
cés podria continuar”. 

Marquès denuncia que el 
fins ara president de la Fede-
ració i rival electoral, Jordi 
Tamayo, vol “liquidar”, la 
seva candidatura perquè “té 
por de perdre les eleccions”. 
En un comunicat, assegura 
que “la interpretació que en 
fa Tamayo i la Junta Electoral 
és que un membre invalida 
tota la candidatura, un fet 
que no es va tenir en compte 
fa quatre anys quan a la can-
didatura del mateix Tamayo 
li va passar el mateix –un 
dels seus membres no com-
plia els requisits–, i en aquell 
cas la Junta va esmenar l’er-
ror retirant-lo”, de manera 
que el fins ara president es 

va presentar als comicis que 
li van permetre accedir al 
càrrec que ha ocupat aquests 
últims quatre anys. Empa-
rant-se en aquest precedent, 
l’equip de Marquès presen-
tarà un recurs a la Junta 
Electoral i, en cas que la can-
didatura no sigui readmesa, 
demanarà la cautelar al Tri-
bunal Català de l’Esport. 

Jordi Tamayo, en declara-
cions a EL 9 NOU, respon a 
les acusacions del president 
del CT els Gorchs: “No és cert 
el que diu. Fa quatre anys 
nosaltres teníem un membre 
que tenia una sanció per 
exercir funcions a la Federa-
ció però el reglament electo-
ral diu que no es pot acceptar 
cap candidatura amb un 

membre que tingui una 
sanció ferma. Nosaltres vam 
al·legar que aquesta sanció 
no era ferma, i, per tant, la 
candidatura va ser admesa”, 
assenyala Tamayo. “El regla-
ment electoral diu que una 
candidatura no serà vàlida si 
algun dels seus membres no 
compleix el requisit de tenir 
una llicència federativa amb 
un any d’antiguitat, encara 
que reuneixis el nombre 
mínim de membres. Per tant, 
la candidatura de Jaume 
Marquès té un defecte for-
mal, encara que retirés un 
membre, el que compta és 
el que presentes. I no podria 
presentar una altra candida-
tura sense aquest membre 
perquè ja estaria fora de 

termini. De totes maneres, 
és legítim que reclami a la 
Junta Electoral. Respectem 
totes les candidatures, hem 
de tenir bona relació pel bé 
del tennis català”, apunta. 

MARquèS, ExMEMBRE 
DE  LA juNTA DE TAMAyo

Jordi Tamayo també recorda 
que l’actual president del CT 
els Gorchs va formar part de 
la seva junta. “Respecto molt 
Jaume Marquès, però em sor-
prenen les seves contradic-
cions. Ell va formar part com 
a secretari de la meva junta, 
que va començar a governar 
el juny del 2017. A mitjan 
2018 va marxar i després va 
tornar per marxar de nou. 
A més, a l’última assemblea 
[de clubs] que vam fer al 
Cercle Sabadellès, ell es va 
aixecar per felicitar-nos per 
la nostra labor i així consta 
en acta. I el que va dir que 
només vam habilitar una seu 
per votar no és cert. Abans 
de dimitir vam demanar a la 
junta electoral que es pogués 
votar a tot el territori”, afir-
ma. Marquès contesta: “Vaig 
dimitir de la junta perquè hi 
havia coses que no m’agrada-
ven, com que cobrés un sou 
[Tamayo diu que només són 
dietes i Marquès hi va votar 
a favor] i d’altres que no vull 
dir perquè el perjudicaria a 
ell i a la seva família.” 
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Consell Air Europa        60

Sureda (16), Santandreu, Torres (13), 
Hilton (3) i Aguiló (7) [cinc inicial]; 
Hernández (9), Estebala (3), Feliu, 
Jamal (3) i Andreu (6).

Ripotrans Lliçà d’Am.  71

Ortega (7), Serratacó (9), Parera (2), 
Rabaseda (8) i Espuña (4) [cinc inicial]; 
Bogunyà (2), Masllorens, González 
(11), Morales (13) i Guàrdia (15).

ÀRBITRES: Esteve Portell i Martí 
Seguí. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Hilton del Consell Air 
Europa.

PARCIALS: 20-13 [primer quart]; 
32-32 [descans]; 48-48 [tercer quart] 
i 60-71.

Un gran tercer 
quart decanta 
el partit a favor 
del Granollers
CB Valls Lear   50

Tomàs (2), López (6), Salat (13), 
Montalà (1) i Gené (9) [cinc inicial]; 
Cañellas (7), Casany (2), Arias (3), 
Jurado (7), Orpinell, Salort i Mallorquí.

CB Granollers 1           63

Musach, Ferrer (8), Marata (15), 
Povedano (8) i Molina (6) [cinc inicial]; 
Alba, Tirvió, Conejos (9) i Aguilar (17).

ÀRBITRES: Felipe Jesús del Sol i 
Josep Miquel Audi. Van eliminar per 
cinc faltes personals a Alba del CB 
Granollers.

PARCIALS: 11-14 [primer quart]; 
27-29 [descans]; 31-48 [tercer quart] 
i 50-63.

Valls (l’Alt Camp)

EL 9 NOU

Un gran tercer quart, sobre-
tot en la faceta defensiva, va 
decantar la balança del cantó 
del CB Granollers, que es va 
acabar imposant a la pista del 
CB Valls Lear per 50 a 63 i 
sumar, així, la segona victòria 
de la temporada. El partit va 
començar amb alternatives 
i molta igualtat, amb un 
Granollers que va patir més 
el cansament físic i les faltes 
personals a causa de la manca 
d’efectius –amb dues lesions 
de llarga durada, Ángel López 
només disposava de nou juga-
dores– però la gran defensa 
del tercer quart –només van 
concedir una cistella en joc– 
va decantar el partit.

El Lliçà d’Amunt 
derrota el Consell 
Air Europa i 
acaba quart

Palma de Mallorca  

EL 9 NOU

El Ripotrans Lliçà d’Amunt, 
amb la permanència ja asse-
gurada, es jugava a Mallorca, 
contra el Consell Air Europa, 
acabar al quart lloc, posició 
que s’enduia el guanyador 
del partit. I va ser l’equip de 
Romà Cutrina qui va aconse-
guir la victòria (60-71) grà-
cies a un últim quart rodó. 
L’equip balear va començar 
manant durant el primer 
quart però el Lliçà va empa-
tar en arribar al descans. 
Amb empat va començar un 
darrer quart en què els lli-
çanencs van fer una defensa 
gairebé perfecta –només van 
concedir 12 punts.
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L’equip va fer pinya amb Albert Griso –al centre de la imatge– i l’afició també el va ovacionar al final del partit

El CB Granollers acaba  
la temporada amb derrota
Albert Griso s’acomiada del bàsquet amb una sonora ovació

Granollers-pisos.com  57

Torné, Salmerón (8), Jordi Serra (8), 
Gerard Viñallonga (7) i Maspons 
[cinc inicial]; Xavi Serra (2), Griso (9), 
Subirachs (7), Félez (8) i Auró (8).

UE Mataró 72

Martínez (6), Albert Viñallonga, 
Juanola (10), Traver (5) i Warnock 
(10) [cinc inicial]; Solé (13), 
Rodríguez, Ventura, Ariño (13), 
Moreno (5), Cànovas (6) i López (4).

ÀRBITRES: Christian Ruiz Ramírez i Juan Carlos Mesías. No hi van haver 
eliminats per cinc faltes personals.

PARCIALS: 12-16 [primer quart]; 21-36 [descans]; 38-49 [tercer quart] i 57-72.

Granollers 

Xavi Mas

El CB Granollers 1-Pisos.
com va perdre contra l’UE 
Mataró-Germans Homs l’úl-
tim partit de la temporada 
(57-72), just el dia que un 
dels referents de l’equip, el 
pivot Albert Griso, va decidir 
retirar-se del bàsquet. A un 
minut i mig del final, amb 
ell a la pista, el tècnic Ricard 
Ventura va aturar el joc per 
substituir-lo, moment en què 
tots els jugadors i l’afició 
aplegada al pavelló li van 
dedicar una gran ovació.

Durant el partit, al 
Granollers li va tornar a man-
car eficàcia encistelladora 
davant d’un equip que va 
fer molt de mal amb el seu 
tir exterior. Els escassos nou 
punts aconseguits al segon 

quart van fer que s’arribés 
al descans amb una derrota 
parcial de 15 punts (21-36) 
que el Granollers no va poder 
recuperar. Els triples de Solé 
quan millor estava l’equip de 
Ventura van ser la sentència.

BÀSQUET MASCULÍ - LLIGA EBA BÀSQUET FEM. 

COPA CAT. MASC.  

El Recanvis Gaudí 
Mollet B encaixa 
una severa derrota 
a Sabadell (67-43)  

Sabadell

El Recanvis Gaudí CB Mollet 
B continua el seu via crucis 
particular després d’encaixar 
una altra contundent derrota 
a la pista del CN Sabadell 
(67-43). L’equip d’Àlex Coma 
va patir molt amb el tir 
exterior del Sabadell –nou 
triples, quatre dels quals al 
tercer quart– i va anar sem-
pre a remolc, molt erràtic en 
el llançament. Amb el partit 
decidit, els molletans es van 
endur el darrer quart.

Recanvis Gaudí Mollet B: 
Nuez (2), González (7), Vives 
(1), Lorente (1) i Javier (8) 
[cinc inicial]; Montalvo (3), 
Viñallonga (5), Del Rey (7), 
Pascual (7) i Bello (2).

Parcials: 14-8 [primer 
quart]; 35-17 [descans]; 59-27 
[tercer quart] i 67-43.

Cal un 15% de signatures dels socis perquè el procés continuï

El CN Granollers fixa el 6 de maig 
per comptar les firmes de la moció
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Una assemblea del CN Granollers de l’any 2019 

Granollers

T.C.

El CN Granollers ha posat 
el 6 de maig com a límit per 
fer el recompte de les sig-
natures que donin suport a 
la moció de censura que fa 
dues setmanes van sol·licitar 
els socis Toni Gili i Gustavo 
Brun, segons ha pogut saber 
EL 9 NOU. L’entitat efectu-
arà el recompte dels suports 
el dia esmentat. La quantitat 
de firmes recol·lectades ha 
de representar el 15% dels 
socis perquè el procés con-
tinuï. En cas que s’arribés a 
aquesta xifra, es convocaria 
una assemblea general de 
socis a la qual, segons els 
Estatuts, hauria d’assistir 
un terç de la massa social i, 

perquè la directiva dimitís, 
dos terços dels socis presents 
haurien de votar-hi a favor. 
El que encara ha d’aclarir 

l’entitat és la data d’inici de 
la recollida de firmes. El CN 
Granollers convocarà una 
roda de premsa per donar els 

detalls del procediment a la 
qual els socis podran assistir 
virtualment, tot i que les pre-
guntes estaran acotades als 
mitjans, que podran assistir-
hi presencialment. Segons la 
carta que l’entitat ha adreçat 
als socis que han sol·licitat la 
moció –i a la qual ha tingut 
accés aquest diari–, el CN 
Granollers exposa que “no 
existeix cap termini perquè 
el Club faciliti cap papere-
ta de cap tipus”, tot i que 
adjunta als socis un model de 
papereta “amb tota la infor-
mació necessària perquè 
sigui considerada vàlida. 

A la reclamació de Gili 
i Brun d’un espai per a la 
recollida de firmes, el Club 
respon a la carta: “Més enllà 
que el procediment no ho 
estableix, lamentem infor-
mar-vos que donades les res-
triccions de l’alerta sanitària 
no es considera prudent ni 
convenient establir un punt 
de reunió que pugui donar 
lloc a aglomeracions que 
impliquin la comissió d’in-
fraccions.” 
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El Gran Premi de fórmula 1  
se celebrarà a porta tancada 
El Procicat prohibeix l’accés de públic i el Circuit demanarà no pagar el cànon del Mundial 
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La zona de la Pelouse Jove en una imatge del Gran Premi del 2018 

Montmeló 

Toni Canyameras

Un altre Gran Premi de fór-
mula 1 fantasma. El Circuit 
va anunciar dissabte que el 
Gran Premi de fórmula 1 que 
se celebrarà entre els dies 7 i 
9 de maig es disputarà sense 
públic després que el Proci-
cat així li ho hagi comunicat. 
L’empitjorament de la situa-
ció epidemiològica impedeix 
saber amb certesa quin serà 
l’estat de les mesures vigents 
com el confinament comarcal 
el cap de setmana de la fór-
mula 1. El traçat, que havia 
previst omplir un 50% de 
l’aforament, ha comunicat 
també que reemborsarà l’im-
port de les entrades i com-
pensarà proporcionalment 
els abonats de l’autòdrom. 
L’absència de públic compor-
tarà que el Circuit demani 
a la fórmula 1 no pagar el 
cànon que ha d’abonar per 
rebre el Gran Premi per com-
pensar el desequilibri econò-
mic, tal com va succeir l’any 
passat. 

El director general del 
Circuit, Josep Lluís Santama-
ría, accepta amb compren-
sió la decisió del Procicat: 
“Estàvem treballant perquè 
la prova fos a porta oberta 
però som conscients que les 
xifres de la pandèmia han 
empitjorat i que mesures 
com el confinament comarcal 

impedeixen que molta gent 
pugui venir al Circuit. També 
sabem que són molts els paï-
sos que no permeten sortir 
de les seves fronteres i que 
tampoc podria venir públic 
d’arreu d’Espanya. L’estat 
d’alarma finalitza el mateix 
dia de la cursa, el 9 de maig, 
i és tot molt just. Assumim 
que la salut és el primer”, 
assenyala Santamaría. “La 
venda d’entrades va tenir 
una arrencada forta però des-
prés es va relaxar. S’observa-
va una tendència que molta 
gent esperaria a l’últim 
minut per les circumstàncies 

que hi ha”, explica.
Malgrat el tancament al 

públic de la fórmula 1, San-
tamaría vol ser optimista 
pel que fa a l’assistència 
d’afició a la següent gran 
cita del Circuit, un Gran Pre-
mi de MotoGP que arriba a 
Montmeló entre el 4 i 6 de 
juny: “Hi ha un mes de mar-
ge entre les curses de fórmu-
la 1 i motociclisme que espe-
rem que jugui al nostre favor 
perquè l’esdeveniment sigui 
a porta oberta. Confiem que 
amb l’avenç de les vacunaci-
ons els números millorin”, 
afirma el director general. 

L’absència d’espectadors 
comportarà que el Circuit, 
un any més, no ingressi res 
per venda d’entrades, raó 
per la qual sol·licitarà a la 
fórmula 1 no pagar el cànon 
que abona cada any per rebre 
el Gran Premi per tal de com-
pensar el desequilibri econò-
mic. Una fórmula que ja es 
va aplicar el 2020: “El 2020 
no vam pagar cànon per cele-
brar la prova a porta tancada 
i els demanarem treballar 
en aquesta línia perquè si no 
tenim públic és perquè no 
ens deixen tenir-ne”, assegu-
ra Santamaría. 

L’hostaleria 
reconeix 
que ja tenia 
poques 
reserves

Montmeló 

T.C.

Les expectatives pessi-
mistes de l’hostaleria de 
la comarca han amortit el 
cop que ha suposat el tan-
cament del Gran Premi al 
públic. El sector reconeix 
l’escassetat de reserves 
derivada de les restricci-
ons. Així ho assegura la 
presidenta de l’Associació 
Hotels Vallès Oriental, 
Sílvia Brunet. “Ens espe-
ràvem aquesta mesura. Ja 
teníem poques reserves 
d’aficionats, tant pel confi-
nament comarcal com per 
les restriccions de mobili-
tat que hi ha a altres paï-
sos. Els hotels del voltant 
del Circuit encara podran 
tenir un 70% d’ocupació 
per l’allotjament d’equips 
i personal d’organització, 
però els grans perjudicats 
seran els hotels que que-
den més allunyats del Cir-
cuit, com els de Caldes i la 
Garriga, que depenen més 
dels aficionats”, exposa 
Brunet. 

“Ara estem a l’expectati-
va amb el que pugui passar 
amb MotoGP. En aquest 
cas tenim més aficionats 
locals i no tants d’estran-
gers. Esperem que la situ-
ació millori i puguem fer 
una planificació”, apunta 
Sílvia Brunet. 

HOQUEI - OK LLIGA FEMENINA OK PLATA MASC.

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S 

Marlena Rubio, del Bigues, condueix una pilota durant una acció del matx

El Bigues, mancat d’encert, 
torna a perdre contra Las 
Rozas i s’acomiada d’Europa 
CHP Bigues i Riells  1

Klein, Sofía, Rubio, Ghirardello i 
Igualada –cinc inicial–, Saldaña, 
Cañadó i Serra. 

CP Las Rozas 2

Notario, Silvia, Galeassi, Horche, 
Arganda, Villaro, Alcalde i Abad. 

ÀRBITRE: Raimon Grases. No va mostrar targetes blaves. 

GOLS: 1-0, Igualada, min 23; 1-1, Galeassi (p), min 25; 1-2, Villaro, min 33. 

Bigues i Riells 

EL 9 NOU 

Els resultats que es van 
donar van acomiadar el 
Bigues d’Europa a una jor-
nada per al final de la Lliga 
–l’empat del quart classifi-
cat, el Cerdanyola així ho va 
certificar–, però l’equip de 
Ramon Peralta no va com-
plir amb la seva obligació de 

vèncer Las Rozas per esgotar 
les seves opcions. Les bigue-
tanes van tornar a relliscar 
davant un cuer de la taula 
contra qui ja van perdre a la 
primera volta (4-2). 

La falta d’encert va enfos-
quir l’hoquei brillant de les 
vallesanes, que van generar 
ocasions de les més diverses 
maneres: de tir exterior, 
amb pilotes penjades, amb 

transicions, etc. Igualada 
va desviar una pilota des de 
mitja pista filtrada per Sofía 
però just abans de la pausa 
les madrilenyes empataven 
amb un penal molt protestat 
per part del Bigues, que no 
va considerar que hi hagués 
voluntarietat en una pilota 

que va tocar la mateixa Igua-
lada amb la genollera. 

Las Rozas van marcar el 
segon en un rebuig i l’empat 
se li va resistir a un obstinat 
però desencertat Bigues, que 
tot i així ha complert aquest 
curs l’objectiu de disputar la 
fase pel títol. 

El Sant Feliu 
empata i ja només 
li queda un punt 
per salvar-se (4-4) 

Sant Feliu de Codines

Partit estrany i descontrolat 
el que van protagonitzar el 
Sant Feliu i el Burguillos. 
Tres minuts bons dels codi-
nencs van posar un promete-
dor 3 a 0 al marcador, però els 
extremenys van capgirar el 
marcador fins al 3 a 4. A qua-
tre minuts pel final Nil va fer 
l’empat. El Sant Feliu necessi-
ta un punt més per assegurar-
se la permanència.

CHP Sant Feliu: Turon, 
Vera, Saladrigues, Villa i 
Guillem –cinc inicial–, Fajas, 
Buixaderas, Carner, Nil i 
Nuevo. 

Gols:  1-0, Guillem, min 7; 
2-0, Guillem, min 8; 3-0, Nil 
(p), min 10; 3-1, Vidal, min 
11; 3-2, Montilla, min 32; 3-3, 
Escolà, min 33; 3-4, Busquets, 
min 46; 4-4, Nil, min 46. 



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 19 d’abril de 2021 33

El Team WRT, 
gran triomfador 
a les Le Mans 
Series al Circuit

Montmeló 

EL 9 NOU

El Team WRT–amb Robert 
Kubica, Louis Deletraz i 
Yifei Ye com a grans des-
tacats– van arrasar durant 
aquest cap de setmana a les 
European Le Mans Series al 
Circuit de Montmeló, que es 
presentava com a escenari 
inaugural de la temporada, 
després de la disputa de les 
4H de Barcelona.

La formació belga, que ja 
va fer una bona feina a les 
qualificacions, va sortir en 
la segona línia de la graella 
acompanyat del G-Drive 
Racing (Roman Rusinov, 
Franco Colapinto, Nyck de 
Vries) i va ocupar les prime-
res places durant els primers 
compassos. Però ràpidament 
el Team WRT va començar a 
posar terra pel mig i l’emo-
ció es va situar en la segona 
posició, ja que l’equip Uni-
ted Autosports es va col-
locar en el segon lloc.

En aquest marc de cursa 
va irrompre el Panis Racing, 
que va recuperar els llocs 
perduts en la sortida. Juli-
en Canal, William Stevens 
i James Aubry –pilots del 
Panis Racing– van tenir una 
gran progressió. A la tercera 
hora es va situar segon, en 
detriment del United Autos-
ports. Aubry va estar molt a 
prop d’arrabassar-li el primer 
lloc a Kubica, però el polonès 
va resistir.

Aleix Espargaró segueix en el top-10 
i Pol abandona a la quarta volta
Aleix està protagonitzant una de les millors arrencades de campionat de la seva carrera

                                                       RESULTATS I CLASSIFICACIONS  

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C-4

CB Quart, 85 - Patria Hispania, 62
CB Granollers, 57 - UE Mataro, 72
Consell Air Eur., 60 - Lliçà Amunt, 71

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Mollet ..................... 12 12 0 903 690 24
 2.- UE Mataro ......................12 9 3 920 807 21
 3.- CB Quart.........................12 8 4 849 762 20
 4.- Lliçà Amunt ................. 12 5 7 772 851 17
 5.- Consell Air Eur. .............12 3 9 839 886 15
 6.- Patria Hispania ..............12 3 9 736 884 15
 7.- CB Granollers .............. 12 2 10 714 853 14

Copa Catalana. Grup 4

CN Sabadell, 67 - Rec. Gaudí Mollet B, 43
Sant Feliuenc, 69 - Cerdanyola, 76
Ripollet - Cemarsa, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cerdanyola .......................6 4 2 487 430 10
 2.- CN Sabadell ......................6 4 2 432 398 10
 3.- Ripollet .............................4 4 0 363 318 8
 4.- Cemarsa ............................5 3 2 319 304 8
 5.- Sant Feliuenc ...................6 1 5 388 454 7
 6.- Rec. Gaudí Mollet B ...... 5 0 5 287 372 5

Femení. Copa Catalunya.  
Grup 1-A

CB Valls, 50 - CB Granollers, 63

CB Lleida, 61 - CB Igualada, 54

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Lleida ..........................5 5 0 339 249 10
 2.- CB Igualada ......................5 3 2 311 293 8
 3.- CB Valls ............................5 2 3 299 320 7
 4.- CB Granollers ................ 5 2 3 287 324 7
 5.- CB Cornellà ......................4 0 4 208 258 4

FUTBOL

Tercera Divisió. Grup 5. Fase 
d’Ascens

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa ..................22 15 5 2 37 17 50
 2.- FC Terrassa ................22 12 5 5 28 12 41
 3.- FC Cerdanyola ...........22 11 8 3 33 18 41
 4.- FC Vilafranca .............22 11 8 3 34 20 41
 5.- FC Girona B ................22 11 7 4 32 13 40
 6.- EC Granollers .......... 22 9 6 7 32 26 33

Primera Catalana. Subrup 1-B

CE Júpiter, 1 - UE Rubí, 3
UE Mollet , 3 - Sabadell Nord, 0
UE Guineueta, 1 - CF Parets, 0
Esc. Fut. Mataró, 1 - Unificación Llefià, 0
FC Sant Cugat, 0 - Les Franqueses, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Guineueta ..............8 6 1 1 18 5 19

 2.- Unificación Llefià .....10 6 0 4 16 10 18
 3.- UE Mollet  ............... 10 4 3 3 15 9 15
 4.- FC Sant Cugat ..............8 4 2 2 13 6 14
 5.- Les Franqueses .......... 9 3 4 2 5 6 13
 6.- UE Rubí ......................10 3 3 4 19 22 12
 7.- CE Júpiter ...................10 3 3 4 12 18 12
 8.- Esc. Fut. Mataró ..........7 3 2 2 8 6 11
 9.- Sabadell Nord ............10 2 2 6 7 17 8
 10.- CF Parets ................. 10 2 0 8 2 16 6

Torneig 2a Catalana. Grup 10

UE Sabadellenca, 3 - UE Castellar, 4
UD Torre Romeu - CE Sabadell, ajornat
FC Sant Quirze, 1 - CF Caldes, 3
UD Can Trias, 4 - CF La Torreta, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Castellar .................3 3 0 0 10 4 9
 2.- CF Caldes ................... 3 2 1 0 10 4 7
 3.- UD Can Trias ...............3 2 1 0 9 3 7
 4.- CE Sabadell ..................2 1 0 1 10 3 3
 5.- FC Sant Quirze ............3 1 0 2 4 6 3
 6.- UE Sabadellenca ..........3 0 1 2 4 7 1
 7.- UD Torre Romeu .........2 0 1 1 1 5 1
 8.- CF La Torreta ............ 3 0 0 3 1 17 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.- Juv. Lloret .....................5 4 1 0 13 6 13
 2.- At. Masnou...................5 4 0 1 14 3 12
 3.- Sinera Ud......................5 3 2 0 14 6 11
 4.- CE Llavaneres ..............5 3 2 0 11 6 11
 5.- CF Calella .....................5 2 3 0 8 4 9
 6.- Santvicentí ...................5 2 3 0 10 4 9
 7.- Vilassar Dalt ................5 2 2 1 10 6 8
 8.- UD Mataronesa ...........5 2 1 2 8 11 7
 9.- CE Cabrils.....................5 2 1 2 5 7 7
 10.- Tiana .............................5 2 1 2 6 9 7
 11.- AE Alella 2013 .............5 2 0 3 11 10 6
 12.- La Salut Pere Gol .........5 1 3 1 7 6 6
 13.- UE Cabrera ...................5 2 0 3 9 11 6
 14.- CF Palautordera ........ 5 2 0 3 10 12 6
 15.- La Llàntia .....................5 1 0 4 9 15 3
 16.- Fund. Malgrat ..............5 1 0 4 8 14 3
 17.- CD Premià Dalt ...........5 0 1 4 6 15 1
 18.- UD Molinos .................5 0 0 5 6 20 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 ...................6 4 1 1 12 5 13
 2.- UD Taradell..................6 4 0 2 12 6 12

 3.- CF Voltregà ..................6 4 0 2 12 6 12
 4.- UE Tona ........................6 3 2 1 15 14 11
 5.- CE Roda Ter .................6 3 1 2 13 13 10
 6.- UE Centelles ................5 3 1 1 10 8 10
 7.- AE Manlleu ..................6 2 3 1 7 5 9
 8.- CE Borgonyà ................5 2 2 1 9 11 8
 9.- CE Moià ........................5 2 2 1 9 6 8
 10.- Ol. La Garriga ............ 5 2 1 2 6 5 7
 11.- CF Sant Feliu ............. 5 2 1 2 11 13 7
 12.- JE Sta. Eugènia ............6 2 1 3 11 12 7
 13.- UE Seva .........................5 1 1 3 3 8 4
 14.- FC Llorençà ..................5 1 0 4 11 14 3
 15.- CF Castellterçol ...........5 0 3 2 9 14 3
 16.- St. Vicenç Torelló ........5 1 0 4 3 6 3
 17.- CE Aiguafreda ........... 5 0 1 4 4 11 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 ........... 6 6 0 0 24 7 18
 2.- CF Parets ................... 6 6 0 0 21 9 18
 3.- Montornès Norte ...... 6 4 2 0 12 2 14
 4.- CF Martorelles .......... 5 3 2 0 9 4 11
 5.- At. Vallès ................... 6 3 1 2 13 12 10
 6.- CF Vilanova Vallès .... 6 3 0 3 15 11 9
 7.- CE Llerona ................. 6 3 0 3 11 9 9
 8.- CF Lliçà de Vall.......... 5 2 1 2 8 11 7

Aleix Espargaró –a la esquerra– amb la seva Aprilia perseguit per la Honda de Marc Márquez

Portimão (Portugal)

EL 9 NOU

Aleix Espargaró i la seva 
Aprilia estan protagonitzant 
un gran inici de campionat. 
Aleix va acabar en sisena 
posició el tercer gran premi 
de la temporada. Per la seva 
part, Pol va haver d’abando-
nar a la quarta volta per pro-
blemes tècnics.

El gran dels Espargaró està 
sent una de les sensacions 
d’aquesta arrencada. Tant és 
així que està vivint un dels 

seus millors inicis de tem-
porada: el pilot granollerí ha 
aconseguit acabar en els deu 
primers llocs en les tres pri-
meres curses. El pilot d’Apri-
lia –que sortia de la vuitena 
posició de la graella– va fer 
una magnífica sortida i va 
avançar Morbidelli i Marc 
Márquez, que retornava a 
sobre d’una moto i debuta-
va com a company de Pol a 
Honda. Pol es va mantenir 
en la 15a posició en la sorti-
da, a un bon ritme, però a la 
quarta volta va abandonar 

per problemes tècnics. “A 
vegades poden ocórrer pro-
blemes, com el d’avui. És un 
fet que pot passar quan estàs 
sempre al límit”, explicava 
resignat el menor dels ger-
mans.

Aleix va aguantar la pres-
sió de Márquez a les pri-
meres voltes. Fins i tot va 
arribar a ocupar la cinquena 
posició quan va avançar 
Jack Miller. El vallesà va 
començar a demostrar certa 
debilitat arran de les altes 
temperatures, que li provo-

caven molt de desgast en el 
seu pneumàtic mitjà pos-
terior. “Per ser encara més 
incisiu, em faltava una mica 
d’adherència a la part pos-
terior, amb l’asfalt 20 graus 
més calent que aquest matí. 
Potser triar el pneumàtic dur 
hauria estat la millor deci-
sió”, afirmava Aleix sobre la 
decisió d’escollir el pneumà-
tic mitjà.

El gran dels Espargaró 
va caure fins a la vuitena 
posició a la vuitena volta, i 
va mantenir una aferrissada 
lluita amb Francesco Bagna-
ia i Brad Binder –setè i sisè 
classificats respectivament–. 
El corredor italià tenia un 
ritme superior i funcionava 
molt bé sobre l’asfalt por-
tuguès. De fet, Bagnaia va 
aconseguir deixar enrere 
Aleix i Binder per anar avan-
çant fins als llocs de podi.

A poques voltes pel final, 
Aleix va tenir dos cops de 
sort que li van permetre esca-
lar posicions. Primerament, 
Rins –que era segon– va 
abandonar i va permetre a 
Aleix pujar fins al setè lloc. 
A la següent volta, a set 
pel final, el francès Johann 
Zarco es va retirar i Esparga-
ró va pujar fins al sisè lloc, 
posició que ja no perdria mai.

Amb aquest sisè lloc, Aleix 
és sisè de la general amb 
25 punts. Pol és 13è amb 11 
punts.
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	 9.-	UE	Montmeló	............ 6	 2	 1	 3	 10	 11	 7
	10.-	Unif.	Sta.	Perpètua......5	 2	 1	 2	 11	 13	 7
	11.-	Bellavista	Milan	........ 6	 2	 1	 3	 12	 14	 7
	12.-	CF	L’Ametlla	.............. 6	 1	 3	 2	 9	 10	 6
	13.-	CE	Lliçà	d’Amunt	...... 6	 2	 0	 4	 11	 12	 6
	14.-	Roureda	CF	..................6	 2	 0	 4	 8	 16	 6
	15.-	CF	Vilamajor	............. 6	 2	 0	 4	 10	 20	 6
	16.-	UE	Canovelles	........... 5	 1	 1	 3	 8	 14	 4
	17.-	CE	Llinars	.................. 6	 0	 2	 4	 11	 17	 2
	18.-	FC	Cardedeu	.............. 6	 0	 1	 5	 8	 19	 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	...................6	 6	 0	 0	 19	 3	 18
	 2.-	UE	Calonge	..................6	 4	 2	 0	 17	 6	 14
	 3.-	Sp.	Vidrerenca	.............5	 4	 1	 0	 14	 4	 13
	 4.-	Caldes	Malavella	.........6	 4	 1	 1	 13	 10	 13
	 5.-	At.	Hostalric.................6	 3	 3	 0	 13	 9	 12
	 6.-	UE	Breda	......................6	 3	 1	 2	 10	 7	 10
	 7.-	AD	Saluleda	.................6	 3	 1	 2	 10	 6	 10
	 8.-	CF	Lloret	......................5	 3	 1	 1	 8	 3	 10
	 9.-	CF	Vilartagues	.............5	 2	 1	 2	 9	 9	 7
	10.-	CE	Aro...........................6	 1	 4	 1	 12	 9	 7
	11.-	CE	Anglès	.....................6	 2	 1	 3	 5	 10	 7
	12.-	At.	Sant	Pol	..................6	 2	 0	 4	 9	 14	 6
	13.-	Arbúcies	CF	.................6	 1	 2	 3	 8	 13	 5
	14.-	CE	La	Batllòria	.......... 6	 1	 1	 4	 7	 15	 4
	15.-	CE	Farners	....................4	 1	 1	 2	 3	 6	 4
	16.-	Sils-Selva	......................6	 0	 1	 5	 7	 15	 1
	17.-	CD	Blanes	.....................5	 0	 1	 4	 4	 16	 1
	18.-	UCE	Celrà.....................6	 0	 0	 6	 6	 19	 0

Grup 11

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

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

Quarta Catalana Grup 5

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	UD	Taradell..................3	 3	 0	 0	 16	 6	 9
	 2.-	FC	Caldes	................... 2	 2	 0	 0	 7	 3	 6
	 3.-	UE	Gurb	........................3	 2	 0	 1	 7	 5	 6
	 4.-	Collsuspina	..................2	 1	 0	 1	 8	 5	 3
	 5.-	St.	Miquel	Balenyà	......1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 6.-	CE	Figaró	................... 1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 7.-	Ol.	La	Garriga	............ 2	 1	 0	 1	 3	 3	 3
	 8.-	Riudeperes	...................2	 0	 0	 2	 4	 6	 0
	 9.-	St	Julià	Vilator.	............1	 0	 0	 1	 2	 4	 0
	10.-	OAR	Vic	........................3	 0	 0	 3	 3	 10	 0
	11.-	FC	Viladrau	..................2	 0	 0	 2	 0	 12	 0

Grup 6

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
Descansa:	CD	MasnouAE	Alella	2013,	Santa	
Agnès,	CE	Premià

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CD	Masnou	..................4	 3	 1	 0	 10	 4	 10
	 2.-	AE	Alella	2013	.............3	 3	 0	 0	 15	 3	 9
	 3.-	At	Masnou....................3	 2	 1	 0	 12	 4	 7
	 4.-	CF	Alella	.......................2	 2	 0	 0	 7	 2	 6
	 5.-	Vilassar	Mar	.................3	 2	 0	 1	 11	 8	 6
	 6.-	CF	L’Ametlla	.............. 4	 2	 0	 2	 10	 10	 6
	 7.-	AC	Juventus	.................4	 1	 0	 3	 14	 14	 3
	 8.-	Premià	Dalt	..................3	 1	 0	 2	 5	 6	 3

	 9.-	Santa	Agnès	............... 3	 1	 0	 2	 3	 7	 3
	10.-	CE	Premià.....................3	 1	 0	 2	 5	 8	 3
	11.-	Palau-Solità	..................2	 0	 0	 2	 2	 7	 0
	12.-	CD	Sentmenat	.............4	 0	 0	 4	 4	 25	 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	...........8	 8	 0	 0	 30	 8	 24
	 2.-	PBB	La	Roca	............... 9	 6	 2	 1	 17	 10	 20
	 3.-	UE	Cornellà..................9	 6	 1	 2	 23	 11	 19
	 4.-	Pubilla	Casas	................9	 6	 1	 2	 20	 8	 19
	 5.-	FC	Martinenc	...............9	 6	 1	 2	 31	 9	 19
	 6.-	FC	Sant	Cugat	..............9	 5	 2	 2	 20	 13	 17
	 7.-	UE	Porqueres	...............9	 3	 5	 1	 13	 9	 14
	 8.-	CF	Palautordera	........ 9	 4	 2	 3	 23	 10	 14
	 9.-	AE	Manlleu	..................9	 4	 2	 3	 21	 13	 14
	10.-	Manu	Lanzarote	..........9	 3	 3	 3	 31	 15	 12
	11.-	At.	Vilafranca...............9	 3	 3	 3	 14	 15	 12
	12.-	Cerdanyola	Vallès	.......8	 3	 1	 4	 22	 14	 10
	13.-	SE	AEM	.........................9	 2	 3	 4	 12	 12	 9
	14.-	CE	Sabadell	..................9	 2	 1	 6	 17	 27	 7
	15.-	Fund.	Júpiter	...............9	 1	 0	 8	 5	 31	 3
	16.-	Crèdit	Andorra	............6	 0	 2	 4	 6	 11	 2
	17.-	CE	Llerona	................. 8	 0	 1	 7	 3	 29	 1
	18.-	Verdú-Vall	Corb	..........7	 0	 0	 7	 1	 64	 0

FUTBOL SALA

Masculí. Tercera Divisió 
Estatal. Ascens, Grup 1

AE	Xarxa	Horta,	3	-	CN	Caldes,	3
Futsal	Mataró	B	-	Les	Corts,	ajornat
FS	Canet,	5	-	CE	Jesús-Maria,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FS	Canet	.......................5	 4	 0	 1	 27	 12	 12
	 2.-	Futsal	Mataró	B	...........4	 3	 0	 1	 21	 23	 9
	 3.-	Les	Corts	Esportiu	......4	 2	 1	 1	 13	 10	 7
	 4.-	CE	Jesús-Maria	............5	 2	 1	 2	 24	 23	 7
	 5.-	CN	Caldes	.................. 5	 1	 1	 3	 17	 25	 4
	 6.-	AE	Xarxa	Horta	...........5	 0	 1	 4	 11	 20	 1

Divisió d’honor

CFS	Vilamajor,	3	-	CFS	Can	Calet,	2
CEFS	Manlleu,	3	-	FS	Ripollet,	7
FS	Castellar,	2	-	Pineda	Mar,	7
CFS	Vilafant,	3	-	ACE	Riudellots,	3
CFS	Malgrat,	0	-	CFS	Lloret,	0
FS	Parets,	6	-	Sport.	Montmeló,	0
FS	Cardedeu,	1	-	CFS	Montcada,	5
St.	Julià	Ramis,	3	-	FS	Sant	Cugat,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CFS	Montcada	.............9	 8	 0	 1	 44	 22	 24
	 2.-	CEFS	Manlleu	..............9	 7	 0	 2	 38	 26	 21
	 3.-	FS	Ripollet....................9	 6	 2	 1	 49	 28	 20
	 4.-	FS	Parets	.................... 9	 6	 1	 2	 38	 27	 19
	 5.-	FS	Sant	Cugat	..............9	 5	 2	 2	 35	 27	 17
	 6.-	CFS	Vilafant	.................9	 5	 1	 3	 40	 34	 16
	 7.-	CFS	Lloret	....................9	 4	 3	 2	 34	 29	 15
	 8.-	FS	Castellar	..................9	 3	 3	 3	 34	 36	 12
	 9.-	Pineda	Mar...................9	 3	 2	 4	 33	 33	 11
	10.-	St.	Julià	Ramis	.............9	 3	 1	 5	 23	 40	 10
	11.-	CFS	Vilamajor	........... 9	 3	 0	 6	 30	 44	 9
	12.-	FS	Cardedeu	.............. 9	 2	 1	 6	 36	 41	 7
	13.-	CFS	Malgrat	.................8	 1	 3	 4	 24	 35	 6
	14.-	CFS	Can	Calet	..............9	 1	 2	 6	 35	 45	 5
	15.-	ACE	Riudellots	............8	 1	 2	 5	 21	 31	 5
	16.-	Sport.	Montmeló	....... 9	 1	 1	 7	 22	 38	 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.-	Castellón	......................4	 2	 2	 0	 13	 8	 8
	 2.-	Les	Corts.......................4	 2	 2	 0	 13	 10	 8
	 3.-	La	Concòrdia	............. 3	 1	 2	 0	 9	 6	 5
	 4.-	Joventut	Elx	.................3	 1	 1	 1	 14	 8	 4
	 5.-	Eixample	.......................3	 1	 1	 1	 8	 9	 4
	 6.-	Red	Star’s	.....................2	 1	 0	 1	 6	 4	 3
	 7.-	CN	Caldes	.................. 4	 0	 1	 3	 7	 16	 1
	 8.-	Castelldefels	................3	 0	 1	 2	 6	 15	 1

Femení. Primera Divisió 
Catalana Grup 1

Arenys	Munt,	1	-	FS	Parets,	1
FS	Sant	Cugat,	2	-	Ol.	Floresta,	0

Blanc.	La	Garriga,	0	-	AEFS	Arrels,	0
CFS	Palau,	4	-	Futsal	Terrassa,	4
Les	Glòries	2014,	5	-	Rosario	Central,	1
Ind.	Sta.	Coloma,	5	-	Badalona	Futsal,	1
FS	Sabadell,	3	-	CN	Caldes,	2
Aliança	Mataró	-	CFS	Montcada,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Arenys	Munt	................6	 5	 1	 0	 17	 4	 16
	 2.-	Ind.	Sta.	Coloma	..........6	 4	 1	 1	 27	 11	 13
	 3.-	FS	Sant	Cugat	..............5	 4	 1	 0	 19	 7	 13
	 4.-	CFS	Montcada	.............5	 3	 2	 0	 22	 11	 11
	 5.-	Les	Glòries	2014	..........6	 3	 1	 2	 18	 15	 10
	 6.-	Aliança	Mataró	............5	 3	 0	 2	 20	 15	 9
	 7.-	Ol.	Floresta...................6	 3	 0	 3	 13	 10	 9
	 8.-	FS	Sabadell	...................6	 3	 0	 3	 14	 24	 9
	 9.-	CFS	Palau	.....................6	 2	 1	 3	 23	 26	 7
	10.-	Futsal	Terrassa	............6	 1	 3	 2	 10	 10	 6
	11.-	Badalona	Futsal	...........5	 2	 0	 3	 11	 14	 6
	12.-	CN	Caldes	.................. 6	 2	 0	 4	 15	 19	 6
	13.-	Rosario	Central	...........6	 2	 0	 4	 12	 22	 6
	14.-	FS	Parets	.................... 6	 1	 1	 4	 10	 17	 4
	15.-	AEFS	Arrels..................6	 1	 1	 4	 7	 21	 4
	16.-	Blanc.	La	Garriga	....... 6	 0	 2	 4	 5	 17	 2

HANDBOL

Handbol. Masculí. Lliga Asobal

Puerto	Sagunto	-	Frig.	Morrazo,	ajornat
Anaitasuna,	25	-	Ademar	León,	29
Bada	Huesca,	28	-	Fraikin	Granollers,	31
Logroño	Rioja	-	Cuenca,	ajornat
BM	Nava,	26	-	Puente	Genil,	25
BM	Guadalajara,	25	-	Villa	Aranda,	30
FC	Barcelona,	43	-	Dicsa	Cisne	BM,	21
At.	Valladolid,	38	-	BM	Benidorm,	30
Bidasoa	Irún,	33	-	Cantabria	Sinfín,	26

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FC	Barcelona	..............27	 27	 0	 0	 1058	 654	 54
	 2.-	Bidasoa	Irún...............28	 21	 1	 6	 819	 721	 43
	 3.-	Fraikin	Granollers	.. 27	 19	 1	 7	 804	 752	 39
	 4.-	Logroño	Rioja	............27	 19	 0	 8	 781	 704	 38
	 5.-	Bada	Huesca	...............28	 19	 0	 9	 769	 768	 38
	 6.-	Cuenca	........................27	 17	 2	 8	 752	 723	 36
	 7.-	Ademar	León	.............27	 17	 0	 10	 775	 730	 34
	 8.-	Puente	Genil	..............28	 14	 3	 11	 766	 749	 31
	 9.-	Anaitasuna	.................28	 12	 4	 12	 781	 780	 28
	10.-	At.	Valladolid	.............27	 13	 1	 13	 807	 804	 27
	11.-	BM	Benidorm	............28	 10	 5	 13	 810	 827	 25
	12.-	BM	Nava	.....................28	 8	 3	 17	 697	 790	 19
	13.-	Cantabria	Sinfín	........28	 6	 6	 16	 722	 822	 18
	14.-	BM	Guadalajara	.........28	 7	 3	 18	 747	 809	 17
	15.-	Frig.	Morrazo	.............27	 6	 4	 17	 656	 753	 16
	16.-	Puerto	Sagunto..........27	 5	 4	 18	 727	 804	 14
	17.-	Villa	Aranda	...............28	 4	 2	 22	 684	 778	 10
	18.-	Dicsa	Cisne	BM	.........28	 4	 1	 23	 682	 869	 9

Primera Estatal. Grup D

H	Sant	Cugat	-	St.	Esteve	Palaut.,	ajornat
JH	Mataró,	28	-	Avannubo	La	Roca,	28
H	Terrassa,	35	-	CA	Sabadell,	27
La	Salle	Montcada,	27	-	H	Banyoles,	27
CH	Poble	Nou,	28	-	KH7	BM	Granollers,	31
H.	Esplugues,	28	-	H	St.	Joan	Despí,	24
St.	E.	Sesrovires,	36	-	OAR	Gràcia,	36
H	Sant	Quirze,	39	-	CH	Palautordera,	26

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Quirze	............24	 21	 2	 1	 739	 579	 44
	 2.-	H.	Esplugues	..............24	 20	 1	 3	 720	 598	 41
	 3.-	H	Sant	Cugat	..............24	 17	 3	 4	 739	 669	 37
	 4.-	KH7	BM	Granollers	 25	 16	 3	 6	 803	 726	 35
	 5.-	Avannubo	La	Roca	.. 25	 15	 4	 6	 753	 707	 34
	 6.-	St.	Esteve	Palaut.	.... 23	 12	 5	 6	 667	 614	 29
	 7.-	CH	Poble	Nou	............25	 12	 3	 10	 723	 704	 27
	 8.-	H	St.	Joan	Despí	........24	 9	 4	 11	 686	 698	 22
	 9.-	La	Salle	Montcada	.....25	 9	 3	 13	 671	 739	 21
	10.-	JH	Mataró	..................25	 7	 6	 12	 712	 725	 20
	11.-	OAR	Gràcia	................24	 7	 3	 14	 660	 699	 17
	12.-	St.	E.	Sesrovires	.........25	 7	 2	 16	 748	 844	 16
	13.-	H	Terrassa	..................25	 6	 3	 16	 684	 745	 15
	14.-	CA	Sabadell	................25	 6	 2	 17	 656	 722	 14
	15.-	H	Banyoles	.................25	 5	 1	 19	 638	 734	 11
	16.-	CH	Palautordera	..... 24	 3	 3	 18	 640	 736	 9

Lliga Catalana. Lligueta Títol

Sant	M.	Adrianenc,	39	-	H	Gavà,	25
H	Sant	Vicenç,	25	-	CH	Cardedeu,	26
CH	Vilamajor,	37	-	Salle	Bonanova,	33

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Sant	M.	Adrianenc	......5	 4	 1	 0	 139	 118	 9
	 2.-	Salle	Bonanova	............5	 4	 0	 1	 159	 137	 8
	 3.-	CH	Cardedeu	............. 5	 3	 0	 2	 125	 134	 6
	 4.-	H	Sant	Vicenç	..............5	 2	 1	 2	 123	 117	 5
	 5.-	CH	Vilamajor	............ 5	 1	 0	 4	 133	 143	 2
	 6.-	H	Gavà	..........................5	 0	 0	 5	 131	 161	 0

Lliga Catalana. Permanència

H	Palafrugell,	26	-	Coop.	Sant	Boi,	27
CH	Canovelles,	25	-	H	Bordils,	21
BM	Granollers	-	H	Sant	Cugat,	sr.

UEH	Calella,	27	-	Molins	de	Rei,	22
Avannuvo	la	Roca,	38	-	Manyanet,	27

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	UEH	Calella	...............10	 7	 1	 2	 288	 253	 15
	 2.-	Coop.	Sant	Boi	...........10	 7	 1	 2	 303	 274	 15
	 3.-	H	Sant	Cugat	................9	 5	 2	 2	 273	 251	 12
	 4.-	H	Bordils	....................10	 6	 0	 4	 264	 264	 12
	 5.-	CH	Canovelles	......... 10	 6	 0	 4	 273	 289	 12
	 6.-	Molins	de	Rei	.............10	 5	 0	 5	 300	 289	 10
	 7.-	H	Palafrugell	.............10	 4	 0	 6	 284	 274	 8
	 8.-	BM	Granollers	........... 9	 3	 1	 5	 261	 268	 7
	 9.-	Avannuvo	la	Roca.... 10	 3	 0	 7	 315	 331	 6
	10.-	Manyanet	...................10	 0	 1	 9	 267	 335	 1

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.-	At.	Guardés	..................8	 5	 0	 3	 192	 205	 10
	 3.-	BM	Elche	......................9	 5	 0	 4	 211	 194	 10
	 4.-	Rincón	F.	Málaga	.........9	 4	 1	 4	 235	 217	 9
	 5.-	Rocasa	G.	Canaria	........8	 4	 1	 3	 197	 191	 9
	 6.-	KH7	Granollers	......... 9	 3	 2	 4	 231	 236	 8
	 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,	27	-	Almassora	BM,	23
H	Gavà,	26	-	Servigrup	Benidorm,	24
Sant	Joan	Despí,	32	-	Ass.	Lleidatana,	23
Elda	Prestigio,	29	-	BM	Castelló,	27
H	Mislata,	27	-	OAR	Gràcia,	31
FH	Sant	Vicenç,	31	-	Avannubo	la	Roca,	26
H	Amposta,	18	-	H	Sant	Quirze,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Quirze	............25	 18	 4	 3	 704	 540	 40
	 2.-	FH	Sant	Vicenç	..........25	 18	 4	 3	 686	 581	 40
	 3.-	BM	Castelló	...............25	 18	 0	 7	 690	 613	 36
	 4.-	Sant	Joan	Despí	.........25	 15	 5	 5	 681	 626	 35
	 5.-	Elda	Prestigio	............25	 15	 3	 7	 642	 603	 33
	 6.-	Joventut	Mataró	........25	 14	 3	 8	 693	 651	 31
	 7.-	H	Mislata	....................25	 10	 5	 10	 671	 666	 25
	 8.-	H	Amposta	.................25	 9	 1	 15	 608	 621	 19
	 9.-	Avannubo	la	Roca	... 25	 9	 1	 15	 628	 675	 19
	10.-	OAR	Gràcia	................25	 8	 2	 15	 603	 673	 18
	11.-	Servigrup	Benidorm	.25	 7	 4	 14	 660	 701	 18
	12.-	H	Gavà	........................25	 7	 3	 15	 613	 665	 17
	13.-	Ass.	Lleidatana	..........25	 5	 0	 20	 613	 776	 10
	14.-	Almassora	BM	...........25	 4	 1	 20	 615	 716	 9

Lliga Catalana

CH	Palautordera,	32	-	CH	Canovelles,	20
BCN	Sants,	19	-	Vilanova	Camí,	23
H	Ribes,	28	-	Lleida	Pardinyes,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Palautordera	..... 12	 11	 0	 1	 338	 242	 22
	 2.-	Lleida	Pardinyes	........12	 9	 0	 3	 319	 258	 18
	 3.-	Vilanova	Camí	...........12	 7	 0	 5	 284	 291	 14
	 4.-	H	Ribes	.......................12	 7	 0	 5	 325	 284	 14
	 5.-	Coop.	Sant	Boi	...........12	 4	 0	 8	 273	 313	 8
	 6.-	BCN	Sants	..................12	 3	 0	 9	 254	 310	 6
	 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.-	Fund	St	Vicenç...........14	 11	 0	 3	 426	 351	 22
	 2.-	KH7	Granollers	....... 14	 10	 1	 3	 391	 350	 21
	 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.	..............14	 3	 2	 9	 338	 433	 8
	 7.-	CH	Ascó	......................14	 3	 1	 10	 355	 420	 7
	 8.-	CH	Cardedeu	........... 14	 0	 1	 13	 299	 420	 1

 HOQUEI

Hoquei. Masculí. OK Lliga

CE	Noia,	2	-	CE	Vendrell,	0
CH	Girona,	1	-	Dep.	Liceo,	3
CP	Calafell	-	CH	Lloret,	ajornat
Recam	L.	Caldes	-	CH	Palafrugell,	ajornat
Reus	Deportiu,	5	-	CP	Voltregà,	0
CE	Lleida,	6	-	CH	Mataró,	0
HC	Igualada,	1	-	FC	Barcelona,	5
CP	Taradell,	5	-	CP	Vic,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FC	Barcelona	..............26	 23	 2	 1	 163	 49	 71

	 2.-	Dep.	Liceo...................24	 21	 1	 2	 113	 37	 64
	 3.-	Recam	L.	Caldes	...... 25	 17	 3	 5	 101	 74	 54
	 4.-	Reus	Deportiu	...........25	 16	 3	 6	 130	 70	 51
	 5.-	CE	Lleida	....................25	 15	 3	 7	 81	 61	 48
	 6.-	CP	Voltregà	................26	 11	 4	 11	 83	 80	 37
	 7.-	CE	Noia	.......................24	 11	 3	 10	 86	 83	 36
	 8.-	CH	Girona	..................26	 9	 7	 10	 69	 80	 34
	 9.-	CH	Palafrugell	...........24	 9	 6	 9	 78	 90	 33
	10.-	CP	Calafell	.................25	 9	 3	 13	 69	 83	 30
	11.-	CP	Taradell.................26	 7	 5	 14	 67	 109	 26
	12.-	HC	Igualada	...............25	 7	 3	 15	 66	 93	 24
	13.-	CH	Lloret....................24	 5	 8	 11	 70	 100	 23
	14.-	CE	Vendrell	................24	 5	 7	 12	 65	 88	 22
	15.-	CP	Vic	.........................25	 3	 1	 21	 48	 114	 10
	16.-	CH	Mataró	.................26	 1	 3	 22	 45	 123	 6

OK Lliga Plata Sud

Alcobendas,	2	-	Arenys	Munt,	3
FC	Barcelona,	5	-	Pas	Alcoi,	5
CHP	Sant	Feliu,	4	-	Burguillos,	4
Sta.	M.	Pilar,	5	-	HC	Alpicat,	7
Las	Rozas,	3	-	SD	Espanyol,	3
CP	Vilanova,	5	-	CP	Rivas,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Pas	Alcoi	.....................20	 16	 2	 2	 94	 47	 50
	 2.-	Alcobendas	.................20	 16	 1	 3	 94	 53	 49
	 3.-	Arenys	Munt	..............20	 16	 0	 4	 88	 43	 48
	 4.-	FC	Barcelona	..............20	 12	 4	 4	 99	 70	 40
	 5.-	HC	Alpicat	..................20	 11	 2	 7	 104	 86	 35
	 6.-	SD	Espanyol	...............20	 8	 5	 7	 67	 66	 29
	 7.-	CP	Rivas......................20	 6	 5	 9	 74	 71	 23
	 8.-	CHP	Sant	Feliu	........ 19	 5	 5	 9	 53	 71	 20
	 9.-	CP	Vilanova................19	 5	 1	 13	 54	 86	 16
	10.-	Burguillos	...................20	 4	 1	 15	 62	 116	 13
	11.-	Las	Rozas	....................20	 3	 2	 15	 56	 87	 11
	12.-	Sta.	M.	Pilar	...............20	 2	 2	 16	 54	 103	 8

Nacional Catalana. 2a Fase. 
Grup 1

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FC	Barcelona		...............6	 6	 0	 0	 30	 14	 18
	 2.-	CP	Congrés...................7	 5	 0	 2	 28	 14	 15
	 3.-	GEiEG	............................7	 4	 1	 2	 23	 18	 13
	 4.-	CE	Noia	.........................7	 3	 0	 4	 25	 33	 9
	 5.-	CH	Olot	........................6	 2	 1	 3	 19	 22	 7
	 6.-	CP	Vic	...........................7	 2	 1	 4	 16	 26	 7
	 7.-	Cerdanyola	CH	............7	 2	 0	 5	 29	 20	 6
	 8.-	CH	Caldes	.................. 7	 1	 1	 5	 13	 36	 4

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	..13	 11	 2	 0	 73	 40	 35
	 2.-	CP	Manlleu	................13	 9	 1	 3	 41	 22	 28
	 3.-	HC	Telecable..............12	 7	 1	 4	 45	 30	 22
	 4.-	Cerdanyola	CH	..........13	 5	 3	 5	 35	 39	 18
	 5.-	CP	Voltregà	................13	 5	 2	 6	 37	 35	 17
	 6.-	CHP	Bigues	i	Riells	. 13	 3	 2	 8	 32	 47	 11
	 7.-	CP	Las	Rozas	..............13	 3	 1	 9	 17	 51	 10
	 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.-	Sferic	Terrassa	.............7	 2	 3	 2	 19	 19	 9
	 5.-	CP	Vilanova..................7	 2	 2	 3	 21	 19	 8
	 6.-	CH	Lloret......................7	 2	 1	 4	 18	 29	 7
	 7.-	Cerdanyola	HC	............6	 1	 3	 2	 15	 17	 6
	 8.-	CHP	Bigues	Riells	..... 7	 1	 0	 6	 9	 26	 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.-	Reus	Dep.	.....................6	 3	 2	 1	 18	 16	 11
	 2.-	HC	Aplicat	....................6	 3	 2	 1	 27	 17	 11
	 3.-	CP	Manlleu	..................6	 3	 0	 3	 16	 14	 9
	 4.-	CP	Jonquerenc	.............6	 3	 0	 3	 10	 17	 9
	 5.-	HC	Vila-Sana	................6	 2	 2	 2	 20	 17	 8
	 6.-	CH	Caldes	.................. 6	 2	 1	 3	 20	 21	 7
	 7.-	CH	Vilassar	..................6	 0	 3	 3	 14	 23	 3
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sicions Can Rajoler. 18.00.

Dimecres 21

Cardedeu. Presentació del lli-
bre On és?, de Raimon Portell 
i Sergi Portela, a càrrec dels 
autors.  Biblioteca Marc de 
Vilalba. 17.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Taller familiar: “I tu, com ima-
gines?”. Biblioteques munici-
pals. 17.00.

Granollers. Càpsules d’orien-
tació formativa laboral. Gra. 
10.00.

Com fer publicitat a 
Instagram.  Can Muntanyola. 
Centre de Serveis a les 
Empreses.. 14.30.

“Obrim les cartes de la post-
guerra”. Taller de descripció 
de correspondència històrica.  
Arxiu Municipal de Granollers. 
16.00.

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

Sant Jordi entra al Museu.  
Museu de Granollers. 18.00.

Clàssics al dia. Club de lectura.  
Biblioteca Can Pedrals. 19.00.

Visita comentada amb els 
comissaris de l’exposició 
“Fantasma’77. Iconoclàstica 
espanyola”.  Espai d’Arts . 
19.00.

Llinars del Vallès. Taller 
familiar: “Teranyina de Sant 
Jordi”, a càrrec d’Anna Nieto. 
Biblioteca de Can Casas. 17.30.

Montornès del Vallès. Els 
matins del pintor Mir: ioga per 
a embarassades. 9.30.

Fem tertúlia virtual: La amiga 
estupenda, d’Elena Ferrante. 
18.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Ioga sènior. Rectoria Sant Julià 
d’Alfou. 09.30.

Cinema familiar Cor de tinta. 

Patronat. 18.00.

Vilanova del Vallès. Tertúlia 
literària sobre El maestro y 
Margarita, de Mijail Bulgákov. 
Modera: José Luiz Ibáñez.  
Biblioteca Contravent. 19.00.

Dijous 22

Bigues i Riells. Presentació del 
llibre Cómo ayudar a los niños 
a leer y a escribir, de Mònica 
Gordi. Biblioteca de Bigues i 
Riells. 18.00.

Canovelles. Contes a la 
Biblioteca: El Drac del Riu. 
Biblioteca Federica Montseny. 
18.00.

Cardedeu. Presentació dels 
punts de llibre il·lustrats de 
les obres guanyadores del 
Concurs de Microrelats 2021, 
a càrrec de la il·lustradora local 
Maraki. Biblioteca Marc de 
Vilalba. 18.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Taller familiar: “I tu, com ima-
gines?”. Biblioteques munici-
pals. 17.00.

Sant Jordi a l’Espai Zero. 
Centre Cultural de Bellavista. 
De 17.30 a 19.30.

Presentació del llibre Viatge 
als records de Llerona, de 
Montserrat Pocurull. Can 
Ribas. 19.00.

Presentació del llibre Algo 
extraño me pasó camino de casa 
de Miguel Gallardo. Conduirà 
la presentació Vicky Sánchez.  
Ateneu Popular la Tintorera. 
19.30

Granollers. Acció participa-
tiva resultat del Laboratori 
de Recerca col·laborativa “La 
(de)colonització de la imatge”, 
coordinat per Lurdes R. Basolí.  
Roca Umbert. 18.00.

Presentació del llibre La capsa 
de Dillenius amb Josep Cuello 
i Albert Masó.  Museu de 
Ciències Naturals. 18.30.

Pregó de Sant Jordi a càrrec de 
Donat Putx, periodista musi-

cal. Canal Youtube de l’Ajunta-
ment. 20.00.

L’Ametlla del Vallès. Xerrada: 
“Tota la veritat sobre el pro-
cés”, amb la periodista Neus 
Tomàs.  Telemàtica. 19.00.

Llinars del Vallès. IV Revetlla 
de Sant Jordi a la Biblioteca. 
Trobada d’autor: “La naturale-
sa a la meva literatura”, a càr-
rec de Vicente García Campo. 
Biblioteca Can Casas. 18.30. 

Montornès del Vallès. 
Presentació del llibre La trans-
formació del paisatge agrari 
a Montornès del Vallès (1950-
2015), amb Elia Montagud i 
Joan Manel Riera, de l’Escola 
de Natura del Corredor. Can 
Xerracan. 19.00.

Converses virtuals en francès. 
18.00.

Parets del Vallès. Hora del 
conte especial Sant Jordi. 
Biblioteca Infantil i Juvenil 
Can Butjosa. 18.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Taller familiar de cuina saluda-
ble. Escoles Velles. 17.30.

Documental Los últimos de la 
Mejana a càrrec de l’Ateneu 
Vilamajor i amb el director 
Patxi Uriz. Patronat. 19.30.

Sant Celoni. Hora del conte: 
Històries principesques amb 
Sandra Rossi.  Rectoria Vella 
de Sant Celoni. 17.30.

Xerrada virtual: “Com evitem 
l’addicció a les pantalles”, amb 
Joan Carles Folia, assessor edu-
catiu, empresarial, esportiu i 
creixement personal. 19.00.

Presentació del llibre Matèria 
orgànica, amb l’autora Laura 
Martín, presentat per Pau 
Gener. Amb música de Marc 
Nurel. Rectoria Vella de Sant 
Celoni. 19.30.

Vilanova del Vallès. Hora 
del conte especial Sant Jordi: 
La princesa Violant i el cava-
ller.  Biblioteca Contravent. 
18.00.

Dilluns 19

Cardedeu. Presentació dels 
llibres Qui soc jo? i Els dies 
de la setmana, a càrrec de 
l’artista Dàmaris Gelabert i i 
l’il·lustrador Sebastià Serra.  
Biblioteca Marc de Vilalba. 
17.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Taller familiar: “I tu, com ima-
gines?”. Biblioteques munici-
pals. 17.00.

Granollers. Bookcrossing 
d’abril: Lectures LGTBI+.  Gra. 
10.00.

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

Llegir el teatre. Club de lectu-
ra. Teatre Auditori. 19.00.

Presentació del llibre Viure i 
conviure al carrer Tarafa de 
Granollers a mitjans del segle 
XX.  Sala Tarafa. 19.00.

Montornès del Vallès. 
Converses virtuals en alemany. 
18.30.

Parets del Vallès. Groupe de 
conversation en français a 
càrrec de Marlen Castro. Sala 
d’exposicions Can Rajoler. 
18.30.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Ioga sènior. Parc de Can 
Sauleda. 09.30.

Marxa nòrdica i estiraments. 
Parc de Can Sauleda. 19.00.

Dimarts 20

Bigues i Riells. Taller per 
experimentar amb eines per 
estimular la teva creativitat i 
familiaritzar-te amb tècniques 
narratives bàsiques, amb l’es-
criptora Gemma Minguillón.  
Biblioteca de Bigues i Riells. 
18.30.

Cardedeu. Xerrada: “Recursos 
vocals i d’expressió dels can-
tants d’òpera”, amb Marcel 
Gorgori, periodista, escriptor, 
divulgador musical. Dins l’Au-
la de Cultura de Cardedeu.  
Teatre Auditori de Cardedeu. 
19.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Dona sang en colors. Escola 
Colors. De 09.00 a 20.00.

Taller familiar: “I tu, com ima-
gines?”. Biblioteques munici-
pals. 17.00.

Taller de dibuix guiat i repte 
de Sant Jordi. Centre Cultural 
de Bellavista. De 17.30 a 19.30.

Granollers. Club de lectura 
infantil. Asteroide B612.  
Biblioteca Can Pedrals. 17.30.

Visita guiada a l’exposició 
“Què mengem avui?”.  Museu 
de Ciències Naturals de 
Granollers. 17.30.

Xerrada “Dones cícliques més 
enllà de la menstruació”, a càr-
rec de Núria Risques. En línia. 
18.00.

Club de lectura jove Errata.  
Biblioteca Can Pedrals. 18.30.

Presentació dels llibres Vint-i-
un contes i La vida del confina-
ment, editats per Terra i Gent.  
Espai Tranquil de Barbany. 
19.00.

Mollet del Vallès. Presentació 
del llibre Dona i poder, de Jenn 
Díaz. Presentació a càrrec de 
Marta Barón. Local Ara Mollet 
ERC. 19.00.

Montornès del Vallès. 
Converses virtuals en anglès. 
19.15.

Parets del Vallès. Hora del 
conte Sant Tornem-hi, a càrrec 
de Patrícia McGill. Sala d’expo-
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DETECTIU CONAN: 
LA BALA ESCARLATA

Japó 2021. Dir. Tomoka 
Nagaoka. Animació. El Japó 
celebra l’imminent inici 
dels World Sports Games, 
l’esdeveniment esportiu més 
gran del món, que tindrà 
lloc a Tòquio. El denominat 
Japanese Bullet, un tren d’última 
generació, ha estat creat 
específicament per coincidir amb 
el començament de la cerimònia 
d’obertura dels WSG. Es preveu 
que el seu recorregut comenci a 
l’estació de Shin Nagoya i acabi a 
l’estació central de Tòquio a uns 
1.000 quilòmetres per hora. No 
obstant això, un estrany incident 
durant la festa d’un dels seus més 
grans patrocinadors publicitaris 
porta al segrest d’alguns dels 
executius més importants de la 
companyia. Conan dedueix que 
aquests segrestos poden tenir 
alguna cosa a veure amb els que 
van tenir lloc 15 anys enrere, 
quan els WGS es van celebrar a 
Boston. 

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”.

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.

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. 

CARDEDEU  Dijous

Esbarjo Minari. Historia de mi familia 20.00

LA GARRIGA  Dilluns 

Alhambra Godzilla vs Kong 17.45
 Otra ronda 20.00

GRANOLLERS  Dijous  

Edison A ghost story 20.00

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine Upss 2 ¿Y ahora dónde esta Noé? 16.00 i 17.45
 Detectiu Conan: la bala escarlata 19.30
 Monster hunter (Atmos) 16.00 i 20.00
 Los Croods 2: una nueva era (Atmos) 18.00
 Trolls 2: Gira Mundial 15.30
 Godzilla vs Kong 17.15 i 19.30 / 16.00 i 18.10 / 17.45 / 20.10
 Mortal Kombat 17.00 i 19.15 / 15.45, 18.00 i 20.10
 El padre 20.20
 Los traductores 16.00
 Nomadland 18.00 i 20.05
 En guerra con mi abuelo 15.50
 Una veterinaria en la Borgoña 20.00 / 17.40
 Inmune 16.15
 Ruega por nosotros 18.00 i 20.00
 Tom y Jerry 16.15 i 18.15 / 15.45
 Una joven prometedora 15.50, 18.00 i 20.10
 Pequeños detalles 19.30
 Digimon Adventure: last evolution ... 15.45
 Otra ronda 17.40 i 19.50

CARTELLERA

CINEMA 

OCINE 
GRANOLLERS 
Imatge de la pel·lícula 
‘Mortal Kombat’

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 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 
a obrir allà 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.

MORTAL KOMBAT
EUA 2021. Dir. Simon McQuoid. 
Amb Joe Taslim, Hiroyuki 
Sanada i Chin Han. Acció. Mortal 
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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
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OcINE 
granollers 
Imatge de la pel·lícula ‘Una 
veterinaria en la Borgoña’

Kombat és la nova adaptació 
cinematogràfica de la famosa 
saga de videojocs. L’acció segueix 
Cole Young, un lluitador de MMA 
acostumat a barallar-se a canvi 
de diners i que desconeix la seva 
important ascendència i la valuosa 
herència que està a punt de rebre. 
Aquest fet farà que l’emperador 
Shang Tsung d’Outworld enviï 
el seu letal guerrer Sub-Zero, un 
criomant capaç de controlar el gel 
per caçar-lo. Davant la imminent 
amenaça, el protagonista, 
preocupat per la seguretat de 
la seva família, decideix anar a 
buscar Sonya Blade seguint les 
instruccions de Jax, que té la 
mateixa marca en forma de drac 
que ell. En la seva aventura, el 
protagonista s’entrenarà amb 
experimentats guerrers per unir-
se als millors lluitadors de la Terra 
en el seu enfrontament contra els 
enemics d’Outworld.

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.

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.

Una JoVen 
ProMeTeDora

regne Unit 2020. Dir. emerald 
Fennell. amb Carey Mulligan 
i Bo Burnham. Thriller. Cassie 
tenia un brillant futur fins que 
un desagradable incident va 
espatllar la seva carrera. Ara res 
a la seva vida és el que sembla: 

és intel·ligent, audaç i viu una 
doble vida de nit. Cassie té 
l’oportunitat d’esmenar tot el que 
no va sortir bé en el seu passat... 
venjant-se dels culpables. 

Una VeTerInarIa 
en la BorgoÑa
França 2019. Dir. Julie 
Manoukian. amb Clovis 
Cornillac i noémie schmidt. 
Comèdia. Al cor de la Borgonya, 
Nico, l’últim veterinari de la 
zona, lluita per salvar els seus 
pacients, la seva clínica i la seva 
família. Quan Michel, el seu 
company i mentor, anuncia la 
seva jubilació, Nico sap que allò 
difícil encara ha de venir: trobar 
un nou company. Aquesta serà 
Alexandra, una recentment 
graduada brillant, misantropa i 
que no té cap desig d’enterrar-
se al poble de la seva infància. 
Aconseguirà Nico que es quedi? 

¡UPss 2! ¿Y aHora 
DÓnDe esTÁ noÉ?

alemanya 2020. Dir. Toby 
genkel i sean McCormack. 
animació. El petit Finny, un 
curiós nestrià, i la seva millor 
amiga Leah, una aventurera 
grym, cauen accidentalment de 
l’arca que els anava a salvar de la 
fi del món. Salvats per un petit 
barril que els fa mantenir-se 
flotant, una forta tempesta els 
farà separar. Finny acabarà en 
un recòndit lloc on coneixerà 
altres animals de la seva mateixa 
espècie, mentre que la seva 
companya de viatge acaba en una 
paradisíaca illa, però envoltada 
de volcans. Contra tot pronòstic 
hauran de fer tot el possible 
per tornar a trobar-se i salvar-se 
mútuament una vegada més.
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Fa 30 anys 
15/04/1991

“En set anys  
ha hagut de 
tancar el 18% de 
les explotacions 
agràries”

Fa 20 anys 
09/04/2001

“Protestes  
al ple  
de la Roca pels 
pisos que ja  
es construeixen 
a Pont Reixac”

Fa 10 anys 
18/04/2011

“El conseller diu 
que l’abocador 
de Palautordera 
no tancarà  
fins que no 
s’ompli del tot”

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
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 19. 
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 20. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 21. 
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 | dia 22.

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
✚ FERRARONS 
C. Banys, 106-108.  
Tel. 93 871 81 28 | dies 19 a 21.

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
✚ NADAL 
Av. Primer de Maig, 28.  
Tel. 93 560 04 50 | dies 19 a 21.

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
✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 19. 
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 20.  
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 21. 
✚ BARBERO 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 22.

Montmeló
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 19. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 20. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 21. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 22. 

Montornès del Vallès
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 19. 
✚ VALLEDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 20. 
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 21. 
✚ FONTCUBERTA  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 22.

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
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 19. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 20. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 21. 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 22.

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. Tot de gent mobilitzant-se 
per un ideal en un autobús argentí. Versió Final 
/ 2. Estranya llei, al cor del pillet. Retuda a dis-
creció i sense dedicació completa / 3. Intranet. 
Trec el cadàver de l’antic fumador veí. Principi 
aglutinant / 4. Ara qui no està bé és la veïna: va 
d’embarcació fluvial. És incompatible amb ser 
original, car no deixa ser singular / 5. Del cop al 
cap. Aquella sobirania que sempre és seva / 6. 
Introduir una dosi de Ventolín a l’organisme. 
Un bosc perquè s’hi amagui en Mora / 7. Del re-
bedor al tebeo. Alcaloide que et gira el cervell i 
tot. A la panxa del bou / 8. Híbrid entre la foca 
marina i la Sirenita. Surti d’alguna manera per 
poder celebrar el ritual / 9. No contagiaré res, 
dei cas encarregaré. Punt central del massís / 
10. Vila aragonesa de màxim compromís. Es 
bellugui més que una abella / 11. Acabarà amb 
tu. Mot que de tan repetit t’ajuda a caminar per 
la vida. Vaixell contracorrent / 12. El més pro-
per dels tripulants. Sembla un element i era un 
indoeuropeu / 13. Talla punys per fer embotit 
de marca. Cèl•lula del sistema nerviós capaç de 
generar gliadina.

VERTICALS: 1. Sabers exactes que de vegades 
necessiten lletres per manifestar-se. Tallat que 
no es pren, ans es mena / 2. Entremig de molt. És 
a l’apnea com al logo la logorreica. No em ve, el 

vers / 3. Com que és ancià ja mira cap dalt. Do-
tze sectors repartint prediccions a la rodona / 
4. Mot dit a la manera complicada. Utilitzeu 
sense manipular / 5. Ve sense ni cinc. Transpa-
rent com si fos hialita de la Mina. Dins de tots 
els forns / 6. Duc de qualsevol manera. Flors 
per a mossèn Cinto. El tirador / 7. Pintura a 
l’aigua per dibuixar amb molta trempera. An-
tiga indemnització pel senyor a qui el pagès 
escapçava el metatarsià / 8. Gegants amb peus 
de fang. Abstracta, com una família teatral / 9. 
Ai, avui! Aquestes també són velles, si més no 
pels socialistes. Al cor d’algú / 10. Ninot que 
torna sempre a lloc perquè té cara de paraula. 
Líquid intestinal de menys d’un quilo de pes / 
11. Osonenc a l’orfeó (o al poble d’en Montal-
bano). Addicte al servei públic / 12. El boig de 
la clofolla. Per fer-se tallar el cabell a Sevilla 
podria arribar a matar.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions
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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 23 al 26 d’abril.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 21-4-21.

Cinema

www.cinealhambra.com

Oferta
subscriptors

Per a més informació, truqueu al 93 846 47 27 
o entreu a: www.pblaus.com

Serveis

pàrquings a granollers
auDiTori C. Ponent, 41 

esColapi blau Av. Sant Esteve s/n 

Corona C. Sant Josep de Calassanç. 19

esTaCiÓ aTenea
Ptge. Álvarez de Castro, Pg. Cristòfol Colom, 21

4

els subscriptors que es 
facin ClienTs blaus
tindran 1 mes
d’aparcament gratuït
(a escollir el mes)
i la resta de l’any
tarifa a meitat
de preu

Oferta
subscriptors

Amb el carnet del subscriptor. Clínica
dental

 www.clinicadentalpifarre.com
Les Franqueses del Vallès

Tel. 93 625 43 84

1a VisiTa
graTuïTa

(diagnòstic
estudi dental amb rxs)

i 1 nETEja

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

Participeu en el sorteig d’un joc de paelles.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 21-4-21.

Sorteig

SORTEIG
ESPECIAL

CuInA
COm un 
PROfESSIOnAL!

Us regala aquest
fantàstic joc de 3 paelles
d’alumini injectat,
apte per a tot tipus de cuines 
i amb mànecs extraïbles.

Ara si
que seràs
tot un xef!

BergHOFF®

Joc de 3 paelles
d’alumini injectat
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Salvador 
Illa
És habitual que els candi-
dats recorrin el país abans 
de les eleccions, però no 
tant que ho facin des-
prés. El candidat del PSC, 
exministre i exalcalde 
de la Roca, Salvador Illa, 
aprofita els caps de set-
mana per passejar-se per 
Catalunya i parlar amb la 
gent. I quan parla amb la 
premsa ho fa davant d’un 
micròfon com aquest que 
hi havia dissabte al parc 
de les Pruneres de Mollet 
abans que arribés l’encara 
candidat a president. JO

SE
P 

V
IL

LA
R

R
O

YA

VISIÓ PERIFÈRICA

S’està traient res de bo d’aquesta 
pandèmia?

Sanitàriament parlant?
Sí. O personalment.
Trobo que s’ha avançat molt en la 

comunicació entre els CAP i les far-
màcies. Tot i que continuem una mica 
massa allunyats, ens hem acostat. 
Nosaltres hem ajudat i ajudem molta 
gent que ve a les farmàcies a contac-
tar amb els seus CAP. Abans de la 
pandèmia, quan trucaves al CAP des 
de la farmàcia semblava que truques-
sis de la sabateria. Estàvem massa 
allunyats i ara no tant. 

Per exemple?
Al confinament de l’any passat 

se’ns va permetre allargar tracta-
ments, com ara els de persones amb 
hipertensió. No calia que anessin 
expressament a l’ambulatori per 
allargar-los el tractament. I encara 
continuem fent molt, sobretot amb 
la gent gran, com ara ajudar-los en 
les renovacions o el contacte amb el 
metges via on line. A ells els costa la 
tecnologia i a nosaltres no ens costa 
res donar-los un cop de mà.

A més de farmacèutics fan d’infor-
màtics?

Fem el que farien els seus fills [riu 
de tot cor]. I ho fem de gust. Amb la 
gent jove entens que s’espavilaran 
sols, però amb la gent gran procurem 
ajudar-los. Hem guanyat en vessant 
humana, les farmàcies estem partici-
pant molt en aquest sentit, penso.

Les farmàcies estan prou recone-
gudes al sistema públic de salut? 
Se’ls tracta més com a comerços que 
com a centres de salut?

Els farmacèutics sentim bastant 
que se’ns tracta només com un 
comerç i als farmacèutics, una mica 
com un sanitari de segona. Si algú va 
a l’ambulatori, és visitat pel metge, 
surt amb una recepta i va a la farmà-
cia, no pot ser que estiguem a anys 
llum els uns dels altres. Hauríem 
d’estar més connectats. Tots els far-
macèutics ens sentim una mica arra-
conats en el sistema de salut.

Vostès podrien servir o fer testos 
d’antígens o PCR?

Sí i no s’entén per què no se’ns té 
en compte. Si sabem que els testos 
són bàsics per controlar la pandèmia 
i que tens una eina tan potent com 
la xarxa de farmàcies per distribuir-
los, per què no la fas servir? No em 
fico en com fer-ho amb detall perquè 
entenc que pot ser complicat. Però 
no trobo resposta a la pregunta de 
per què no s’aprofiten tots aquests 
sanitaris que són farmacèutics. La 
nostra formació és millor o igual que 
la d’altres professionals sanitaris que 
ho està fent. Per tant, no seria un pro-
blema de formació. Sí que és veritat 
que potser no tenim totes les nostres 
instal·lacions adequades i això pot 
ser un daltabaix. Però, vaja, crec que 
podem anar a ajudar a la zona habili-
tada per a això.

A la Gran Bretanya es vacuna a les 
farmàcies.

Jo no he vacunat mai, però amb una 
petita formació m’hi veig molt capaç. 
Està més que clar que els farmacèu-
tics podríem col·laborar moltíssim.

S’ha penedit durant la pandèmia 
de ser farmacèutica?

No, mai. M’ho he passat molt mala-
ment. Això sí. Em sembla que és la 
primera vegada a la vida que m’he 
estressat de debò. Però també és 
veritat que m’ha agradat molt que no 
hem hagut de tancar i que hem estat 
allà en els moments més durs. La 
gent de poble ens estima molt o, vaja, 
jo em sento molt estimada. Això com-
pensa moltes coses. Penedir-me’n? 
No, mai.

Com s’imagina que se sortirà de la 
pandèmia?

Jo soc optimista de mena! Però pen-
so que serà lent. Hem d’anar progres-
sivament, però és que estem tots tan 
cansats i tenim tantes ganes d’una 
barbacoa amb els amics, oi? Volem 
tornar a la normalitat al galop, però 
em sembla que el millor seria anar-hi 
trotant.

Jesús Medina

ANNA LLONGUERAS MASÓ, farmacèutica  
a Cardedeu
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VIATGE AL FONS DE LA COVID (XXXI)

Llongueras, de 44 anys, viu a Granollers i aquest octu-
bre farà cinc anys que regenta la Farmàcia Poble Sec, a 
Cardedeu. Està convençuda que els farmacèutics enca-
ra podrien fer més accions per lluitar contra la Covid.

“Volem tornar a la normalitat al galop, 
però el millor seria anar-hi trotant”


