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Sanitaris alerten del pic de 
depressions i ansietat que ve 
a causa de la pandèmia
Granollers ha esgotat en tres mesos el pressupost per al suport psicològic d’infants
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(Pàgina 31) El corredor Ayad Lamdassem en el moment de creuar la meta del Tast de la Mitja aquest dissabte

(Pàgines 2 i 3)

Un dispositiu 
policial evita 
que els manters 
s’instal·lin 
a Canovelles

(Pàgina 12)

L’allotjament 
turístic al 
Vallès Oriental 
ha caigut un 
38% pel virus

(Pàgina 13)

Pere Barrios, 
de Caldes, 
promou una 
nova patronal 
catalana

(Pàgina 18)

Detingut un segon menor 
acusat de participar en  
la baralla multitudinària de 
Montornès del 14 de març

El Circ Cric recupera  
el seu festival després de 
dos anys amb la presentació 
de l’espectacle ‘Catacric.40’

El Consell de Poble  
de Montmeló impulsa una 
recollida de firmes per 
recuperar el CAP a les nits

(Pàgina 27)(Pàgina 14)(Pàgina 7)

Inquilins nous a l’antic Viena
Una parafarmàcia ocuparà el local de l’antic Viena a la Car-
retera, al centre de Granollers. La nova activitat ocuparà tot 
l’edifici, que dona al carrer Anselm Clavé i la plaça Barangé.

(Pàgina 5) L’antic local del Viena a la Carretera 
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Metres i metres de lectors
Lliçà de Vall celebra 10 anys de municipi lector amb metres 
i metres de persones llegint. Ha estat un dels actes més reei-
xits d’un Sant Jordi que ha tornat llibres i roses als carrers.

(Pàgines 20 a 23) Cadena lectora a Lliçà de Vall
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El calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior

El Tast de la Mitja venç la Covid
Ayad Lamdassem i Likina Amebaw guanyen una prova amb 1.500 corredors
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A la imatge de l’esquerra, Cristina Domínguez, responsable d’Espai Situa’t, projecte integrat a l’associació Daruma. A la de la dreta, Belén Gías, cap d’àrea de Benito Menni a l’Hospital de Granollers

Antoni Corominas, cap del Servei de Salut Mental i Addiccions de la Fundació Sanitària Mollet

“No poder veure el fill durant 
el confinament va ser molt dur”
Ángela, usuària del complex assistencial de Benito Menni a Granollers

L’Ángela, divendres passat a les instal·lacions del Servei de Rehabilitació Comunitària de Benito Menni a Granollers

Granollers

O.S.

L’Ángela té 48 i és veïna 
de Granollers. Fa 20 anys 
que pateix problemes de 
salut mental i és usuària 
del complex assistencial de 
la Fundació Benito Menni 
a Granollers. Tot i que ja 
fa molt de temps que se li 
va diagnosticar un trastorn 
d’ansietat i depressió, afir-
ma que la coronacrisi ha 
afectat el seu estat d’ànim.

“He tingut moltes pujades 
i baixades anímiques, sobre-
tot durant el primer con-
finament, quan vaig haver 
de deixar de fer teràpia de 
forma presencial i em vaig 
haver d’habituar a realitzar-

la per via telemàtica. També 
vaig adquirir hàbits poc 
saludables, com menjar de 
forma excessiva coses que 
potser no hauria de menjar”, 
recorda.

Passats aquells primers 
mesos, l’Ángela recorda com 
a especialment difícils els 
períodes de confinament 
municipal. “Jo visc a 
Granollers i el meu fill 
viu a l’Ametlla. No poder 
anar-lo a veure a causa de 
les restriccions sanitàries 
va ser molt dur. Ho vaig 
portar bastant malament, 
i em va afectar molt 
emocionalment”, explica. 
“També em va resultar 
difícil haver de limitar els 
contactes socials, no poder 

veure els meus amics i haver 
de prescindir d’una part 
molt important de la meva 
xarxa de suport.”

ACOMPANYAMENT

Tot i això, afirma haver-se 
sentit molt acompanyada 
tant pels professionals 
sanitaris com pel seu nucli 
familiar. “Els metges i els 
monitors m’han ajudat molt, 
i el suport i la comprensió 
per part de la meva família 
també han resultat vitals. 
Durant la pandèmia he expe-
rimentat un gran malestar, 
però també m’he sentit molt 
acompanyada, i això m’ha 
ajudat a sortir endavant”, 
destaca.

Els professionals sanitaris aler-
ten que l’impacte de la pandèmia 
sobre la salut mental es comen-
çarà a notar durant els propers 

mesos. Al llarg de l’últim any han 
augmentat les consultes per tras-
torns com l’ansietat, la depressió 
o el dol per la mort de familiars.

L’impacte de la pandèmia 
en la salut mental es veurà 
durant els propers mesos
Els sanitaris alerten d’un augment dels trastorns d’ansietat i depressió

Granollers

Oriol Serra

L’impacte de la pandèmia 
sobre la salut mental es 
començarà a notar durant els 
propers mesos. Ho alerten 
diversos professionals de 
l’àmbit sanitari, que afirmen 
haver detectat durant l’úl-
tim any un augment de les 
consultes per trastorns com 
l’ansietat o la depressió. Tot 
i això, la majoria consideren 
que encara és d’hora per 
concretar quin serà l’abast 
dels efectes psicològics del 
coronavirus.

“A hores d’ara tot just 
comencem a veure la llum al 
final del túnel en termes de 
salut física, però en termes 
de salut mental la gran onada 
encara ha d’arribar i previ-
siblement anirà per llarg”, 
afirma la psicòloga Cristina 
Domínguez, responsable 
d’Espai Situa’t, projecte inte-
grat a l’Associació de Famili-
ars per a la Salut Mental del 
Vallès Oriental, Daruma.

“De fet, la pandèmia ja ha 
tingut un fort impacte sobre 
la salut mental. Durant el 
2020 vam tenir menys con-
sultes que durant el 2019, 
però la majoria de casos que 
vam atendre eren més greus 
i van requerir seguiments 
més llargs. Parlem de casos 
d’ansietat, depressió, angoi-
xa o dol per la mort d’un 
familiar. També de profes-
sionals sanitaris que es van 
veure superats per la pressió 
del moment als seus llocs 
de treball, i que per tant van 
requerir atenció psicològica”, 
recorda Domínguez.

“És probable que durant 
els propers mesos augmentin 
els casos d’agorafòbia, d’es-
très posttraumàtic, d’ansie-
tat i de depressió derivats de 
la pandèmia”, apunta. Davant 
d’aquestes previsions, la 
responsable d’Espai Situa’t 
fa una crida a no abaixar la 
guàrdia. “La salut mental sol 
ser una de les grans oblida-
des des de tots els àmbits. 
Abans de la pandèmia, els 

recursos públics que se li 
dedicaven ja eren escassos. 
Si les administracions no es 
posen les piles, l’escenari que 
veurem a partir d’ara pot ser 
molt complicat.”

Antoni Corominas, cap 
del Servei de Salut Mental 
i Addiccions de la Fundació 
Sanitària Mollet, es mostra 
més optimista però també 
creu que “l’impacte real de la 
pandèmia en termes de salut 
mental el començarem a veu-
re a partir d’ara”. En aquest 
sentit, qualifica de “col·lectiu 
vulnerable” aquelles perso-
nes que a hores d’ara encara 
no han patit els efectes psi-
cològics del coronavirus però 
tenen possibilitat de fer-ho 
en el futur.

“Es calcula que el 10% de 
la població s’ha passat tota 
la pandèmia sense presentar 
símptomes de descomposició 
en termes anímics i emoci-
onals, però podrien comen-
çar a mostrar-los a partir 
d’ara”, apunta Corominas. 
“Són casos que caldrà anar 

seguint, però sense caure en 
l’alarmisme ni treure conclu-
sions abans d’hora”, matisa 
Corominas.

Des de l’inici de la pandè-
mia, l’àrea de Salut Mental 
de la Fundació Sanitària 
Mollet ha ofert suport psi-
cològic tant a malalts de 
Covid com als seus familiars. 
També a professionals sani-
taris que han patit episodis 
d’estrès i a pacients habitu-
als. Aquests últims solien 
presentar quadres d’ansietat, 
depressió, trastorns adapta-
tius o consum de substàn-
cies. “Darrerament també 
hem començat a detectar un 
increment dels quadres hipo-
condríacs, però això podria 
anar a la baixa si la vacunació 
avança a bon ritme”, apunta 
Corominas.

També el complex assis-
tencial de la Fundació 
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A la imatge de l’esquerra, Cristina Domínguez, responsable d’Espai Situa’t, projecte integrat a l’associació Daruma. A la de la dreta, Belén Gías, cap d’àrea de Benito Menni a l’Hospital de Granollers
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Antoni Corominas, cap del Servei de Salut Mental i Addiccions de la Fundació Sanitària Mollet

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

L’Ángela, divendres passat a les instal·lacions del Servei de Rehabilitació Comunitària de Benito Menni a Granollers

Casada i mare de dos fills, 
l’Ángela és usuària del com-
plex assistencial des que ara 
fa dues dècades va començar 
a experimentar situacions 
d’angoixa que li impedien 
desenvolupar el seu dia a 
dia. “Treballava d’adminis-
trativa comercial, era mare 
i feia una vida totalment 
normal, però de vegades 
havia de parar i cuidar-me”, 
afirma.

“Primer vaig acudir a 
l’ambulatori, on vaig fer 
visites periòdiques durant 
alguns anys i vaig aconse-
guir mantenir una certa 
estabilitat. Però a partir de 
2014 vaig patir una forta 
recaiguda que em va impe-
dir continuar treballant. 
Vaig haver d’agafar la baixa, 
i se’m  van diagnosticar una 
ansietat límit i una depres-
sió major. De cop i volta 
vaig deixar de ser activa”, 
afegeix.

A partir d’aquell moment, 
va fer diversos ingressos a 
l’hospital, tant a l’àrea d’Ur-

gències com a planta. Actu-
alment és usuària del Servei 
de Rehabilitació Comuni-
tària, on està duent a terme 
l’última fase del seu procés 
de rehabilitació. Hi va cada 
dia, i fora del centre fa vida 
normal. “Estic fent teràpies 
individuals i de grup, tallers 
de gestió emocional, de 
moviment i salut, i activi-
tats de tipus artístic i crea-
tiu. Tot plegat m’està anant 
molt bé.”

De fet, una de les coses 
que més va trobar a faltar 
durant el primer confi-
nament va ser justament 
aquesta activitat. “Sentia 
la necessitat de tornar al 
centre i relacionar-me amb 
altres persones, de sortir de 
casa. El fet de poder sortir, 
estar entretinguda i mante-
nir la ment ocupada és molt 
important. Si no, entres 
en una mena de cercle on 
et mantens inactiva. I això 
és el pitjor que et pot pas-
sar en una situació com la 
meva”, conclou l’Ángela.

Benito Menni a l’Hospital 
de Granollers ha registrat 
durant l’últim any un incre-
ment dels quadres de depres-
sió i, sobretot, dels trastorns 
adaptatius. “Es tracta de gent 
a qui la pandèmia li ha com-

plicat el dia a dia, que ha tin-
gut problemes per adaptar-se 
al nou ritme de vida que han 
marcat les restriccions sani-
tàries”, explica la cap d’àrea 
de Benito Menni a l’Hospital 
de Granollers, Belén Gías.

Tot i això, Gías insisteix 

que encara no es disposa de 
dades suficients que per-
metin atribuir tots aquests 
trastorns a la coronacrisi. “És 
molt difícil de dir. És obvi 
que la pandèmia ha tingut 
un impacte en el dia a dia 
de moltes persones, i que en 
molts casos això s’ha traduït 
en una davallada de la seva 
salut mental. Però cal tenir 
en compte que també existei-
xen altres factors.”

Gías insisteix que “un fet 
traumàtic no sempre implica 
una gran afectació en la salut 
mental”, i posa com a exem-
ple els atemptats de l’11 de 
setembre de 2001 als Estats 
Units. “Hi ha estudis sobre 
aquells fets que indiquen 
que tan sols un 15% de les 
persones que els van viure en 
primera persona van acabar 
desenvolupant trastorns”, 
conclou.

“Rebem trucades 
de persones que no 
tenen ganes de viure”
Espai Situa’t alerta de l’augment de la ideació 
suïcida des de l’inici de la pandèmia

Granollers

O.S.

“No tinc ganes de viure.” És 
una afirmació que Cristina 
Domínguez ha sentit en 
nombroses ocasions des 
de l’altre costat del telè-
fon al llarg de l’últim any. 
“La ideació suïcida no és 
cap novetat, però des de 
l’inici de la pandèmia s’han 
multiplicat els casos de 
persones que ens truquen 
explicant-nos que no tenen 
ganes de continuar vivint”, 
explica la responsable d’Es-
pai Situa’t.

El perfil d’aquest casos 
és divers. “D’una banda 
ens trobem amb persones 
d’edat més o menys avan-
çada que no tenen accés a 
les noves tecnologies i a les 
quals, per tant, els resulta 
molt difícil estar en contac-
te amb els seus familiars o 
éssers estimats en una situ-
ació de confinament”, apun-
ta Domínguez. “Cal tenir 
en compte que quan parlem 
de gent gran no ens referim 
necessàriament a ancians, 
sinó a persones d’entre 60 i 
70 anys.”

Tot i això, la dada que 
més preocupa els profes-
sionals del sector és el 
repunt de la ideació suïcida 
entre la població més jove. 

“A hores d’ara encara no 
disposem de dades per 
comarques, però arreu de 
Catalunya aquestes consul-
tes s’han disparat un 27% 
al llarg de l’últim any. Par-
lem d’infants, adolescents i 
joves d’entre 12 i 30 anys”, 
apunta Domínguez.

TEMPTATIvES DE SUÏCIDI

Des de la Fundació Sanità-
ria Mollet, Antoni Coromi-
nas assenyala que les temp-
tatives de suïcidi van baixar 
durant els primers mesos 
de la pandèmia. “El confina-
ment va ser un factor deter-
minant. Hi havia una major 
cohesió familiar, però des-
prés van tornar a pujar, tot 
i que sense assolir les xifres 
de 2019. En aquest sentit, 
la dada més preocupant és 
l’increment de la ideació 
de suïcidi entre els joves, 
sobretot durant els últims 
mesos.”

“El Codi Risc Suïcidi de 
la Generalitat va registrar 
durant el 2020 una major 
activitat que el 2019, sobre-
tot després del confina-
ment”, afegeix Belén Gías. 
“Tot i això, no disposem de 
dades concretes que ens 
permetin vincular aquest 
augment de l’activitat amb 
la pandèmia.”

Granollers esgota en tres mesos 
la partida pressupostària per  
al suport psicològic a infants

Granollers

O.S.

L’Ajuntament de Granollers 
ha esgotat en tan sols tres 
mesos la partida pressupos-
tària destinada a l’acom-
panyament d’infants que 
necessiten suport psicològic. 
“Parlem d’una dotació que 
fins ara ens permetia cobrir 
un any sencer, i que aquest 
2021 tan sols ens ha durat 
tres mesos”, assenyala la 
regidora de Serveis Socials i 
Salut Pública, Maria del Mar 
Sánchez.

Des de la crisi financera 
de 2008, el consistori havia 
dedicat cada any una part 
del pressupost a l’atenció 
psicològica a infants i ado-
lescents. “Fins ara n’havíem 
tingut prou per atendre al 

voltant de 35 usuaris al llarg 
de tot un any. Però aquest 
2021 ja havíem compro-
mès totes aquestes ajudes 
durant el mes de març. La 
pandèmia ha incidit d’una 
forma molt dura en la salut 
emocional, i això ha fet dis-
parar la demanda. Cal tenir 
en compte que moltes llars 
ho estan passant malament a 
causa dels efectes econòmics 
del coronavirus”, apunta la 
regidora.

A hores d’ara, l’Ajunta-
ment treballa per ampliar la 
dotació d’aquesta partida. 
“La pandèmia no tan sols ha 
afectat la salut física, sinó 
també la mental. Assegurar 
suport psicològic als infants 
i adolescents que ho necessi-
tin és una prioritat”, afirma 
Sánchez.

Domínguez: 
“Hem tingut 

menys consultes, 
però els casos 

eren més greus”
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Rafel Arderiu i Imma Navarro, a la seu de la Fundació Vallès Oriental aquest divendres a la tarda

C. Calàbria, 4, baixos · 08530 La Garriga
T. 93 871 58 64 · 627 52 43 26 · F. 93 871 47 04

info@vinetsimmobiliaria.cat · www.vinetsimmobiliaria.cat

Membre de Col·legis 
i Associació d’Agents Immobiliaris

· Administració de lloguers
· Tràmits: Cèdula 

d’habitabilitat i certificat 
d’eficiència energètica

· Assegurances
· Estudi de crèdit 

hipotecari
· Permutes

• CoMPrA
• VEndA
• LLoGuEr

“La seva necessitat
és el nostre compromís”

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

www.tplogistics.es

EMMAGATZEMATGE TRANSPORT

< 17.000 m2 d’emmagatzematge
< Preparació de comandes

< Manipulacions
< Flota de 50 vehicles

< Solucions logístiques
< Traçabilitat

< Especialistes en entregues a centres comercials

Dilluns, 26 d’abril de 20214

“Som dues entitats que ens 
complementem perfectament”
Imma Navarro (Apadis) i Rafel Arderiu (FVO) parlen de la fusió de les dues associacions

La Roca del Vallès

Josep Villarroya

Apadis i la Fundació Vallès 
Oriental (FVO), dues enti-
tats que treballen per les per-
sones amb discapacitat, han 
anunciat la seva fusió. Imma 
Navarro, presidenta d’Apadis 
i Rafel Arderiu, director de 
la FVO en donen detalls.

Què ha portat a la fusió?
I.N. Ens van trucar per 

mantenir una reunió i vam 
explicar la situació compli-
cada que tenia Apadis arran 
de la denegació del centre 
especial de treball. I vam 
plantejar la fusió perquè 
hi ha moltes coses que ens 
uneixen. Si treballem per les 
persones amb discapacitat, 
pensant en el seu futur i 
tenim la mateixa visió segur 
que hi ha moltes coses en 
què ens podem entendre. 
Vam parlar de projectes que 
fèiem i ens complementàvem 
perfectament.

R.A. Els hi vam trucar amb 
la idea d’establir relacions 
amb totes les entitats de 
l’entorn, però no teníem cap 
intenció de fusionar-nos. 
Només veure la possibilitat 
de fer coses junts. Ens van 
explicar la situació i tot va 
derivar en la idea que la 
col·laboració hauria de ser 
una mica més estreta. Però 
encantats, perquè som dues 
entitats que es complemen-
ten perfectament. 

En quin sentit?
R.A. Nosaltres ens hem 

centrat en l’àmbit més assis-
tencial i Apadis en temes 
d’inserció laboral, formatius, 
de voluntariat...

Com s’articularà la fusió?
R.A. Es farà una fusió per 

absorció. No perquè tinguem 
ganes d’absorbir ningú, sinó 

perquè és el nom tècnic que 
dona la llei. Els patronats ho 
han d’aprovar, després ho ha 
d’aprovar Justícia... I quedarà 
una sola entitat que es dirà 
Fundació Vallès Oriental. 

I Apadis desapareix?
R.A. No del tot perquè ells 

tenen tot un seguit de projec-
tes socials, com seria El Gato 
Verde o La Mona Lisa i un 
quiosc a Granollers en què la 
imatge Apadis és molt potent.

I.M. Per exemple, seria El 
Gato Verde by Apadis.

Tenen un calendari?
R.A. Preveiem convocar 

els dos patronats a finals de 
maig. I ho haurem d’enviar 
a la Generalitat. Podríem 
penjar l’anunci als diaris a 
mitjans o finals de juny. Ens 
n’anem a mitjans o finals de 
juliol. Si tot va bé.

I.M. En una primera etapa 
es fusionen les dues fun-
dacions, però l’associació 

Apadis, que és la més antiga, 
encara funcionarà fins que 
legalment es pugui incorpo-
rar a la FVO. Aquests dies 
hem estat parlant amb els 
pares de tots els dubtes que 
tenien. Per exemple, on faran 
activitats de lleure? Doncs, 
de moment, seran al mateix 
lloc i més endavant ja es pla-
nificarà. Per tant, és veritat 
que acabarem aquí, però 
l’associació continuarà fent 
activitats de lleure fins que 
es pugui adherir a la FVO.

La seu serà a Valldoriolf?
R.A. La seu legal, sí.
I com es formarà el nou 

patronat?
I.M. En el meu cas, que fa 

22 anys que soc a l’associació, 
passo a ser una treballadora 
dins d’aquesta entitat i, per 
tant, el patronat d’Apadis es 
dissoldrà. Però al patronat 
de la FVO hi haurà dos pares 
d’Apadis que també tindran 

veu per fer coses comunes.
R.A. Nosaltres tenim un 

òrgan, que es el Consell Con-
sultiu. Aquelles persones 
que són al patronat i fan una 
determinada edat passen al 
Consell Consultiu i també hi 
ha altres persones de prestigi 
de la comarca. Dues persones 
proposades per Apadis s’inte-
graran en el Consell Consul-
tiu de la FVO. 

La presidència del patro-
nat i la direcció de la funda-
ció es mantindran?

R.A. Aquí tenim una direc-
ció bastant col·legiada. Hi ha 
el director general i un equip 
directiu de dues persones. 
L’Imma s’integrarà en aquest 
equip, que és el que pren les 
decisions, no només del que 
pugui afectar l’antiga Apadis 
sinó sobre tota la fundació.

Apadis deixarà els edificis 
que ocupa actualment?

I.N. De moment, continu-

em on som. I quan hi hagi 
alguna novetat, les famílies 
seran les primeres a saber-
ho. 

Tenen projectes concrets?
I.M. Diria que l’única cosa 

que hem parlat i que podria 
ser una bona idea és la crea-
ció d’un campus de formació 
de persones amb discapacitat 
i la voluntat de poder crear 
projectes integradors. Però 
encara ens queda reunir-nos 
amb l’equip directiu, comen-
çar a pensar de quina manera 
podem aconseguir més llocs 
de treball i segur que aniran 
sortint idees.

R. A. Primer, hem d’inte-
grar els equips de treball per-
què tots estiguem còmodes 
i puguem desenvolupar el 
paper que millor sabem fer. 
El campus està claríssim per-
què ells ja havien començat. 
Haurem de veure tota l’acti-
vitat que ells tenien oberta 
i que amb la pandèmia han 
hagut de suspendre. I veure 
com ho reactivem.

I.N. Serà un projecte comú 
reactivar El Gato Verde.

Pot concretar més el tema 
del campus de formació?

I.N. Arran del confinament 
i un projecte que hi havia de 
La Caixa, ens vam plantejar 
que no existia un campus 
virtual de formació per a per-
sones amb discapacitat, on hi 
hagués aprenentatges mul-
tinivell que s’adaptessin en 
funció de cada grau. Però ara 
també ens toca obrir El Gato 
Verde, que hi hagi persones 
del centre especial de treball 
allà treballant-hi. I quan 
obrim El Gato i sapiguem que 
som més forts i que ara som 
també FVO, anirà molt bé.

Tenen altres projectes?
I.N. Estem en tràmits 

d’agafar un quiosc prop de 
l’Hospital que ara està tan-
cat. Serà de premsa i llibres 
de segona mà, com el Felici-
tàrium de Bellavista.

I La Mona Lisa?
I.N. Era un projecte previst 

al casal d’avis del carrer Nou. 
Ens van trucar de la Genera-
litat i ens van dir que passava 
a ser centre cívic i volien que 
al bar hi passin coses i que 
la gent s’hi quedi a dinar. 
Hi vam contactar i vam dir 
que li faríem una rentada de 
cara. Vam començar a mitjan 
febrer i el 14 de març ja van 
tancar per la Covid. Els treba-
lladors estaven en un ERTO i 
encara no s’ha obert. 

R.A. Nosaltres no hem 
treballat tant la inserció en 
l’empresa ordinària. Tenim 
el centre especial de treball 
fa molts anys i serveis de 
jardineria i de manipulats 
industrials amb algunes 
empreses. Donem feina a 
més de 80 persones amb dis-
capacitat, però en total som 
més de 270.

I.N. Això és superimpor-
tant per a les famílies perquè 
junts cobrirem tot el cicle 
vital.  
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Feia gairebé mig segle que Viena ocupava aquest local de la carretera

Sant Isidre, 10
08470 Sant Celoni - Tel. 93 848 49 42 
santceloni@codinamaquinaria.es

www.codinamaquinaria.es

Ctra. Masnou-Granollers km 14
08401 Granollers - Tel. 93 860 00 03  
codina@codinamaquinaria.es

Camí de Can Calders, 6 B1
08198 Sant Cugat - Tel. 93 858 36 47 
santcugat@codinamaquinaria.es
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Una parafarmàcia ocuparà 
el local de l’antic Viena  
al centre de Granollers
La nova activitat ocuparà tot l’edifici que dona al carrer Anselm Clavé i la plaça Barangé

Granollers

Ferran Polo

El local de l’antic Viena, 
al carrer Anselm Clavé, al 
centre de Granollers, es 
transformarà en una parafar·
màcia, segons ha pogut con·
firmar EL 9 NOU. L’edifici ja 
ha estat llogat per l’empresa 
que impulsa la nova activitat. 
L’operació s’ha tancat pocs 
dies després que la cadena 
d’establiments de restaura·
ció traslladés el negoci al nou 
local de la plaça Perpinyà. Va 
ser el 29 de març passat. De 
fet, no s’ha arribat ni a col·
locar cap cartell a l’exterior 
de l’edifici per visualitzar 
que estava en lloguer. La 
parafarmàcia ocuparà tot el 
local, que també té entrada 
per la plaça Josep Barangé i 
que durant gairebé mig segle 
havia acollit aquesta activitat 
de restauració. S’haurà de fer 
una remodelació a fons per 
condicionar·lo per a la nova 
activitat i eliminar les barre·
res arquitectòniques gene·
rades pel desnivell entre els 
dos edificis connectats per la 
planta baixa. 

Un altre local del carrer 
Anselm Clavé que tornarà a 
tenir activitat comercial és el 
que està situat al número 50, 
molt a prop de l’antic Viena. 
Havia estat ocupat per la 
botiga Asia de roba de dona 
i feia més de dos anys que 
estava pendent de llogar·se. 
Hi obrirà la cadena Beth’s, 
de productes i serveis de 
perruqueria. La firma té una 
vintena de botigues, la majo·
ria a la ciutat de Barcelona i 
en altres poblacions de l’àrea 

metropolitana com Badalona 
i el Prat de Llobregat. A la 
majoria de locals ofereix, a la 
vegada, servei de perruqueria 
i de venda de productes amb 
una cinquantena de marques 
diferents. Ja s’hi estan fent 
obres per condicionar·lo.

Amb aquestes dues obertu·
res i altres que hi ha previs·
tes –una mútua al local que 
havia ocupat l’antiga joieria 
Saterra, per exemple, com 

ja va informar EL 9 NOU en 
l’edició del 12 d’abril– pràcti·
cament ja no quedaran locals 
buits al carrer Anselm Clavé. 
Només es mantenen persia·
nes abaixades als baixos que 
havia ocupat la sabateria Fer·
reres, que va ser absorbida 
per Querol, que ja tenia una 
botiga al mateix carrer i fa 
uns mesos ha concentrat tota 
l’activitat en un sol local, 
l’espai que havia ocupat 

Viatges Tejedor i el local de 
l’antiga botiga Vint·i·tres de 
roba de nen. A la zona nord, 
a la plaça Perpinyà, hi ha buit 
el local que havia ocupat la 
cadena de serveis odonto·
lògics Dentix, que ha tancat 
recentment. També hi ha 
pendent l’obertura del forn 
365 a l’espai que havia ocu·
pat una oficina del BBVA.

OBRE GUITARE

Coincidint amb la setmana 
de Sant Jordi, s’ha estrenat 
la botiga de roba femeni·
na de la cadena Guitare, 
amb presència a Barcelona, 
Girona, Mataró i Banyoles. A 
Granollers, s’ha situat al local 
de la plaça dels Cabrits que, 
en els darrers anys, havia 
ocupat la cadena de joguines 
Eurekakids. També ha obert 
un centre auditiu a la plaça 
de la Caserna. S’afegeixen a 
altres obertures recents com 
la de la Ferreteria La Comar·
ca 2, al carrer Sant Roc, o 
Nou Odet, al carrer Santa 
Esperança. N’hi ha d’altres de 
previstes, com una gelateria i 
una perruqueria a la plaça de 
les Olles. 

Els moviments se sumen 
a altres obertures recents. A 
banda del trasllat de Viena, la 
més sonada va ser l’aterratge 
de Decathlon en un local de 
la carretera que havia tingut 
llogat el grup Inditex per a la 
botiga Bershka. Però també 
les de Goufone o Name Meet. 
Queden encara sense activitat 
dos espais que havien ocupat 
grans cadenes: Mango Man, 
al carrer Santa Anna, i Massi·
mo Dutti, a la Porxada.

Lliçà d’Amunt 
obre un procés 
participatiu pel 
pla urbanístic 
al centre

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt posa en marxa 
aquest mes d’abril un procés 
de participació ciutadana 
sobre el projecte de creixe·
ment del nucli urbà previst 
al voltant del tram urbà de la 
carretera de Granollers i el 
riu Tenes. Es fa just ara quan 
s’han d’elaborar els projectes 
d’urbanització –ja se n’ha 
encarregat la redacció– en un 
pla que impulsen l’Institut 
Català del Sòl i l’Ajuntament. 
Aquest dijous es farà una pri·
mera sessió informativa en 
format telemàtic. Es podrà 
seguir al canal de Youtube de 
l’Ajuntament a partir de les 6 
de la tarda.

El procés participatiu 
s’allargarà fins a l’octubre i 
estarà dividit en tres fases: 
una primera d’informativa, 
una segona de deliberativa 
i una tercera de retorn dels 
resultats. Es combinaran les 
trobades virtuals o presenci·
als en funció de la situació de 
la pandèmia, segons informa 
l’Ajuntament. El debat s’ar·
ticularà a través de tres blocs 
temàtics: memòria i identi·
tat, quotidianitat i reptes de 
futur. 

El juny de l’any passat es 
va aprovar de manera defi·
nitiva la modificació del pla 
urbanístic municipal a l’en·
torn del centre del poble. El 
canvi ordena els espais i usos. 
Preveu la construcció de 750 
pisos. D’aquests, 481 són de 
renda lliure i 269 de protecció 
oficial. També es preveuen 
espais per a activitats comer·
cials. L’any 2018 ja es va fer 
un procés de participació ini·
cial abans de tirar endavant la 
reforma del planejament.
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Granollers

Ferran Polo

Abans de la pandèmia, l’enti-
tat Granollers Pedala ja feia 
distribució de paqueteria pel 
centre de Granollers a través 
d’un acord que tenien amb 
una empresa de distribució. 
La pandèmia, inicialment, 
va ser un sotrac perquè van 
deixar de prestar el servei 
d’aquesta empresa. Però, 
finalment, el confinament 
domiciliari provocat per 
la Covid-19 els va donar 

l’oportunitat de començar a 
treballar pel comerç local i 
de proximitat. “Era un àmbit 
on volíem entrar”, explica 
Ana Moreno, membre de 
Granollers Pedala. “Teníem 
ganes de fer alguna cosa 
per la ciutat”, afegeix Rama 
Vázquez. La trucada de l’as-
sociació de comerciants Del 
Rec al Roc ho va activar tot i 
van començar a fer d’enllaç 
entre els comerciants de 
l’associació i els seus clients, 
que no podien sortir de casa 
per fer la compra habitual. 

“Vam començar amb 10 o 
15 comandes i amb una sola 
persona però, de seguida, va 
créixer i vam acabar essent 
tres treballadors”, recorda 
Moreno, que també apun-
ta que el ressò a les xarxes 
“va anar molt bé”. “La gent 
ens parava pel carrer i ens 
preguntava”, diu Vázquez.  
Només per Sant Jordi i la 
vigília van repartir 500 
comandes de La Gralla amb 
un servei especial. “Aquells 
dos dies només van fer La 
Gralla i vam treballar quatre 

persones.”
La situació generada per 

la Covid-19 “va ser una 
empenta bastant heavy”, diu 
Moreno. “Ha servit per donar 
a conèixer l’associació. Ara, 
ens veuen i diuen: ‘Mira, els 
Pedala!”, comenta Vázquez, 
que admet que el color groc 
de les bicicletes fa que algun 
cop els confonguin amb per-
sonal de Correus. “Les hem 
de pintar de verd!”, apunta 
Moreno per evitar confusi-
ons. 

Darrere les botigues de Del 

Rec al Roc en van venir d’al-
tres a qui també van comen-
çar a donar servei. També van 
fer un acord amb el Gremi 
d’Hostaleria per fer reparti-
ment de menús. En aquest 
cas, la demanda va ser més 
baixa. Amb tot, continuen 
donant servei al restaurant La 
Magrana. “Cada migdia hi ha 
algun repartiment”, apunta 
Vázquez. En aquest servei al 
petit comerç “és on ens agra-
daria continuar creixent”.

La bona acollida també va 
fer que l’entitat hagués d’in-
corporar noves bicicletes per 
poder fer el transport. Fa just 
un any, estrenaven un trici-
cle de càrrega i amb assistèn-
cia d’un motor elèctric que, 
inicialment, van llogar. Al 
novembre, van incorporar 
una segona bicicleta elèctri-
ca amb un espai de càrrega, 
també de lloguer. La consoli-
dació del servei, però, els ha 
fet decidir a comprar els dos 
aparells. “Va molt bé per a les 
distàncies més llargues o per 
quan has d’anar a llocs amb 
pendent com la Torreta”, 
explica Moreno. 

Amb la gent un altre cop 
als carrers, tot i que amb 
limitacions, el volum de 
comandes s’ha reduït. Tot i 
això, en continuen tenint. 
“Hi ha gent gran que vol 
que li portin la compra a 
casa, gent que treballa i que 
no hi pot anar o persones a 
qui els toca estar confina-
des per un contacte amb un 
positiu i reclamen el servei 
per aquells dies”, apunta 
Moreno. A més, han recupe-
rat el servei que ja feien per 
una empresa i n’han afegit 
una segona. S’ha demostrat, 
consideren, la validesa de la 
bicicleta per fer distribució 
de mercaderies a la ciutat. 

648 678 819
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Certa llibertat vigilada
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(Pàgines 2 a 9 i editorial) Una dona camina amb un cotxet de bessons per l’illa de vianants de Granollers aquest diumenge al migdia

u Càritas alerta que s’ha triplicat 
el nombre de persones que atén 
a l’arxiprestat de Granollers

u Les excuses que fan servir 
els qui se salten el confinament 
als Mossos i les policies locals

u Prou responsabilitat, tot i algun 
episodi de picaresca, en el primer 
dia dels infants al carrer

Alarma policial 
per l’espoli 
de tritons 
del Montseny 
a les rieres

(Pàgina 10)

Enderrocada 
del tot l’antiga 
fàbrica tèxtil de 
Can Fàbregas, 
a Mollet

(Pàgina 12)

Ha mort Albert 
Camp, fill 
del fundador 
de la fàbrica 
de sabons

(Pàgina 21)

DIVENDRES

DIJOUS

Abril
Maig

Dijous, el proper EL 9 NOU

Mor a 72 anys 
Josep Lizarte, 
integrant de 
la mítica banda 
Els Geiser

(Pàgina 25)

Certa llibertat 
vigilada

Granollers L’edició del 27 
d’abril de 2020 se centrava en 
el primer cap de setmana amb 
la possibilitat de sortir al carrer 
amb els infants després de 45 
dies de confinament domicili-
ari. A la foto de la portada, una 
mare que passejava pel centre 
de Granollers amb els seus 
dos fills bessons que havien 
nascut feia pocs dies. Darrere, 
un vehicle de la Policia Local 
de Granollers que va treballar 
perquè es complís la norma que 
impedia sortir dos adults junts 
amb els fills. El diari també es 
feia ressò de l’alerta de Càritas 
perquè s’havien triplicat el 
nombre de persones que ateses 
a l’àrea de Granollers. I incloïa 
un recull de les excuses més 
curioses que Mossos i policies 
locals de la comarca havien sen-
tit de persones per justificar la 
sortida de casa.

ARA FA UN ANY

Pedalar amb les botigues
Granollers Pedala ha consolidat el servei de distribució per al petit comerç de la ciutat
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Rama Vázquez i Ana Moreno amb l’exemplar d’EL 9 NOU de fa un any i les dues bicicletes de càrrega que fan servir per a la distribució urbana a Granollers

ELS PROTAGONISTES D’ARA FA UN ANY: ELS REPARTIDORS DE GRANOLLERS PEDALA

% 
Cobertura 

dosi 1

%  
Pauta 

completa *

% 
Cobertura 

dosi 1

%  
Pauta 

completa *

Residents a centres per 
a dependents 97,1 94,7 97,1 95

Personal  
de residències 81,1 78,2 81,4 78,3

Personal d’Atenció 
Primària i Hospitalària 84.5 76,9 85,1 77,4

Altre personal  
de l’àmbit sanitari  
i sociosanitari

61,7 9,6 62,8 9,8

Persones amb  
gran dependència 87,4 75,9 87,6 80,9

Persones  
de 80 anys o més 90,9 34,9 91,6 64,8

Persones de 70 a 79 anys 44,4 2,3 55,4 4,4

Treballadors essencials 68,6 1,8 66,9 1,8

Persones de 60 a 65 anys 55,1 1,2 59,5 4,8

Percentatge població 19,7 5,9 21,2 7,5

Total vacunats 81.733 23.676 88.074 30.306

Evolució de  
la vacunació al 
Vallès Oriental

Setmana anterior
(18/04/2021)

Setmana actual 
(25/04/2021)

GRUP

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

dosi. La xifra de persones vacunades, però, correspon a la segona dosi
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Aquest dissabte al matí s’ha recollit signatures a la plaça de la Vila per segon dia consecutiu

Recollida de firmes 
a Montmeló per 
recuperar l’atenció 
nocturna al CAP
Està impulsada pel Consell de Poble, 
que aplega entitats, veïns i partits

Montmeló

F.P.

El Consell de Poble de 
Montmeló, el màxim òrgan 
de participació de la ciuta-
dania i on hi ha representats 
veïns, entitats i partits polí-
tics, va iniciar divendres una 
recollida de signatures per 
reclamar a Salut la recupe-
ració dels serveis que oferia 
el centre d’atenció primària 
del municipi abans de l’esclat 
de la pandèmia. La recollida 
seguirà aquest divendres al 
mercat setmanal i dissabte al 
matí a la plaça de la Vila i en 
comerços del poble. 

El Consell de Poble ha ela-
borat un manifest on assegu-
ren: “Els veïns i veïnes estem 
profundament preocupats 
per l’atenció que actualment 
rebem al nostre CAP.” Qües-
tionen la reducció de l’horari 
d’atenció –ara està obert de 
dilluns a divendres de les 8 
del matí a les 8 del vespre 
perdent l’atenció fins a les 12 
de la nit i en caps de setmana 
i festius– i la priorització de 
l’atenció telemàtica i telefò-
nica. “La salut no pot depen-
dre de l’accés a les noves tec-
nologies”, recull el text, que 
està previst que sigui aprovat 
pel ple de dimarts. 

“Considerem indispensable 
l’augment urgent i recupe-
ració de les hores d’atenció 
pediàtriques i de medicina 
general que ja es van veure 
retallades prèviament a la 
situació de pandèmia al nos-
tre poble”, apunta també el 

text. “També els programes 
de salut comunitària i de 
prevenció de la salut que 
pràcticament han desapare-
gut.” Per tot plegat, “viure 
a Montmeló és sinònim de 
tenir pitjor qualitat d’assis-
tència sanitària que a qual-
sevol municipi de la regió 
metropolitana, qüestió inad-
missible”. Els veïns han pen-
jat una pancarta davant de 
l’ambulatori i se’n col·locarà 
una altra al balcó de l’ajunta-
ment aquests propers dies.

Pere Rodríguez, alcalde 
de Montmeló, lamenta que 
Salut hagi fet “un canvi de 
model assistencial sense 
cap participació del munici-
pi” i que s’hagi aprofitat el 
context de la pandèmia per 
tirar-ho endavant. “Tenim 
un servei de salut que ja es 
va veure retallat i ara ens 
trobem que encara s’ha reta-
llat més. Tots vam entendre 
que aquests canvis, amb la 
Covid, eren necessaris. Ara 
veiem que tot torna a la nor-
malitat, menys l’atenció al 
CAP”, lamenta Rodríguez, 
que qüestiona que se’ls deri-
va al Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP), 
a Granollers. “No tothom té 
capacitat per desplaçar-s’hi.”

REDUCCIÓ DE L’HORARI 
DE LES FARMÀCIES

Un dels impactes colaterals 
de la reducció de les hores 
d’atenció del CAP ha estat el 
tancament de les farmàcies 
en la franja de nit i els fes-

tius. “Fins ara, les quatre far-
màcies s’organitzaven per fer 
torns de guàrdia. Ara, si el 
CAP no està obert, no tenen 
l’obligació de fer-ho.” Amb 

les signatures recollides 
aquests dies, l’Ajuntament 
demanarà un contacte amb 
els màxims responsables del 
Departament de Salut. Fins 

ara, han parlat de la situació 
amb la director de l’Àrea 
Bàsica de Salut. “En funció 
de la resposta poden sortir 
noves accions”, alerta.

Fan PCR preventives a  
les classes no confinades pel 
brot en una escola de Bigues

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

Salut va fer entre diven-
dres i dissabte proves PCR 
als alumnes de les classes 
no confinades de l’escola 
El Turó, de Bigues, on s’ha 
detectat un brot de la Covid-
19. L’objectiu de les proves 
es detectar possibles cassos 
asimptomàtics i tallar cade-
nes de contagi. Es treballa 
per poder retornar l’activi-

tat lectiva amb normalitat 
dilluns de la setmana que 
ve. Segons fonts municipals, 
divendres hi havia confinats 
nou grups de Primària i tres 
de Secundària. A més, les 
proves que s’estan fent als 
pares i familiars dels positius 
estan donant negatiu en la 
majoria de casos. 

L’Ajuntament ha fet una 
nova desinfecció de les 
instal·lacions interiors i exte-
riors de l’escola El Turó.
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Neix una associació per 
donar visibilitat a l’autisme
“Movimiento Azul” destina els beneficis a activitats per a infants amb diversitat
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Montse Sánchez i el seu fill Iago en una de les sessions a Oasi Equinoteràpia

Vilanova del Vallès

Clàudia Simón

Montse Sánchez, de Vilanova 
del Vallès, és mare de dos 
fills amb autisme i diària-
ment es troba amb entre-
bancs per portar una vida 
normal. La principal lluita de 
Sánchez és donar visibilitat a 
l’autisme. Per això, el novem-
bre de l’any passat va decidir 
crear l’associació Movimien-
to Azul. 

L’associació, que compta 
amb 400 membres de l’àmbit 
espanyol, va néixer amb la 
idea de crear un espai per 
donar visibilitat a l’autisme i 
trobar eines, consells i suport 
tant logístic com emocio-
nal. En aquest sentit, ajuda 
les famílies que es troben 
en la mateixa situació que 
la Montse Sánchez a fer el 
pas per digerir el diagnòstic 
entre tots. “Amb la teva expe-
riència pots ajudar la gent 
que està en la mateixa situa-
ció”, explica a EL 9 NOU.

Des de la seva creació, ha 
aconseguit complir alguns 
dels objectius fixats amb 
l’ajuda dels beneficis obtin-
guts, que van destinats a 
subvencionar activitats per 
a nens i nenes amb neurodi-
versitat. Un d’ells és la dona-
ció de tres taules interactives 
digitals a l’escola d’educació 
especial Montserrat Montero 
de Granollers, que ha ajudat 
a fer que els alumnes de 
l’escola puguin gaudir d’una 
nova activitat que els motiva 
i els ajuda en el seu progrés. 
També tindrà presència a la 
16a edició de la Titan Desert, 

una cursa de ciclisme de 
muntanya, amb l’objectiu de 
donar a conèixer l’associació 
i així poder ajudar milers de 
nens que pateixen autisme. 
A més a més, estan preparant 
una campanya perquè els 
establiments comercials i 
públics siguin més accessi-
bles sense esperes. L’objec-
tiu d’aquesta campanya és 

conscienciar la gent que és 
necessari que els comerços 
estiguin adaptats per a les 
persones amb atenció especi-
al. També pretén acabar amb 
situacions com les mirades 
penetrants al carrer o establi-
ments quan els fills pateixen 
una crisi i evitar comentaris 
desafortunats. “Molta gent 
no surt de casa per por de 

què dirà la gent” perquè “no 
hi ha empatia a causa de la 
desinformació i el desco-
neixement”, diu Sánchez. 
I apunta que els comerços 
petits són els qui millor ho 
entenen, però les famílies 
amb fills amb autisme estan 
cansades de demanar sempre 
perdó i justificar l’actitud  
dels seus fills. 

Montse Sánchez porta els 
seus fills a Oasi Equinote-
ràpia, un centre d’equino-
teràpia, de Corró d’Amunt. 
Fan una activitat que s’uti-
litza com a eina terapèutica 
i complementària per poder 
treballar diferents aspectes 
psicològics, físics, socials i 
emocionals de la persona, a 
través del cavall com a cote-
rapeuta, però és una teràpia 
privada. Per això, l’associació 
vol impulsar aquesta activi-
tat a les escoles.

La de Sánchez, com moltes 
altres famílies que es troben 
en la mateixa situació, només 
demana que els deixin d’as-
senyalar i que se’ls reconegui 
socialment. També demanen 
la necessitat de potenciar 
les aules de suport intensiu 
a l’escolarització inclusiva 
(SIEI) a les escoles, unes 
aules específiques dins d’una 
escola ordinària amb suport 
específic per als nens amb 
neurodiversitat. 

També demanen que l’aten-
ció primerenca sigui més 
sofisticada, perquè, segons 
Sánchez, “deixen molt a 
desitjar quant a teràpies i 
diagnòstics”. A través de la 
sanitat pública, els donen una 
visita cada 15 dies i necessi-
ten teràpia diària. Com que 
aquest servei és escàs, han 
de recórrer al sector privat, 
que no sempre és una bona 
alternativa perquè no totes 
les famílies ho poden pagar. 
Amb tot això, reconeix que ni 
l’Estat ni les institucions els 
posen les coses fàcils i opina 
que, si els escoltessin, els 
podrien ajudar molt més.

“Si les 
institucions  

ens escoltessin, 
ens podrien 

ajudar molt”

Vilalba Sasserra implanta  
la recollida selectiva 
mitjançant la càrrega lateral

Caldes convoca 
una nova edició de 
la beca de recerca 
històrica

Caldes de Montbui

L’Ajuntament de Caldes ha 
convocat la quarta edició de 
la beca de recerca històrica 
local centrada en temes d’in-
terès històric, arqueològic 
o patrimonial de la vila. La 
beca està dotada amb 2.000 
euros. Per accedir-hi, cal 
disposar d’un grau, màster 
o llicenciatura de la bran-
ca d’humanitats i ciències 
socials. També ho poden fer 
estudiants universitaris que 
estiguin en el darrer any de 
la formació. Els treballs es 
fan amb l’assessorament i 
supervisió de l’Arxiu Muni-
cipal. Les propostes es poden 
presentar fins al 16 de juny.

Bastida, de Podem, 
coordinarà l’àrea 
d’acció social al nou 
govern de Sant Fost

Sant Fost de Campsentelles

Albert Bastida, regidor de 
Sant Fost En Comú Podem, 
serà el coordinador de l’àrea 
d’acció social i desenvolupa-
ment local del nou govern del 
municipi sorgit de la moció 
de censura que va tornar l’al-
caldia a Montserrat Sanmartí, 
d’IUSF. L’alcaldessa portarà 
les regidories de Cultura, 
Joventut, Seguretat Ciuta-
dana i Transport i Mobilitat. 
Bastida es queda amb Serveis 
Socials i Família, Gent Gran, 
Dret Animal, Patrimoni, 
Medi Ambient i Habitatge. 
Margarita Santos (IUSF) serà 
la coordinadora de l’àrea de 
Territori amb Urbanisme.

Vilalba Sasserra

J.B.M.

La setmana passada el Con-
sorci per la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental en col-
laboració amb l’Ajuntament 
de Vilalba, ha implantat el 
sistema de recollida selectiva 
d’envasos lleugers i paper i 
cartró mitjançant la càrrega 
lateral al municipi. Això 
implica la substitució dels 
contenidors de càrrega supe-
rior pels de càrrega lateral. 
La recollida dels nous conte-
nidors només es pot fer pel 
costat dret. És per això que 

en tres illes de contenidors, 
dues a la carretera Vella 
i una al carrer Barcelona, 
s’han canviat de costat. Els 
contenidors de resta i orgà-
nica, que poden provocar 
olors més fortes, s’han dei-
xat al mateix lloc per reduir 
les molèsties. Aquest canvi 
suposarà un increment de la 
implementació d’àrees que 
inclouen les cinc fraccions 
de reciclatge. El sistema de 
recollida per càrrega lateral 
escurça el temps en què el 
camió buida el contenidor i 
és menys sorollosa, ja que els 
nous són de plàstic.

L’Ametlla arrenca 
un nou cicle de 
xerrades en línia 
sobre educació

L’Ametlla del Vallès

L’àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de l’Ametlla 
amb el suport de les entitats 
de famílies dels tres centres 
educatius del municipi i la 
Diputació organitzen un 
cicle de xerrades i activitats 
de formació dirigides a famí-
lies. Les xerrades de la Pri-
mavera Educativa es faran en 
línia. El cicle s’estrena dijous 
a 2/4 de 9 del vespre amb 
Visió i aprenentatge: com 
evitar bloquejos en el pro-
cés d’aprenentatge a càrrec 
d’Isabel Prieto, optometrista 
comportamental. Les inscrip-
cions es poden fer al web de 
l’Ajuntament. 
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Mollet del Vallès

Marta Santisteban

“Que viure la vida valgui 
l’alegria, i no la pena.” 
Aquesta és la màxima que 
s’ha marcat un grup de joves 
de Mollet per a tota la comu-
nitat. Sota el nom d’Atzarola, 
s’han organitzat en forma 
d’associació assembleària, 
i des del 2018 treballen per 
generar consciència de classe 
als barris de la ciutat. “Tot 
va començar als passadissos 
dels instituts”, expliquen des 
de l’assemblea d’Atzarola, 
fruït de les inquietuds dels 
joves que no veuen perspec-
tives de futur i que conviuen 
amb la precarietat. Tan-
mateix, després del primer 
confinament el març de l’any 
passat i amb la crisi econò-
mica que ha generat la pan-
dèmia de la Covid-19, la seva 
tasca s’ha fet més present als 
carrers.

L’arrel de la desigualtat 
està clara per a Atzarola: el 
sistema capitalista que ofega 
la classe treballadora. “Per 
començar a canviar les coses 
a Mollet, era necessari gene-

Joves que es fan sentir a Mollet
El col·lectiu de joves Atzarola, de Mollet, s’ha implicat en mobilitzacions ciutadanes a la ciutat

Joves d’Atzarola en una manifestació contra l’obertura d’una sala de jocs

rar discurs”, asseguren els 
joves. Per això, les seves pri-
meres accions es dirigien a 
formar la població en pensa-
ment polític, artístic i social. 

El tret de sortida d’Atzarola 
a la ciutat va ser la xerrada de 
Las Sin Sombrero, per donar 
a conèixer el grup de dones 
artistes i pensadores de la 
Generació del 27, invisibilit-
zades per la història. A partir 
d’aquí, els joves d’Atzarola 
van anar incrementant el con-
tingut polític i social de les 
seves reivindicacions, i van 

generar consciència sobre les 
problemàtiques principals de 
la ciutat: els desnonaments, 
la destrucció d’espais verds, 
la precarietat laboral i el mas-
clisme sistèmic.

MOBILITZACIÓ

“A Mollet es desnona, es 
nega l’empadronament a 
les persones sense sostre, 
la precarietat laboral és 
present allà on mirem, i les 
mesures impopulars, com la 
destrucció dels espais verds i 

l’obertura d’una casa d’apos-
tes es desenvolupen amb 
normalitat”, diu l’Assemblea. 
I és que, darrerament, l’As-
semblea de Joves d’Atzarola 
ha alçat la veu en contra de 
la construcció d’una sala de 
bingo a l’antiga Discoteca 
Teatre, l’accident laboral on 
va morir un treballador de 
l’empresa Rancom, encar-
regada de la neteja dels 
equipaments municipals que 
investiga la justícia, la nova 
nau d’Amazon a Mollet, que, 
segons el seu criteri, “gene-
rarà més treball precari” i els 
més de 800 habitatges pre-
vistos a l’àmbit d’El Calderí 
amb el desenvolupament del 
planejament urbanístic del 
sector. 

Per als joves de Mollet 
és essencial una ciutat que 
ofereixi oci digne a la seva 
ciutadania, treball segur i de 
qualitat, i respecte cap a l’en-
torn natural cada vegada més 
aïllat:  “Calia prendre cons-
ciència de la responsabilitat 
individual i col·lectiva que 
tenim per defensar la nostra 
gent, i això hem fet, passant 
de la paraula a l’acció.”

Coscubiela 
presenta a 
Granollers ‘La 
pandèmia del 
capitalisme’

Granollers

EL 9 NOU

Joan Coscubiela, exsecre-
tari general de CCOO a 
Catalunya i actualment 
responsable de l’escola de 
quadre sindicals de CCOO, 
va defensar dijous passat a 
Granollers que molts dels 
efectes de la crisi econòmica 
que s’imputen a la Covid-19 
tenen el seu origen en un sis-
tema social que fa temps que 
envia senyals de clara insos-
tenibilitat ambiental, social i 
democràtica. 

Coscubiela va presentar 
en un acte al CTUG el seu 
darrer llibre, La pandèmia 
del capitalisme. Estava orga-
nitzat per CCOO al Vallès 
Oriental i Maresme i per 
Federalistes d’Esquerres. Va 
poder-se seguir de manera 
presencial i també a través 
de la xarxa. Es va fer amb un 
format de conversa amb Joan 
Rodríguez, professor de la 
Universitat de València i veí 
de la Garriga.
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Els dos grups guanyadors, amb Marçal Homs, Marcel Foix, Mireia Espetella, Núria Marata, Max Iriondo i Elsa Martínez

Dilluns, 26 d’abril de 202110

Ciència i comunicació
Alumnes de l’Escola Pia de Granollers reben dos premis pel projecte Reimagina la Ciència

Granollers

Marina Fernández

L’Escola Pia de Granollers 
ha rebut dos premis en la 
primera edició de Reimagi-
na la Ciència, que atorguen 
Novartis i el Parc Científic de 
Barcelona. L’objectiu és fer 
que alumnes catalans comu-
niquin continguts científics 
a través de la creació d’un 
videoclip final. Les dues pro-
postes guanyadores han estat 
La màgia de la medicina, amb 
els alumnes Mireia Espetella, 
Marçal Homs i Marcel Foix i, 
Assajant respostes clíniques 
de Núria Marata, Max Irion-
do i Elsa Martínez.  

Els resultats han estat dife-
rents entre els dos grups. Un 
d’ells ha optat per fer una 

representació de dibuixos a 
l’estil presentació amb una 
veu narradora, mentre que 
l’altre ha decidit comunicar 
els continguts en un format 
concurs. 

Dues de les professores que 
ho han coordinat, Montserrat 
Gutierrez i Teresa Coma, 
expliquen que tots els alum-
nes de tercer d’ESO hi han 
participat i que han aprofitat 
l’activitat per posar nota a 
l’assignatura de Naturals. 
“Hem dividit els 120 alumnes 
en 30 grups cooperatius i 
heterogenis de quatre perso-
nes.”  Expliquen que la meto-
dologia venia molt pautada. 
“Ens van enviar un guió de 
cada una de les quatre fases 
que havíem de seguir. Les 
tres primeres eren de contin-

gut més teòric que els alum-
nes havien d’aprendre per 
poder fer una presentació”, 
diu Monserrat Gutierrez. En 
els classrooms que han hagut 
de fer el primer semestre 
en hores extraescolars han 
tractat un temari per enten-
dre què suposa fer un assaig 
clínic. “Vam rebre la proposta 
per correu i ens vam animar. 
A més, acabàvem de fer el 
sistema immunitari i ens ha 

anat molt bé. La base cientí-
fica la tenien. Han fet moltes 
coses: l’efecte placebo, les 
fases de l’assaig clínic, ran-
domització, la legislatura, la 
temperatura... La ciència no 
és nomes el que surt als lli-
bres; darrere hi ha molta gent 
investigant, hi ha indústria 
que fa que aquesta investiga-
ció torni a arribar al consumi-
dor, hi ha també la part ètica 
i la part de voluntariat en 
l’assaig clínic...” 

El projecte els ha dut, ine-
vitablement, a fer referències 
a la vacuna contra la Covid: 
“Algun parell de grups m’ha 
preguntat com és que, si de 
mitjana una vacuna és de 10 
anys des de que es comença 
a investigar fins que surt 
al mercat, com és que ara 

amb un any l’han feta? És el 
concepte d’unir esforços”, 
deia Gutierrez. Per treballar 
aquesta idea explicaven que 
hi havia un encàrrec per als 
alumes que els feia buscar 
un medicament (suggerit pel 
Parc Científic de Barcelona) 
que tracta una malaltia molt 
contreta: el d’un càncer 
infantil. L’objectiu era veure 
com s’ha trobat aquest medi-
cament i com s’ha col·laborat 
amb hospitals de tot el món.

LA CLAU AUDIOVISUAL 

Encara que la ciència és la 
base del projecte, la branca 
audiovisual i escènica ha tin-
gut un paper molt rellevant, 
ja que la finalitat del projecte 
és saber comunicar ciència. 
Alguns dels alumnes han 
trobat motivació, sobretot, 
en la part final del projecte 
quan havien de materialit-
zar tot el que havien après. 
Les professores fan palesa 
aquesta voluntat de barrejar 
disciplines diferents: “En els 
materials que ens facilitaven 
des de Reimagina la Ciència 
ens explicaven com havíem 
de fer un guió teatral. Ha 
estat un projecte en què els 
alumnes han après a utilit-
zar tota mena de programes 
audiovisuals i practicar 
l’escenificació i la posada en 
escena”, afegia Gutierrez. De 
fet, no només ha participat 
en aquesta activitat el docent 
relacionat amb les ciències 
naturals, sinó que el profes-
sorat d’humanitats i socials 
ha aconsellat i corregit l’es-
tructura dels guions. 

Teresa Coma explica que 
aquest any es contempla 
incloure un nou itinerari a 
tercer d’ESO, en aquest cas 
de Nanotecnologia. Ja tenien 
tradició per aquest camp, 
expliquen, amb visites i xer-
rades constants a l’escola. 
Aquest any amb la Covid, 
però, tot ha estat a través de 
videotrucades, i el que més 
els ha sorprès en general és 
que s’ha posat molta més 
facilitat a aquest tipus d’ac-
tes telemàtics. 

És un projecte 
que barreja  

les disciplines  
de la ciència  

i l’audiovisual

L’institut Manolo 
Hugué, de Caldes, 
suma un nou espai 
d’esbarjo

Caldes de Montbui Des 
d’aquest divendres, els 
alumnes de l’institut Manolo 
Hugué poden fer servir un 
espai de l’avinguda Josep 
Fontcuberta com a zona 
d’esbarjo entre les 11 i 2/4 
de 12 del migdia. És just al 
costat del pati del centre i 
s’hi han posat bancs reciclats 
i papereres. Se suma a l’espai 
que ja es va habilitar al parc 
de Can Rossell. L’objectiu és 
esponjar els alumnes per evi-
tar contagis de Covid-19.
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Actes a Sant 
Celoni pel Dia 
de la Visibilitat 
Lesbiana

Sant Celoni

Coincidint amb el Dia de la 
Visibilitat Lesbiana, s’han 
convocat diversos actes 
aquest dilluns a Sant Celoni. 
La reivindicació es farà a 
partir de les 5 de la tarda a la 
plaça de la Vila. Està previst 
que es faci la lectura d’un 
manifest i hi haurà diverses 
accions, teatre i un espai de 
micròfon obert per llegir 
poesia, interpretar cançons o 
fer alguna altra acció. L’acte 
es farà amb mesures per evi-
tar contagis de la Covid-19.
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L’equip de l’escola Ginebró format per vuit alumnes de primera de Batxillerat que s’ha imposat a la Lliga de Debat

L’escola Ginebró, de Llinars, 
guanya la Lliga de Debat
És la segona vegada que el centre guanya aquesta reconeguda competició d’oratòria 

Cansaladeria
              “Can Riereta”

Elaboració
pròpia Productes casolans

Mercat St. Martí - Sant Celoni, parada núm. 20 - Tel. 93 867 59 74

Mercat St. Carles - Granollers, parada núm. 20 - Tel. 93 879 57 65

  Podeu fer les comandes al 659 34 88 31

  Podeu fer les comandes al 696 84 54 46
CAMÍ VELL DE SANT CELONI, 35 - STA. M. PALAUTORDERA

938 48 57 77
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Els alumnes de l’EMT que van participar en el campionat dijous passat

La prova del Catskills es va disputar dijous a l’institut de Granollers

Quarta posició de l’EMT,  
de Granollers, en una competició 
del cicle d’emergències sanitàries

de tenir la Covid i l’atenció 
a una persona que havia 
patit una aturada cardiores-
piratòria. En tots els casos, 
els alumnes havien de fer la 
valoració del malalt, l’aten-
ció i el trasllat a un centre 
sanitari. Els alumnes van ser 

avaluats per un jurat format 
per un professor del centre, 
un professor d’un dels altres 
instituts participants i un 
professional de l’empresa 
Falck VL, que gestiona el ser-
vei d’emergències mèdiques 
a la comarca.

Granollers

EL 9 NOU

Alba Rodríguez i Santiago 
Llonch amb el suport de Lau-
ra Muñoz i Belén Martínez, 
alumnes del cicle formatiu 
de grau mitjà d’emergències 
sanitàries a l’Escola Muni-
cipal de Treball (EMT), 
de Granollers, van quedar 
quarts en el campionat 
Catskills, que es va disputar 
dijous passat de manera des-
centraltizada a set instituts 
catalans. En lloc de trobar-se 
en un únic centre, les pare-
lles van fer les proves al seu 
institut de manera simultà-
nia i retransmeses per strea-
ming. Els guanyadors van ser 
els representants de l’insti-
tut Callipollis, de Tarragona.

Totes els participants van 
haver d’enfrontar-se a tres 
escenaris diferents: l’atenció 
a un malalt politraumàtic 
que havia patit un accident 
de moto, l’atenció a un paci-
ent d’edat avançada amb 
malestar general i sospitós 

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

L’equip d’alumnes de primer 
de Batxillerat l’escola Gine-
bró, de Llinars, es va procla-
mar divendres guanyadors de 
la Lliga de Debat de Secun-
dària i Batxillerat de la Xarxa 
Vives d’Universitats dels 
Països Catalans. El grup for-
mat per Martí Alturo, Maria 
Clos, Alba Estupinyà, Pol 
Florencio, Alba López, Maria 
Quadrades, Judit Romero i 
Rebeca Tornini, amb el pro-
fessor Enric Matamala com a 
capità-tutor, es va imposar al 
conjunt de l’institut Ramon 
Llull, de València. 

L’escola Ginebró participa 
en la Lliga de Debat des de 
2016. La victòria aconseguida 
en aquesta edició és la sego-
na després de classificar-se 
primers, també, l’any 2018. 
És l’únic centre que ha repe-
tit victòria. La competició 
s’ha fet enguany de manera 
telemàtica per la pandèmia 
de la Covid-19.

L’edició d’aquest 2021 ha 
centrat el debat en l’entorn 
de la pregunta: “És compa-
tible el creixement de l’eco-
nomia amb el respecte pel 
medi ambient?” A la final, els 
va tocar per sorteig defensar 
la posició a favor. Durant 
el procés d’eliminatòries 
prèvies, però, han hagut de 

defensar les dues posicions. 
“Has de preparar amb la 
mateixa intensitat les dues 
posicions”, destaca Enric 
Matamala, professor i res-
ponsable del grup. “Hi ha un 
treball d’equip molt impor-
tant i els alumnes fan molta 
pinya i hi dediquen moltes 
hores”, afegeix. El jurat, que 

estava format per experts de 
diferents disciplines, va tenir 
en compte la solidesa de les 
argumentacions, la fluïde-
sa de les intervencions i la 
qualitat del discurs. També 
aspectes formals de l’expo-
sició i la posada en escena 
que van fer els alumnes. 
Enguany, a diferència dels 

anys anteriors, només inter-
venien dos dels alumnes del 
grup a cada eliminatòria en 
lloc dels quatre habituals. Els 
equips, a més, que fins ara 
eren de cinc estudiants, s’han 
pogut ampliar fins a vuit.

Matamala ressalta que, a 
través del debat, s’aconse-
gueix “fomentar en els alum-
nes un discurs crític”. També 
es genera “capacitat d’argu-
mentar” i de “fer raonaments 
sòlids de les seves opinions”, 
diu el professor de l’escola 
Ginebró, que, des del curs 
passat, ha convertit el debat 
en el projecte transversal a 
primera de Batxillerat.

La Lliga de debat pretén 
fomentar l’ús de la paraula 
entre estudiants a través 
d’un enfrontament dialèctic 
sobre un tema d’actualitat. El 
català és la llengua vehicular 
del debat que s’estableix. 

L’accés a la final de diven-
dres va tancar un camí que 
ha permès anar superant 
les diverses fases de la com-
petició, on han participat 
uns 2.000 alumnes de 74 
centres educatius d’Andorra, 
Catalunya i el País Valencià. 
Les fases classificatòries han 
estat organitzades per 15 
universitats. De fet, l’equip 
del Ginebró hi anava en 
representació de la Univer-
sitat Pompeu Fabra. La fase 
final es va fer des del 13 
d’abril fins divendres passat.
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Un dispositiu policial evita la 
presència de manters a l’entorn 
del mercat de Canovelles

Vorera buida

Canovelles Aquest és un dels punts on, en 
les darreres setmanes, els manters plan-
taven les seves parades de roba i altres 
productes. És al passeig de la Ribera i és 

just al costat de l’espai que ocupa el mercat 
ambulant, que està perimetrat i té controls 
d’accés. Amb el retorn dels marxants de 
roba i altres productes similars, el mercat va 
tornar a eixamplar l’espai que ocupa però els 
manters van continuar posant-se a l’entorn.

Canovelles

F.P.

Un dispositiu conjunt dels 
Mossos d’Esquadra, la Policia 
Local de Canovelles i de la 
policia estatal amb el suport 
de les policies locals de 
Granollers i les Franqueses 
va evitar aquest diumenge 
la instal·lació de manters 
al passeig de la Ribera, a 
l’entorn de la zona on se 
celebra el mercat setmanal 
de Canovelles. En les darre-
res setmanes, la presència 
de persones fent venda a la 
manta de roba, sabates espor-
tives, bosses de mà i altres 
complements a l’entorn del 
recinte perimetrat del mer-
cat havia anat a més. “Fins 
al punt que podria haver 
generat un problema d’ordre 
públic”, indiquen fonts de la 
Policia Local de Canovelles a 
EL 9 NOU. 

El desplegament policial 
–hi van participar una dot-
zena de patrulles entre els 
diversos cossos– es va fer 
a partir de les 6 del matí a 
l’entorn de l’espai on es fa el 
mercat però també en altres 
zones com les estacions de 
tren properes –com la de 
Granollers-Canovelles, a 
l’R3, i la de les Franqueses-
Granollers-Nord (Bellavista), 
a l’R2– o aparcaments de 
vehicles on s’havia detectat 
que hi estacionaven perso-
nes que, després, anaven a 
vendre al mercat. El dispo-
sitiu s’havia anat treballant 
durant les darreres setmanes 
i tindrà continuïtat. 

Tot plegat va impedir la 
instal·lació de manters al 

llarg de tot el matí al vol-
tant del mercat. També es 
van comissar tres o quatre 
fardells amb productes, tot 
i que l’actuació policial va 
ser més de caràcter infor-
matiu. Per la seva banda, la 
policia estatal va fer con-
trols de documentació per 
comprovar que les persones 
que s’hi acostaven tenien la 
documentació en vigor. No 
hi va haver cap detenció, han 
explicat fonts policials.

L’alcalde de Canovelles, 
Emilio Cordero, valora posi-
tivament l’actuació dels 
Mossos i la policia estatal. 
“És una demanda que nosal-
tres els vam fer perquè hi 
havia moltes queixes”, indica 

Cordero, que recorda que són 
aquests cossos els qui tenen 
les competències en aquest 
àmbit. “Tenim un mercat 
regulat i els paradistes que 
paguen les seves taxes i 
impostos es queixaven.” 

De fet, les associacions que 
representen els marxants 
del mercat havien mostrat el 
seu malestar per la presència 

de manters. També durant 
les setmanes que els establi-
ments de roba i complements 
–també els marxants que 
venen aquests productes 
considerats no essencials– no 
podien muntar la parada en 
cap de setmana per la decisió 
del Procicat com a mesura 
per reduir els contagis de la 
Covid-19. Denunciaven el 
greuge que representava que 
ells no poguessin treballar 
i hi hagués manters venent 
productes similars.

Després d’aquest primer 
diumenge, Cordero entén 
que “cal continuar treba-
llant” i assegura que els 
controls “s’aniran fent les 
properes setmanes”.

Sancionen  
tres vehicles  
en un control  
al Montnegre

Sant Celoni

Un control d’accés moto-
ritzat al medi dels Mossos 
amb el suport dels guardes 
forestals del Parc Natural 
del Montnegre i el Corredor 
va acabar amb tres sancions. 
Dues van ser per circular 
sense haver passat la ITV. 
La tercera, per no tenir l’as-
segurança obligatòria. El 
dispositiu es va fer a la zona 
d’Hortsavinyà, en terme de 
Tordera (el Maresme) el dia 
18 d’abril, segons va infor-
mar la Diputació la setmana 
passada. A banda del control 
de la normativa d’accés al 
medi natural amb vehicles de 
motor, els dispositius vigilen 
que es compleixin les norma-
tives lligades a les restricci-
ons vigents de la Covid-19. 
En un control anterior, s’ha-
via sancionat els conductors 
de quatre buguis que van ser 
enxampats conduint en hora-
ri de confinament nocturn.

El van perseguir fins a Canovelles, on va poder ser aturat

Interceptat un conductor després 
de fugir de la policia a l’Ametlla 
perquè portava la ITV caducada

Canovelles

EL 9 NOU

La Policia Local de l’Amet-
lla va perseguir fins a 
Canovelles el conductor d’un 
turisme que, diumenge a 
primera hora de la tarda, va 

fugir quan una patrulla li 
va demanar que s’aturés en 
detectar que circulava amb la 
ITV caducada. Els fets es van 
iniciar al carrer Torregassa, 
al centre del poble, quan el 
conductor circulava en direc-
ció al Serrat. Amb la fugida, 

es va iniciar una persecució 
en direcció sud. Els agents de 
l’Ametlla van alertar Mossos 
i les policies locals veïnes 
com les de Canovelles, les 
Franqueses i Granollers, que 
es van mobilitzar per mirar 
d’interceptar el cotxe escà-

pol. Finalment, se’l va aturar 
a Canovelles. Aquí, a banda 
de certificar que no havia 
passat la ITV, es va detectar 
que circulava sense l’asse-
gurança obligatòria. També 
que el conductor no tenia el 
carnet pertinent, han expli-
cat fonts policials. Per tot 
plegat i pel perill generat en 
la seva fugida, se li imputen 
diversos delictes contra la 
seguretat del trànsit.

A més, en l’escorcoll es va 
detectar que portava una 
petita quantitat de substàn-
cies estupefaents per al con-
sum propi. Per aquest motiu, 
es va aixecar una acta admi-
nistrativa que comportarà 
una sanció econòmica. 

Un cotxe bolca  
a l’enllaç de la C-17 
i l’AP-7 a Parets i un 
ocupant queda ferit
Parets del Vallès 
Una persona va patir feri-
des lleus quan el vehicle 
on anava va bolcar aquest 
diumenge cap a 1/4 de 7 de la 
tarda a l’enllaç entre la C-17 
i l’AP-7, a Parets. La víctima 
va ser traslladada a l’Hospital 
General de Granollers per 
efectius del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, que hi van 
desplaçar tres ambulàncies. 
Els ocupants del vehicle van 
poder sortir de l’interior pel 
seu propi peu.

La venda  
a la manta havia 

anat creixent 
en les darreres 

setmanes 

Policies locals, Mossos i policia estatal es van desplegar en estacions i aparcaments

Roben embornals 
del carrer  
Sant Cristòfol,  
a Figaró

Figaró

L’Ajuntament de Figaró 
ha denunciat el robatori 
d’embornals del carrer 
Sant Cristòfol. Els fets van 
passar el cap de setmana 
dels dies 17 i 18 d’abril. El 
consistori, que alerta del 
perill que fets d’aquest 
tipus poden representar 
per a vianants i conductors, 
va senyalitzar els punts 
afectats amb cons i cintes 
mentre no es reparaven els 
desperfectes.
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25 anys de garantia

10 anys de garantia

Sr. Antonio
El seu assessor de confiança

• Oblidi’s de les factures de la llum i gas, i faci la seva llar 
100% autosuficient i 100% eficient amb un kit complet de 10 
panells solars, un inversor híbrid, unes bateries de liti d’última 
generació i un equip d’aerotèrmia per a ACS.

• Estalviï en el rebut de l’IBI per tenir una instal.lació
fotovoltaica.

• A més a més, la instal.lem a tot Catalunya. (Clau en mà)

• Financem el 100% de l’instal.lació.

• PD: la millor fórmula energètica definitiva. Truqui’ns per a 
un estudi sense compromís. No hi té res a perdre i molt a 
estalviar!

633625506
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Setmana Santa Laborables Festius Setmana Santa Laborables Festius Diferència

Hotels i pensions 73,30% 66,60% 82,30% 50,40% 45,50% 56,90% -22,90

Càmpings 27% 28,50% 24,90% 23,60% 19,20% 29,40% -3,40

Turisme Rural 59% 44,80% 78% 41,70% 31,40% 55,50% -17,30

Setmana Santa Laborables Festius Setmana Santa Laborables Festius Diferència

Hotels i pensions 19.360 9.950 9.410 12.168 6.276 5.892 -37,10%

Càmpings 4.959 2.998 1.961 3.204 1.490 1.714 -35,40%

Turisme Rural 1.484 644 840 861 370 491 -42,00%

Setmana Santa Laborables Festius Setmana Santa Laborables Festius Diferència

Hotels i pensions 60,73 58,12 64,22 62,08 60,96 63,58 2,20%

Càmpings 88,59 86,44 91,18 78,5 78,5 78,5 -11,40%

Turisme Rural 20,68 20,83 20,48 19,25 19,76 18,56 -6,90%

Oferta i ocupació hotelera durant la Setmana Santa
2019 2021

Total Oberts Laborables Festius % Total Oberts Laborables Festius % Diferència

Hotels i pensions 3.975 3.767 3.734 3.811 94,8 3.946 3.450 3.450 3.450 87,4 -7,3

Càmpings 2.628 2.628 2.628 2.628 100 2.628 1.944 1.944 1.944 74 -26

Turisme Rural 366 359 359 359 98,1 376 295 295 295 78,5 -19,6

Oferta

Preu mitjà de co-
mercialització (€)

Ocupacions

Pernoctacions

Menys que el 2019, més que el 2020
u Les pernoctacions baixen entre un 35%  
i un 42% segons el tipus d’establiment

u Balnearis i cases rurals de zones com el 
Montseny són els que registren millors xifres

dilluns a Dijous Sant). Als 
hotels, l’ocupació va ser 22 
punts inferior: del 73,3% al 
50,4%. 

Granollers

F.P.

El nombre de pernoctacions 
en hotels i pensions, cases 
de turisme rural i càmpings 
durant la Setmana Santa 
d’aquest any es va reduir 
entre un 35% i un 42% al 
Vallès Oriental respecte al 
mateix període de vacances 
de l’any 2019. Són dades 
recollides pel Laboratori de 
Turisme de la Diputació de 
Barcelona. Les xifres, però, 
van ser més bones que l’any 
2020, quan la Setmana Santa 
va coincidir amb el període 
de confinament domiciliari 
per la Covid-19 i les restricci-
ons estrictes de mobilitat.

Els càmpings són els que 
van tenir un descens més 
reduït. Va ser del 35,4% res-
pecte al 2019 amb 3.204 per-
noctacions des del cap de set-
mana de Rams fins al Dilluns 

de Pasqua. Als hotels i pen-
sions –inclou el balnearis–, 
la davallada va ser del 37,1% 
amb un total de 12.168 per-
notactacions, unes 6.000 
menys que dos anys abans. 
En el cas del turisme rural, la 
caiguda és del 42% respecte 
al 2019 (vegeu gràfic).

Més que per tipus d’allot-
jament, Sílvia Brunet, presi-
denta de l’associació Hotels 
Vallès Oriental, marca les 
diferències per situació geo-
gràfica. “Als balnearis o als 
allotjaments de la zona del 
Montseny, la Setmana Santa 
els ha anat molt bé.” Molts 
van quedar plens. En canvi, 
“als hotels més de turisme de 
negocis que estem al voltant 
de Granollers ens ha anat 
més malament aquests dies”. 
En aquest sector, Brunet 
situa l’ocupació del global 
de la Setmana Santa al vol-
tant del 40%. “Però sempre 

ha estat així si no era que hi 
havia alguna activitat espor-
tiva que portava gent.” 

La caiguda de l’ocupació 
és més reduïda que la de 
la xifra de pernoctacions 
perquè l’oferta de places 
també ha estat més limita-
da: el 74% de les places a 
càmpings, el 78,5% de les 
cases de turisme rural i el 
87,4% dels llits d’hotels i 
pensions. A partir d’aquí, els 
càmpings van registrar 3,40 
punts menys d’ocupació que 
la Setmana Santa del 2019: 
del 27% al 23,6%. Amb tot, 
si es comparen les xifres dels 
dies festius el percentatge 
d’ocupació, enguany va ser 
més elevat. En el cas del 
turisme rural, l’ocupació 
baixa més de 17 punts: del 
59% al 41,7%. La caiguda és 
més accentuada durant els 
dies festius que durant la 
primera part del període (de 

Segons les dades publica-
des per la Diputació, el preu 
dels allotjaments durant 
la Setmana Santa d’aquest 
any va reduir-se respecte als 
que es van pagar l’any 2019. 
Passa, sobretot, als càmpings 
amb una baixada superior a 
l’11%. El descens també és 
notable a les cases de turis-
me rural: frega el 7%. En 
canvi, el preu de les habita-
cions d’hotel va ser el 2,2% 
superior: de 60,73 euros a 
62,08 de mitjana.

PERSPECTIVES DE FUTUR

De cara als propers mesos, 
Brunet assegura que és “una 
bona notícia” que aquesta 
setmana s’aixequi el confina-
ment comarcal perquè aques-
ta limitació dificultava molt 
la capacitat de captar clients 
dels establiments turístics 
de la comarca. Creu que 
el turisme català aportarà 
reserves però que “per tornar 
a la normalitat caldrà esperar 
que s’obri la mobilitat a esca-
la europea i internacional”. 
El calendari d’activitats del 
Circuit per al maig (fórmula 
1), juny (Moto GP) i altres 
esdeveniments de juliol, 
setembre i octubre, els fan 
ser optimistes. Es refien, 
sobretot, dels treballadors 
dels equips que participen en 
les competicions. “És la gent 
que ve a treballar”, recorda.

L’Estat busca empreses per fer el 
manteniment de l’AP-7 postpeatge
La Roca / Granollers

EL 9 NOU

El Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
del govern de l’Estat ha obert 
el procés de licitació per 
trobar empreses que es facin 
càrrec del manteniment de 
l’AP-7 després que l’aixeca-
ment dels peatges fixat per 
l’1 de setembre d’aquest any. 
El concurs es divideix en sis 

lots i inclou tot el tram de 
l’AP-7, entre Tarragona i la 
Jonquera, i de l’AP-2, entre 
El Vendrell i Saragossa. 

El tram del Vallès Oriental 
és en el lot que va del qui-
lòmetre 85, a Maçanet de la 
Selva, al 147, a Barberà del 
Vallès. Inclou l’àrea de servei 
del Montseny, situada en 
terme de Llinars. També les 
de La Selva i Vallès. A ban-
da, però, hi ha un contracte 

específic per al Centre de 
gestió de vialitat i operaci-
ons de carreteres que hi ha 
a Granollers, just a l’enllaç 
sud de l’AP-7. Té per objectiu 
la centralització de comu-
nicacions, gestió de trànsit, 
incidències, manteniment i 
vialitat i la coordinació de les 
operacions a les dues auto-
pistes. Els sis contractes a 
licitació sumen una inversió 
de 119,4 milions.
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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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Montornès del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir divendres passat a 
Montornès un segon jove 
per la seva presumpta relació 
amb l’agressió amb arma 
blanca a dos nois durant una 
baralla multitudinària que hi 
va haver el diumenge 14 de 
març al vespre a l’entorn de 
l’avinguda Ernest Lluch del 
mateix municipi. L’arrestat, 
que és menor d’edat, està 
acusat d’un delicte d’homi-
cidi dolós en grau de temp-
tativa. La policia catalana li 
imputa aquest tipus delictiu 
per “la gravetat de les lesi-
ons” i per la “voluntat lesiva” 
que hauria demostrat en el 
moment de l’agressió.

Aquesta detenció és fruit 
de la investigació iniciada 
pels Mossos de la comissa-
ria de Granollers arran dels 
fets. S’ha arribat fins al jove 

a partir dels testimonis dels 
agents de la policia catalana 
i de les policies locals que 
hi van intervenir. També de 
persones que van presenciar 
els fets. La investigació ja va 
permetre la detenció el dia 
31 de març d’un altre menor 
d’edat –de 17 anys– per la 
seva implicació en la baralla. 
En aquest cas, se l’acusava 
d’un delicte de lesions i va 
ingressar en un centre des-
prés de passar a disposició de 
la fiscalia de menors. 

dos dETINGUTs

Amb aquesta detenció, la 
policia entén que s’han iden-
tificat i detingut les dues 
persones responsables de 
les lesions amb arma blanca 
que van patir els ferits. Tots 
dos ferits van haver de ser 
traslladats a centres sanitaris 
de la ciutat de Barcelona des-
prés de ser atesos al mateix 

lloc per efectius del SEM.
La baralla va enfrontar dos 

grups de joves. Un de format 
per veïns de Montornès i un 
altre on hi havia persones 
vingudes de Granollers, les 
Franqueses i Canovelles. Les 
dues víctimes eren persones 
d’aquest segon grup. A la 
batussa, hi van participar 
activament una quinzena de 
joves. Amb tot, desenes de 
persones més van acostar-se 
a la zona i van presenciar-
ho. Quan la primera patru-
lla de la Policia Local de 
Montornès va arribar al lloc, 
la majoria de testimonis que 
hi havia es van dispersar. 
Amb tot, les que estaven més 
implicades en la trifulga van 
continuar intercanviant cops. 

Els fets van motivar una 
reunió d’urgència entre 
Ajuntament i Mossos i una 
reforç de la vigilància al 
poble amb efectius unifor-
mats i de paisà.

Detingut un segon menor 
per una agressió amb arma 
blanca a Montornès
Està acusat d’homicidi dolós en grau de temptativa durant una baralla

Ferida greu per 
cremades una 
treballadora en 
una empresa 
de Parets

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Una treballadora va patir 
cremades al 25% del cos en 
un accident laboral que hi va 
haver dissabte cap a les 7 del 
matí a l’empresa Super’s Dia-
na, situada al carrer Llevant, 
a Parets. La víctima va ser 
traslladada amb un helicòp-
ter del Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques (SEM) a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron, a 
Barcelona. El seu estat era 
greu, segons el SEM. També 
es va atendre una segona tre-
balladora amb ferides lleus 
en un braç que no va requerir 
el trasllat a cap hospital. 

Segons els Bombers, l’ac-
cident va passar quan es va 
trencar un tub que connec-
tava una bomba dosificadora 
de la sosa càustica que es 
fa servir en un procés a la 
planta d’aquest laboratori 
farmacèutic veterinari. La 
treballadora ferida va rebre 
esquitxades del producte que 
li van causar les cremades.

Rescatada amb 
helicòpter una 
senderista al turó 
de Tagamanent

Tagamanent

Els Bombers van rescatar 
amb helicòpter una sende-
rista de 54 anys que es va 
accidentar prop del turó 
de Tagamanent dissabte al 
migdia. La dona tenia una 
possible fractura de tíbia i va 
ser traslladada a l’Hospital 
General de Granollers. Del 
lloc de la caiguda fins a l’ex-
terior del parc de Bombers 
de la Garriga, amb helicòpter. 
I, d’aquí, amb ambulància 
fins a l’hospital. A Sant Fost, 
es va atendre una ciclista que 
va patir una caiguda. Va ser 
derivada a l’Hospital Clínic.

Dues persones 
ateses després d’un 
foc en una tanca 
vegetal a l’Ametlla
L’Ametlla del Vallès

Dues persones van ser ateses 
pels serveis sanitaris des-
prés d’haver intentat apagar 
un incendi en una tanca de 
xiprer al carrer Montseny, a 
l’Ametlla, Va ser dissabte cap 
a les 2 de la tarda. Van rebre 
l’alta allà mateix. Tres dotaci-
ons dels Bombers van pagar 
les flames.
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El 26 d’abril d’aquest any coincideix amb el 35è 
aniversari d’una de les tragèdies més grans de la 
humanitat: l’explosió d’un dels reactors nuclears 
de Txernòbil, la central situada als afores de Prípi-
at (Ucraïna); una tragèdia que encara perdura, els 
efectes de la qual tardaran moltíssims anys a desa-
parèixer, si és que desapareixen mai. Tal com ante-
riorment ja havia passat a Three Mile Island (EUA) 
i posteriorment a Fukushima i a molts altres llocs, 
aquests catastròfics fets no sembla que facin can-
viar la idea de mantenir aquesta utopia  per a tots 
aquells que pretenen posar sempre el seu enriqui-
ment personal per sobre de la seguretat i la vida de 
les persones.

Els que em coneixeu ja sabeu que jo soc un ene-
mic declarat de l’energia nuclear. He escrit articles 
tècnics, llibres, he fet conferències i taules rodones, 
m’he enfrontat amb alguns necis, mercenaris del 
diner, capaços de negar que les centrals nuclears no 
són res més que bombes atòmiques domesticades... 
i ja sabem què els passa als domadors quan les feres 
domesticades perden el cap.

Evidentment aquests dies hi ha molts articles 
sobre aquesta trista onomàstica –en contra i a 
favor–, però un dels que m’ha cridat més l’atenció 
és el que ha escrit Michael Marder, on compara la 
manera de viure de les plantes amb la dels animals 

i les persones. Marder diu que les plantes processen 
la llum amb les seves fulles, d’on treuen l’energia 
per viure. Aquesta energia és superficial i total-
ment innòcua per a les altres espècies. Els animals i 
l’home, al contrari, han de destruir per poder viure. 
Mosseguen, trituren, masteguen i digereixen ele-
ments que, en un 100%, tenen a veure amb compo-
nents d’altres especies, ja siguin animals o vegetals. 
És a dir: nosaltres per viure, hem de matar.

Aquesta destrucció per obtenir energia té els 
mateixos principis operatius que l’energia nuclear, 
amb la diferència fonamental que aquesta afecta 
la base de la matèria que, per la pròpia naturalesa, 
hauria de romandre sempre indivisible. En canvi, 
l’energia fotovoltaica o la eòlica no utilitzen cap 
procés destructiu per a la seva generació, igual que 
les plantes. 

La fissió nuclear, que és el procés que es fa a 
les centrals elèctriques, trenca la base de l’equili-
bri energètic, amb l’absurditat afegida que un cop 
desintegrada es considera que pot ser controlada. 
Aquest fet, racionalment, lògicament i físicament 
és impossible de controlar al 100%, amb el gravís-
sim problema que quan surt malament les conse-
qüències són apocalíptiques.

Com a enginyer tècnic que soc, jo tinc el cap for-
ça quadrat quan parlo de qüestions tècniques i per 
això per tal de donar suport al que he escrit fins ara, 
aquí us deixo algunes dades, les quals són inqüesti-
onables:

En una reacció en cadena, que és la que es provo-
ca a les centrals nuclears, el que es fa és bombarde-
jar els àtoms de partícules radioactives de manera 

que es fragmentin i aquests fragments continuïn 
fent fissions [particions] d’altres àtoms en una pro-
gressió espectacularment ràpida. Al cap de 100 
particions de la matèria reactiva, es calcula que ja 
s’han realitzat un milió de trilions de fissions. Una 
quantitat inimaginable amb unes partícules que es 
mouen a una velocitat que va des de 23.000km/s 
fins a 52.000km/s. Algú creu que un procés així es 
pot controlar de forma del tot segura?

La reacció en cadena pot continuar per si mateixa 
mentre el material radioactiu mantingui les seves 
propietats. Així s’explica que la central de Txernòbil 
continuï emetent radiació després de 35 anys. 

El temps que necessiten els materials radioactius 
per reduir al 50% les seves propietats és el següent: 
Urani 238 (un dels més comuns), 4.510 milions 
d’anys; Plutoni 239, 24.300 anys; Carboni 14, 5.730 
anys.

La bomba atòmica llançada sobre Hiroshima tenia 
una potència d’unes 15 quilotones (1 quilotona = 
mil tones de TNT). A l’explosió atòmica de la Cen-
tral de Txernòbil, l’abril del 1986, es va alliberar 
una energia equivalent a 500 vegades la bomba atò-
mica d’Hiroshima (8.500 milions de kWh)

Des de l’any 1957 fins al 2011 –posteriorment 
s’han silenciat moltes dades– s’han produït més 
de 200 incidents o accidents nuclears, dels quals 
40 s’han classificat de greus. Uns exemples: l’estiu 
de 2003, diverses centrals nuclears de França van 
estar funcionant fora del límit de temperatura 
durant dies; el 25 de juliol de 2006 la central sueca 
de Forsmark va estar a punt de provocar una tragè-
dia de dimensions colossals, segons un informe fet 
públic pel servei suec d’energia nuclear; l’any 1986 
Vandellòs es va quedar a sols tres graus de la fusió 
del nucli (el mateix que havia passat a Txernòbil); i 
l’abril del 2008 uns treballadors d’Ascó van ser afec-
tats per l’aigua radioactiva.

Segons un informe emès per l’ONU l’any 2007, 
en aquell moment hi podia haver al món més de set  
milions d’adults i dos milions d’infants afectats per 
malalties d’origen cancerigen com a conseqüència 
de la radioactivitat artificial.

El núvol negre de Txernòbil (la massa de pols radi-
oactiva) va arribar a Catalunya el 1986. D’això n’hi ha 
constància provada per l’augment del nivell de radio-
activitat mesurat a Barcelona i pel notable increment 
d’ingressos hospitalaris per afeccions cancerígenes 
que es van produir aleshores. Una de les primeres 
zones a rebre aquest impacte fou el Montseny. Un 
dels meus llibres, Núvol negre (Montflorit Edicions, 
2008), explica aquesta història.

A hores d’ara no hem escarmentat i, a part de les 
múltiples bombes atòmiques domesticades que con-
tinuen funcionant arreu del món, el Japó vol llençar 
les aigües radioactives que resten a Fukushima al 
mar. Una autèntica estupidesa que pot fer un mal 
incalculable. 

Lamentablement, com sempre, l’economia per 
sobre de la vida.

EL 9 NOU

Aquest Sant Jordi del 2021 
pot passar a la història de la 
pandèmia com el punt d’infle-
xió en el control de la Covid-
19 a Catalunya. Aquests dies 
la gent ha pres els carrers 
per comprar llibres i roses, 
una activitat gens essencial 
en clau estrictament sanità-
ria, però d’una importància 
cabdal pel que significa de 
socialització i d’higiene men-
tal. Mascaretes, distància, 
ventilació i gel hidroalcohòlic 
continuen –i no es pot baixar 
la guàrdia–, però les vacu-
nacions donen un respir a la 
càrrega feixuga dels confi-
naments i, a poc que tothom 
apliqui una mica de seny i 

sentit comú, la Covid podria 
controlar-se en uns mesos. És 
moment, doncs, de començar 
a plantejar-se com afrontar 
els nous temps.

Una de les herències més 
punyents de la pandèmia té 
a veure amb la salut men-
tal. Els experts del Vallès 
Oriental consultats per EL 
9 NOU [vegeu les pàgines 2 
i 3 d’aquesta edició] alerten 
que els propers mesos es 

dispararan les consultes i els 
diagnòstics de trastorns men-
tals. El 2020 es van registrar 
menys consultes que el 2019 
–sobretot pels tancaments–, 
però la majoria de persones 
ateses estan patint de forma 
més greu afeccions com l’an-
sietat, la depressió, l’angoixa 
o el dol no superat per la 
mort de familiars. És més 
que probable, doncs, que els 
propers mesos augmentin els 

casos d’agorafòbia, d’estrès 
posttraumàtic, de trastorns 
de la conducta alimentà-
ria (TCA), d’ansietat o de 
depressió. No hi ajudaran 
tampoc les fosques perspec-
tives econòmiques de milers 
i milers de persones a qui els 
costa arribar a final de mes o 
que encara no poden aixecar 
la persiana dels seus negocis. 

La salut mental acostuma 
a ser l’aneguet lleig del siste-

ma públic sanitari. L’estigma 
associat a la malaltia mental 
ha condemnat secularment 
els que la pateixen a la invi-
sibilitat i ha fet que la ciuta-
dania no s’adoni que cal més 
inversions, més professionals 
i més centres públics especi-
alitzats. “Si les administraci-
ons no es posen les piles, l’es-
cenari que veurem a partir 
d’ara pot ser molt complicat”, 
alerta la psicòloga Cristina 
Domínguez, de l’Associació 
de Familiars per a la Salut 
Mental del Vallès Oriental, 
Daruma. Sense alarmisme ni 
tampoc sense autocomplaen-
ça, la salut mental ha de ser a 
l’agenda política local i naci-
onal aquests propers anys. És 
de justícia.

Les herències en salut 
mental de la pandèmia

La bogeria nuclear
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Tornem a la normalitat o no?
El curs passat ens va destarotar molts plans, no només 
a les escoles, a la cultura, sinó a les famílies, a la salut… 
Aquesta pandèmia ens ha ensenyat que si ens podem lle-
var i respirar podem estar agraïts. Tot i això, de mica en 
mica anem aprenent a conviure amb aquest virus i ens 
anem llançant a promoure activitats amb prudència i 
seny perquè tampoc no ens podem quedar tancats a casa 
eternament.

L’Escola Municipal de Música (EMM) Joan Valls cada 
curs organitzava un munt d’activitats, fossin projectes 
propis o col·laboracions amb altres entitats del poble o 
de fora. El curs passat ens van trencar moltes d’aquestes 
activitats, algunes molt assajades i preparades i no es van 
poder mostrar. Enguany hem obert les portes del centre a 
les xarxes i cada dilluns mostrem un vídeo d’una agrupa-
ció diferent. Ens podeu seguir a Facebook o a Instagram. 

Ara, tímidament, ens atrevim a fer un concert de l’Or-
questra Municipal, que fa més d’un any que no la sentim, 
un concert d’inicis i tastets a fora el pati del centre i el 
que trobem a faltar molt és el conte que cada any oferim 
a les escoles de Caldes. Enguany el professorat de l’EMM 
anirem a les quatre escoles del poble a presentar-los tot 
el ventall d’instruments que es poden estudiar a la Joan 
Valls a través d’un conte. Hem hagut d’adaptar la progra-
mació a les restriccions vigents i per això només podran 
gaudir del conte els nens i nenes de P5 dels quatre cen-
tres de Primària, ja que s’han de reduir els aforaments i 
respectar els grups bombolla, i això vol dir fer més sessi-
ons. Destinarem tres matins a visitar a les seves escoles 
tots els nens de P5 per presentar-los el conte de La festa 
del gall. Amb això esperem retrobar-nos amb els nostres 
petits i fer-los gaudir com cada any amb la sorpresa de 
sentir diferents instruments en directe i tocats per pro-
fessionals a través del món màgic dels contes.

Quina alegria poder tornar de mica en mica a la norma-
litat!

Montserrat Pieres Masclans,  
directora de l’Escola Municipal de Música Joan Valls

Caldes de Montbui

Per salvar el futbol,  
una Superlliga europea
Les idees comencen amb un desig, però el desig sense 
madurar enterra les idees. Què entenc per madurar? Des-
envolupar una filosofia de millora per sobreviure. Corre 
el futbol algun risc? L’evolució actual del futbol pateix 
una saturació d’egoisme de classe. I aquesta saturació és 
culpable d’una desvaloració del futbol de base. S’ha con-
vertit el futbol en un negoci, que ha perjudicat en gran 
manera les categories de base, fins a l’extrem que massa 
gent pensa fer-s’hi ric. I aquest objectiu ha portat molts 
esportistes al fracàs. Evitar el fracàs del futbol fou la idea 
impulsora de la proposta d’una Superlliga europea capita-
nejada pel president del Reial Madrid. 

Personalment penso que el temps demana una organit-
zació millor estructurada de l’esport del futbol i la idea 
d’una lliga europea fa temps que la reflexiono. Penso 
que seria l’evolució lògica d’una Europa unida. Aques-
ta Superlliga l’haurien de formar els 20 millors equips 
europeus, fruit d’un estudi seriós de les federacions naci-
onals i de la UEFA. No és una idea desenraonada des de 
la mirada de millorar l’esport, però sí que ho és des de la 
visió econòmica de l’esport. L’argument fonamental del 
president del Reial Madrid era econòmic i l’amenaça de 
la UEFA contra la idea, també. S’ha de donar per perduda 
la idea? No. El que s’ha de fer és seure i dialogar perquè el 
món del futbol necessita un reciclatge en profunditat per 
culpa del diner, dominador de les cúpules federatives i 
dels clubs de màxima categoria. 

El problema més greu del futbol federat rau en la pèr-
dua d’interès en les categories de base. Un altre proble-
ma greu és el fet de la compra de jugadors d’altres clubs, 
que no té altre objectiu que demostrar que els grans juga-
dors els fan els diners que es paguen per a ells. No estic 
en contra del futbol com a mitjà de vida, però el futbol 
professional no serà un mitjà de vida si tots els professio-
nals de l’esport no poden viure dignament. 

El futbol, mitjà de vida, necessita una nova filosofia i 

una nova reglamentació. Un pas molt important ha de ser 
la valoració de base del futbol de competició. Una Super-
lliga no aportarà res de bo si allò que vol són els diners 
per a nous multimilionaris. Comencem per dignificar el 
futbol dignificant les persones. 

I dic sí a una Superlliga europea respectuosa amb les 
diferències de categoria. El futbol professional sense uns 
bons pedagogs de l’esport de base no va enlloc, continua 
el món actual en el qual per fer diner tot s’hi val. La con-
trovèrsia viscuda entre els promotors de la Superlliga i les 
autoritats esportives palesa la prioritat econòmica davant 
la qualitat pedagògica. El futbol de competició necessita 
una bona filosofia. Els pensadors hi són, cal escoltar-los. 
Seurà la UEFA amb les federacions europees per arribar 
a un bon acord? El primer punt ha de ser irrenunciable: la 
dignitat dels jugadors com a persones que són.

Joan Sala Vila
Granollers

L’amor conjugal
L’amor conjugal és un signe de l’amor de Déu i, parado-
xalment, no hi ha un amor més vulnerable. L’amor pels 
fills ho suporta tot, mentre que l’amor conjugal neces-
sita cures i atencions contínues. Per aconseguir-ho, crec 
que és important construir una convivència positiva amb 
delicadesa en el tracte i amb petits detalls amarats, entre 
d’altres, de carícies i de paraules. Evidentment, cal també 
compartir un projecte en comú que es reflecteixi en allò 
més quotidià, però mai passant per alt el paper central 
que ha de tenir la fe en aquest aventura compartida. Amb 
un projecte en comú, tant vital com espiritual, el matri-
moni s’alimentarà i creixerà. 

Estimar l’altre no deixa de ser aprendre de la bellesa, dels 
tresors que Déu ha posat en el seu cor. Home i dona són 
diferents, òbviament, però junts estem cridats a descobrir 
la seva complementarietat, així com a viure la seva diferèn-
cia amb una riquesa, tot valorant mútuament tots aquells 
dons que atresoren, però que sovint semblen estar amagats. 

Més val ser dos que no pas un perquè així la feina també 
rendeix més i si un cau, l’altre s’aixeca. Reflexionem-ho i 
sobretot no oblidem aquelles tres paraules màgiques que 
sempre haurien de dir-se en una llar: permís, gràcies i per-
dó.

Anna Maria Muntada Batlle
Granollers

BÚSTIA

Apologia del negacionisme
Als nostres avantpassats, se’ls pot perdonar que cre-
guessin que la Terra és plana perquè no tenien el conei-
xement. Nosaltres ja no tenim excusa. I és per això que 
trobo tan penós i descoratjador, que una cadena televisi-
va decideixi anteposar els seus interessos comercials als 
de la salut pública mundial i es presti a servir d’altaveu 
d’una figura mediàtica negacionista i fanatitzada. Som 
al segle XXI, sabem que la Terra és rodona, que el coro-
navirus mata i que, ara mateix, la vacuna és l’única cosa 
que ens pot salvar. Negar aquestes evidències en públic 
davant de milions d’espectadors –i més en un moment 
d’insensata reticència cap a les vacunes– no és llibertat 
d’expressió, sinó pura irresponsabilitat. I davant d’un 
tema molt seriós. 

Ignasi Castells Cuixart
La Garriga

La parròquia de Sant Esteve de 
Granollers celebra aquest dimarts, dia 
de la Mare de Déu de Montserrat, 90 
anys de romeria amb una missa a les 8 
del vespre. Comparat amb altres rome-
ries poden semblar pocs anys, però 
quantes coses han succeït en aquest 
relatiu curt interval. Des dels anys 30 
del segle XX hem passat per una gran 
guerra mundial i una dramàtica guer-
ra civil, temps de dictadura, un concili 
ecumènic, temps de democràcia i grans 
canvis socials i tecnològics. Una comu-
nitat cristiana any rere any ha pujat 
a visitar la marededéu al voltant del 
primer cap de setmana de maig. Algú 
es pot preguntar què manté aquesta 
constància i només puc dir: “La per-
sona imbuïda misteriosament d’una 
interioritat i la inherent necessitat de 
sentir-se comunitat.” Pujar ja és en si 
mateix un portar cap amunt, cap al cel 
les nostres vides per baixar amb més 
força i seguir la vida quotidiana.

Cada any –i no hauria de ser exclu-
siu d’un creient– és bo donar gràcies 
per tot el que vivim; una romeria té 
aquest sentit. I què podem agrair ara i 
aquí? Segur que hi ha tantes respostes 
com persones, però entre moltes coses 
i pensant des de l’òptica més particular 
d’una romeria se m’acuden diverses 
propostes… En primer lloc per tots els 
qui en temps tan durs com els anys 30 
tenien iniciatives com a aquesta. Una 
altra poden ser les perspectives més 
positives dins d’aquest llarg túnel que 
és la pandèmia. Una altra, la vivència 
com a poble avui; aquest Sant Jordi 
vaig passar estona a la parada de la lli-
breria Santa Anna i vaig contemplar 
les cares de la gent amb ganes de tro-
bar-se, regalar-se una rosa o un llibre 
i desitjar-se felicitat. I ja que l’any pas-
sat no es va poder fer la romeria, des 
de la fe (acompanyada evidentment de 
tristesa) resarem per tots els qui ens 
han deixat –i són molts– particular-
ment per la malaltia i pels seus fami-
liars i amics. Particularment –i perme-
teu-me aquest aspecte personal– he 
celebrat 25 anys com a capellà i només 
puc fer que donar gràcies.

Aquest any, a més, coincideix una 
notícia especial aquests dies: monse-
nyor Saiz Meneses, bisbe de la diòce-
si de Terrassa des del 2004, de la qual 
formen part el Vallès Oriental i l’Oc-
cidental, ha estat nomenat arquebisbe 
de Sevilla. Dels 90 anys de romeria, 17 
ha format part com a bisbe de Terrassa 
d’aquest camí de fe. Posarem als peus 
de la marededéu aquests anys i la nova 
etapa que comença i, com sempre fa 
una família, donarem gràcies pel qui 
ha estat el primer bisbe d’aquesta jove 
diòcesi.

Al cap i a la fi, la vida és un camí, 
on cal parar de tant en tant, mirar-ho 
tot amb perspectva i seguir. Des de 
Montserrat un petit grup de cristians 
resarà pels habitants de Granollers i de 
tot el Vallès. Endavant i a continuar!

LA PROPOSTA ESTEV@

A Montserrat,  
90 anys

Josep Monfort 

Rector de Granollers  
i vicari episcopal  
del Vallès Oriental

@santestevegr
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A Isidre Falguera

Una vegada em van dir que hi ha amos que tenen la 
mateixa cara que els seus gossos i altres vegades és 
al revés. No tenia gos i no vaig fer-ne gaire cas. 

Jo vivia en una casa amb un jardí no pas gaire 
gran. Vaig organitzar una festa i entre els amics 
que van venir dos ho van fer amb el seu gos. Jo en 
aquell moment també en tenia. Els tres gossos van 
estar jugant en el jardí, ara es perseguien, ara s’olo-
raven, ara volien agafar una pilota. Estaven con-
tents i feien la seva al jardí.

En Jep, un dels que va venir amb el seu gos, feia 
una temporada que tenia sovint una cara de malhu-
morat que semblava un gos a punt de mossegar. El 
seu buldog feia cara de males puces. Mentre està-
vem prenent unes copes va fer alguns comentaris 
pujats de to, amb molta rancúnia. Definitivament 
passava una època complicada. Com que ja el conei-
xíem no li vam donar transcendència i vam conti-
nuar xerrant i departint amigablement una bona 
estona. Els gossos continuaven fent la seva al jardí.

S’havien fet dos grups de conversa i tot fruïa en 
un ambient distès. Un dels grups va sortir al jar-
dí. Jo havia preparat una mica de menjar i beure 
–tot era a l’interior sobre una taula– i els del grup 
de fora entraven i sortien. Tothom comentava que 
el menjar –timbal de salmó amb alvocat, crema de 
anxoves, carbassó marinat i sushi– era força bo. 
Jo estava content perquè tot anava molt bé. Faig 
aquesta trobada una vegada l’any i m’ho passo molt 
bé preparant-t’ho. 

La Sílvia, que era al grup de dins, també havia 
vingut amb el seu gos, un pastor alemany, estava 
força contenta ja que havia pogut encarar bé una 
nova feina i se la notava satisfeta i relaxada. Gran 
contrast amb en Jep.

En una de les entrades a buscar alguna cosa per 
picar, a en Jep el va seguir el seu buldog. Estava 
bastant exaltat, va començar a saltar descontrolat 
i en un tres i no res va llençar a terra un parell de 
peces de ceràmica que eren a la llibreria. El fet no 
hauria tingut cap més importància si el seu amo 
s’hagués ocupat de fer-lo sortir al jardí i calmar-lo, 
però lluny d’això no va fer res. És més, ell va sortir 
al jardí com si res.

La Sílvia, que va presenciar l’escena, amb un to 
compassiu va dir:

–Podria cuidar-se’n. Ara passa de tot, Déu meu.

En Jep, que té una oïda molt fina, ho va sentir, i 
tot esperitat va entrar a dins i va dir-li:

–A tu què et passa! Creus que pots donar lliçons a 
ningú! Vés a pastar fang.

–Sembla que se t’han fet prunyons al cervell a tu. 
A mi no em passa res, però podries cuidar-te del 
teu gos i controlar-lo una mica. –va respondre-li la 
Sílvia.

La conversa va anar pujant de to. Per mirar de cal-
mar la situació vaig anar cap allà per endur-me’n el 
gos cap el jardí esperant que en Jep es tranquil·litzés 
una mica. Estava massa excitat, va sortir al jardí i 
dirigint-se a mi, que feia manyacs al gos, em va dir:

–Et creus que m’ensenyaràs com he de tractar 
el meu gos. Cuida’t de tenir gent educada a casa 
teva –tot referint-se a la Sílvia– i ja que prefereixes 
donar la raó a aquesta inepta jo marxo. I molt tar-

daràs a tornar-me a veure.
–Au, Jep, que no ha passat res tan greu. M’agra-

daven aquests gerros i el buldog ha estat agressiu 
però ja està. Per a mi és molt més important que 
estiguis a gust. Escolta, si vols que la gent pari 
atenció en tu el que has de fer és no alçar la veu, 
abaixar-la. Estàs molt agressiu, calma’t home.

–Tros de quòniam, com vols que estigui bé si dei-
xes que aquesta...

–No, Jep, insultant no arreglaràs res. A casa teva 
fes el que vulguis, però aquí no. 

Va agafar el seu gos i tot gesticulant, mentre els 
seus llavis mormolaven una mena de pregària o 
imprecació salmodiosa i inintel·ligible, va marxar. 

Em va saber molt de greu, sobretot perquè era la 
mostra evident de com estava. La festa va continu-
ar unes hores i la gent ja no en parlava. En marxar 
li vaig dir a la Sílvia:

–Ho sento, ha estat molt desagradable.
–No et preocupis, són coses que passen i no es 

poden evitar. Em quedo amb el record de les con-
verses agradables. I felicitats, a la cuina cada dia ho 
fas millor.

–No et pensis, el sushi no l’he fet jo. Ha estat la 
Rosa, la meva parella.

–Bé, bé. Però tot era molt bo. No pateixis pel que 
ha passat. Adéu.

El que no sabien els convidats era que en Jep, en 
la seva infància, havia fet el noviciat per ser cape-
llà, i que aquella etapa, d’una gran espiritualitat 
per a ell, li havia deixat una motxilla molt negativa 
que carregava a l’esquena. El jutjar les coses sem-
pre, són correctes o incorrectes i punt! l’havia con-
vertit en un home tancat en ell mateix. Aquell jove 
que va estar a punt de deixar-ho tot per ser capellà, 
avui era un home ple de pors i febleses que el feien 
actuar a la defensiva. 

En Jep, que vivia al mateix carrer tres cases més 
avall, mai més no va tornar a venir a casa en els 
següents dos anys. Jo amb certa freqüència sen-
tia bordar el seu buldog, que sovint se li escapava. 
Aquell animal, dia sí dia no, passava per davant de 
casa a la tarda i ja que la porta del jardí solia estar 
oberta hi entrava. A les dues festes següents va 
venir i va estar pel jardí sense muntar cap número i 
es deixava estimar.

Un dia, passats aquest dos anys, vaig veure en Jep 
corrent com un boig i li vaig preguntar: 

–Jep, què passa?
He perdut el buldog, ha marxat de casa tot silen-

ciós i no sé on és.
–Fa un moment ha entrat al jardí i l’he vist tan 

fora de si que l’he amanyagat per veure si es cal-
mava.

–Ufff, menys mal. –va respondre en Jep. 
Pel seu to i per la cara d’alegria que va posar quan 

el va veure, vaig entendre que ja estava millor, i 
que no havia observat que el seu gos venia a casa 
molt sovint. No li vaig dir res, probablement mai 
no ho va saber.
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Albert Coromines

Actor i gestor cultural 
maletaportatil2@gmail.com

El gos

Estem fent obres de millora al carrer Major de 
Parets perquè amb les obres que es van fer en el 
seu dia quedaven qüestions per resoldre.

S’ha redactat un projecte de millora que preveu 
diversos aspectes. El projecte es va aprovar amb els 
vots a favor d’Ara Parets-ERC, Parets per la Repú-
blica i Sumem Esquerres a Parets. Per tant, quan la 
representant de Parets per la República afirma que 
és un nyap, s’ha de respondre: “Si és un nyap és tam-
bé el seu nyap.” Quan Ara Parets-ERC ho critica, pro-
bablement estem davant d’uns aficionats a la política 
que creuen que tot s’hi val, i l’època del tot s’hi val ja 
ha passat. Facin propostes, no critiquin els projectes 
aprovats amb els seus vots, siguin més solvents.

Aquestes actuacions al carrer Major volen donar 
seguretat als vianants, s’hi han instal·lat jardine-
res i pilones reproduint el tram final del carrer 
Major. Una banda destinada específicament als 
vianants és més ampla que l’altra en espera que el 
carrer pugui arribar a ser només per als vianants, 
llavors es podran treure les pilones. Tot el projec-
te compleix la normativa prevista, inclòs el pas de 
cadires de rodes. També es fixaran tres àrees ben 
delimitades de càrrega i descàrrega per garantir 
als comerciants que puguin abastir-se. Es millora-

rà la plaça que hi ha entre el carrer Ferrer i Guàr-
dia amb la intersecció del carrer Major i es neteja-
ran els grafits.

Aquest és el sentit del projecte. No devem estar 
gaire equivocats perquè fins ara no hem rebut cap 
queixa de ningú del carrer. Només n’hem rebut una 
d’externa i la dels partits ara la oposició, tot i que 
alguns hi varen votar a favor.

S’inicien també les obres de Ferrer i Guàrdia 
i Aurora per tal d’acabar la urbanització d’aquest 
sector. El carrer Ferrer i Guàrdia tindrà un acabat 
molt bonic de tons rosats amb pedra de pòrfir. Pel 
fet de ser un carrer transversal pensem que aquest 
acabat es podrà reproduir a via Piquer i Empordà. 
S’haurà d’estudiar.

Pel que fa al tema del cablejat cal apuntar que 
l’anterior alcalde i regidor de Via Pública durant 
dos anys no va ser capaç de treure aquest envelat. 
No es per acusar –que no ens agrada–, però diguem-
ho tot. Els errors es poden tolerar, les mentides, no. 

Fer molt soroll, de vegades, no és garantia de res.

Si és un nyap, és el seu nyap
Rosa Martí

Regidora d’Urbanisme de Parets 
Sumem Esquerres a Parets
rosa.marti@parets.cat

Els errors  
es poden tolerar,   

les mentides, no. Fer molt 
soroll, de vegades,  

no és garantia de res
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Pere Barrios en un acte de presentació de la candidatura que va presentar per presidir Pimec, aquest mes de febrer
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Cardedeu destina 
200.000 euros a 
microcrèdits per a la 
reactivació empresarial

Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha obert una nova línia 
d’ajuts en forma de microcrè-
dits per facilitar la supervi-
vència del teixit empresarial 
de micro i petites empreses, 
autònoms i entitats amb acti-
vitat econòmica que hagin 
tingut afectació per la Covid-
19. La finalitat és donar-los 
liquiditat i contribuir a 
impulsar l’activitat econò-
mica i mantenir l’ocupació. 
Les sol·licituds es podran 
presentar en els propers dies, 
un cop la convocatòria s’hagi 
publicat al Diari Oficial de 
la Província i fins al 30 de 
novembre, i estan obertes a 
petites empreses, i autònoms 
domiciliats a Cardedeu amb 
activitat constituïda abans 
de l’1 de gener de 2019 i que 
hagin vist reduïda la factura-
ció de 2020 més el 25% res-
pecte a l’any anterior i també 
empreses de nova creació. La 
línia de crèdit té una dotació 
de 200.000 euros. S’aplicarà 
un tipus d’interès del 0% i 
el termini de retorn serà de 
quatre anys.

Mollet reforça 
la formació d’un 
centenar de persones
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet ha 
començat set cursos semi-
presencial dirigits a persones 
en situació d’atur, d’ERTO 
o amb contractes de poques 
hores. Els cursos atorgaran 
als participants formació en 
àmbits de comerç, atenció 
sociosanitària, administra-
ció, gestió de trucades de 
teleassistència, informàtica, 
i entorn web. Hi ha previstes 
més activitats formatives per 
a unes 50 persones més.

Pere Barrios promou la creació 
d’una nova patronal catalana
L’empresari de Caldes avança trets de la iniciativa en una acte de l’Institut d’Emprenedoria
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Aspecte del centre logístic que Buddy ha inaugurat recentment a Lliçà d’Amunt

Buddy unifica amb el nom  
de Miscota l’activitat de 
venda presencial i en línia

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

La cadena de venda de 
productes per a animals de 
companyia Maskokotas, 
que forma part del grup 
Buddy, adoptarà el nom de 
Miscota per a tots els canals 
de comercialització, segons 
ha avançat la companyia. 
Miscota ja era una de les 
marques de la companyia, 
un cop va adquirir el canal 
de venda que, amb el mateix 
nom, operava des de Lli-
nars. El grup ha reforçat la 
logística recentment, amb 

la posada en funcionament 
d’un centre de distribució de 
8.500 metres quadrats a Lliçà 
d’Amunt.

Ara, les diferents marques 
de botigues presencials i les 
del canal en línia (Animalear, 
Petness o Vitality) queden 
unificades amb el nom de 
Miscota, un nom amb reco-
neixement internacional i 
que facilitarà la identificació 
del grup com a punt de venda 
en tots els canals. L’empresa 
està protagonitzant una forta 
expansió, amb previsió de 
100 obertures, una part de 
les quals a Catalunya.

Barrios proposa un model 
“sense complexos” i que 
“pensi en l’empresari”. 
“Quan parlem de lleis que 
obliguen a fer coses que 
no tenen sentit i són anti-
econòmiques, algú s’ha de 
posar a l’altre costat i no 
senzillament acceptar-ho 
tot.” Barrios es refereix a 
qüestions com el registre 
horari, les estadístiques, les 
declaracions, la regulació del 
teletreball o, la més recent, 
l’obligatorietat de presentar 
un registre salarial. El funda-
dor de l’empresa de Caldes 
Recam Làser també defensa 
aparcar el que és “política-
ment correcte” i expressar, 
sense embuts, qüestions com 
l’acomiadament lliure o la 

subordinació de les univer-
sitats al món empresarial. 
“Sabem què voldríem que fos 
aquesta patronal: un organis-
me que defensi els empresa-
ris davant de les administra-
cions i els sindicats.” 

La proposta de l’organit-
zació –que, tot i que no es va 
avançar a la conferència, durà 
per nom Patronal Catalana– 
es planteja un repte: aconse-
guir tenir 90.000 empreses 
associades, cosa que suposa-
ria superar el llindar del 15% 
que atorgaria automàtica-
ment representativitat oficial 
a l’entitat. És un repte ambi-
ciós, però Barrios assenyala 
que el 94% de les empreses 
a Catalunya tenen menys de 
10 treballadors i que hi ha 

un contingent de 300.000 
autònoms que ara tenen 
poques opcions de represen-
tació. Juga a favor d’obtenir 
aquesta elevada xifra de socis 
la quota d’afiliació, molt 
baixa. “No hem de mantenir 
grans estructures”, aclareix 
Barrios. A més, la proposta 
no limitarà l’accés d’associats 
“ni per sectors, ni per mida 
de les empreses”. Barrios 
va avançar que, per aquesta 
iniciativa, s’ha descartat el 
suport de cap organització 
externa, com l’ANC, que el va 
acompanyar en la llista de les 
eleccions a Pimec i també en 
la candidatura amb la qual va 
accedir a la vicepresidència 
de la Cambra que ocupa actu-
alment.

Granollers/Caldes

Joan Carles Arredondo

Després d’intentar, sense 
èxit, accedir a la presidèn-
cia de Pimec, l’empresari 
de Caldes Pere Barrios està 
decidit a emprendre una 
nova aventura patronal. 
Barrios, juntament amb 
altres dels integrants de la 
candidatura derrotada en les 
eleccions del 23 de febrer 
que van donar la presidència 
de Pimec a Antoni Cañete, 
treballa en la creació d’una 
nova patronal “apolítica, 
imparcial, lliure, moderna, 
transparent i descentra-
litzada”. En espera de la 
presentació oficial, prevista 
per al mes que ve, Barrios va 
avançar alguns dels objectius 
de la nova organització en 
una conferència telemàtica 
de l’Institut d’Emprenedoria 
Avançada, entitat formativa 
estatal amb seu de la dele-
gació catalana a Granollers 
(liderada per les vallesanes 
Nàdia Budó i Àngels Olano).

Barrios va advertir que 
els empresaris no se senten 
representats per les grans 
patronals actuals, com Pimec 
i Foment del Treball, que 
considera que han acumulat 
“vicis i dependències” i que 
s’han centrat en tasques 
de “gestoria i centres de 
formació” que no tenen a 
veure amb “la defensa dels 
empresaris”. Davant d’aquest 
model, que Barrios considera 
obsolet, es proposa una sorti-
da “més fàcil” crear una nova 
patronal que “portar el llast” 
de les antigues.
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Uns clients observen una de les bicicletes en venda al gran local que Biking Point ha estrenat a Granollers
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Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Passive Constructores, SL, 
dedicada a la promoció i 
construcció de tota classe 
d’edificacions, la seva reha-
bilitació, la construcció de 
tota classe d’obres públiques 
o privades; instal·lacions de 
qualsevol naturalesa, decora-
ció i acabat de tot tipus d’im-
mobles, etc. Capital: 3.100 
euros. Administrador: Ulbio 
José Pincay Pisco. Adreça: av. 
Jaume I, 51.

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Construcción y Decoración 
Rubí, SL, dedicada a l’acti-
vitat immobiliària, compra-
venda, reforma, rehabilitació 
i promoció d’immobles. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradora: Amalia Fernán-
dez Fernández. Adreça: Les 
Garrigues, 47.

L’Ametlla del Vallès 

La societat Abolafio Ges-
tions, SL, dedicada a les 
operacions típiques del trà-
fic immobiliari, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 4.384.835 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 4.420.851 euros.

Granollers

La societat Servicios Inmo-

biliarios Doncel, dedicada a 
l’arrendament d’habitatges 
per compte propi i les ope-
racions típiques del tràfic 
immobiliari, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 37.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 342.756 euros.

Granollers

La societat Inmobiliaria 
Gironasis, SL, dedicada a la 
compravenda de béns immo-
bles, el seu arrendament no 
financer i la promoció i cons-
trucció de tipus immobiliari, 
ha fet una ampliació de capi-
tal per valor de 75.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 300.000 
euros.

Fogars de Montclús

S’ha constituït la societat 
Helsinkipro, SL, dedicada 
a les arts escèniques; altres 
activitats editorials; comerç 
al detall de mobles, aparells 
d’il·luminació i altres arti-
cles d’ús domèstic. Capital: 
10.000 euros. Administrador: 
Josep Maria Porta Perelló. 
Adreça: Pertegàs, 1.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Grufium Montajes Integra-
les, SL, dedicada a la cons-
trucció d’edificis residenci-

als; instal·lació de màquines i 
equips industrials; altres acti-
vitats de construcció especia-
litzada; altre acabat. Capital: 
29.500 euros. Administrador: 
Rafael Cobos Pulido. Adreça: 
Canonge Collell, 7.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat Oh 
Nails Exclusive, SL, dedica-
da a la perruqueria i altres 
tractaments de bellesa; altra 
educació; educació esportiva 
i recreativa; activitats auxili-
ars a l’educació, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrado-
ra: Míriam Guillén Edreira. 
Adreça: plaça de l’Església, 3.

Les Franqueses del Vallès 

S’ha constituït la socie-
tat 2020 Tamp&Graf, SL, 
dedicada a la construcció, 
instal·lacions i manteniment; 
comerç a l’engròs i al detall; 
distribució comercial; impor-
tació, exportació; activitats 
immobiliàries; indústries 
manufactureres i tèxtils, etc. 
Capital; 3.000 euros. Admi-
nistrador: Juan Manuel Díaz 
Jurado. Adreça: Verge de la 
Mercè, 48.

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Aleima 2021, SL, dedicada 
a la construcció d’edificis 
residencials; el transport de 

mercaderies per carretera. 
Capital: 3.010 euros. 
Administradors: Alejandro 
Carayol Bustos, Ismael 
Rodríguez Romero. Adreça: 
Sant Jordi, 29.

Sant Fost de Campsentelles

S’ha constituït la societat 
Conductes Air Fost 2021, 
SL, dedicada a la fabricació, 
muntatge i comercialització 
de conductes de xapa per a 
aire condiciona, extracció de 
fums i ventilació, inclosos 
a més tots els materials 
o accessoris de tot tipus, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Sílvia 
Palomino Esteban. Adreça: 
Indústria, 20. 

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Yoga Ashram, SL, dedicada a 
l’educació esportiva i recre-
ativa. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Maria Vic-
tòria Azón Portales. Adreça: 
General Padrós, 42.

Montmeló

S’ha constituït la societat Dri-
ve Cars Automoción Madrid, 
SL, dedicada a la compraven-
da al detall de vehicles d’oca-
sió i nous i els seus accesso-
ris, nacionals i importants: 
lloguer de vehicles; reparació 
i manteniment, mecànica, 

planxa i pintura, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Volodymyr Mozul. Adreça: 
Vic, 115.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Passo de Cuinar, SL, dedicada 
a l’activitat de restaurants 
i llocs de menjar. Capital: 
16.000 euros. Administrador: 
Marc Coello Pratdesaba. 
Adreça: Barcelonès, 36.

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Salado Empire Building, SL, 
dedicada a la construcció 
completa; reparació i 
conservació d’obres civils; 
paleteria i petits treballs 
de construcció en general, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Francisco 
Juan Salado Benítez. Adreça: 
Anselm Clavé, 186.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat A7 
Automoció, SL, dedicada a 
la compravenda al detall de 
vehicles d’ocasió i nous i els 
seus accessoris, nacionals i 
importats; lloguer de vehi-
cles, reparació i manteni-
ment, mecànica, planxa i pin-
tura, etc. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Amanda 
Cantarero Garcia. Adreça: 
Xaloc, 1, Nau 3.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Biking Point consolida l’expansió 
amb una gran botiga a Granollers
El creixement del mercat de bicicletes empeny les vendes del grup, que el 2020 va créixer un 80%

Granollers

J.C.A.

La cadena d’establiments de 
venda de bicicletes Biking 
Point ha obert a Granollers 
la novena botiga del grup. És 
un establiment especial, per 
la mida –la més gran de la 
cadena– i perquè suposa un 
retorn als orígens familiars 
dels propietaris, la família 
Masferrer. És, a més, un pas 
important en l’expansió de 
la cadena, que ha viscut un 
2020 marcat per la pandèmia, 
primer per les restriccions 
que van reduir l’estoc de pro-
ducte, i posteriorment per 
l’eclosió del mercat que ha 
empès el creixement de les 
vendes.

Segons dades facilitades 
per la companyia, Biking 
Point va arribar a 11 milions 
d’euros de facturació l’any 
passat, amb un creixement 
del 80% respecte als 6,1 
milions de 2019. El gerent de 
l’empresa, Jordi Masferrer, 
apunta que ja havien previst 

que durant el període de 
pandèmia “l’esport en recin-
tes tancats seria complicat i 
que el seu usuari buscaria un 
esbarjo diferent; el ciclisme 
és un esport ideal, perquè es 

pot practicar en família i a 
l’aire lliure”. Per això, durant 
l’any passat, no només no es 
van anul·lar comandes, sinó 
que es va incrementar el pro-
veïment de bicicletes en una 

aposta que va ser favorable, 
perquè posteriorment es va 
produir una situació de man-
cança de producte que encara 
persisteix. Per això, aquest 
any, el creixement serà més 

modest, i l’empresa preveu 
facturar 13 milions d’euros. 
La xifra és positiva, perquè, 
abans de la pandèmia, s’es-
perava arribar a 11 milions el 
2021, i no un any abans. 

L’establiment de 
Granollers, situat al carrer 
Girona, 215, disposa de 2.000 
metres quadrats, en els quals 
es pot trobar el punt de ven-
da de bicicletes, accessoris 
i nutrició i també el servei 
de taller. Disposa d’aparca-
ment propi. La mida supera 
amb escreix la que tenen les 
dues botigues de Barcelona 
i les de Sabadell, Terrassa, 
Mataró, Girona, l’Hospitalet 
i Tarragona. El grup pro-
jecta una nova obertura a 
Barcelona, prevista per a 
aquest setembre, si milloren 
els estocs en el sector.

L’empresa comercialitza 
les principals marques del 
sector, com Scott o Giant i 
també Massi, la marca de 
Granollers –vinculada també 
a la família Masferrer– que 
s’ha convertit en una refe-
rència, amb victòries als 
mundials de ciclisme de 
muntanya. Els propietaris 
tenen vinculació amb el món 
de la bicicleta des de 1934. 
“Ens fa il·lusió que la botiga 
estigui situada on hi havia 
la cadena de muntatge de 
bicicletes Peliser, nascuda 
també a Granollers”, diu 
Masferrer.
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Granollers

M.F./J.O./EL 9 NOU

El primer Sant Jordi després 
del confinament ha estat un 
gran Sant Jordi. Les ganes de 
tothom de celebrar aquesta 
festa al carrer, tant per part 
de llibreters i floristes com 
de la població en general, 
han fet que la celebració es 
visqués al cent per cent i 
s’omplissin de nou carrers 
amb llibres i roses, això sí, 
amb les sempre presents 
mascaretes, les distàncies i 
els protocols de seguretat.

Granollers va ser un dels 
llocs on la diada de Sant Jordi 
es va viure amb molta il·lusió, 
tot i que amb menys parades 
per respectar les distàncies. 
Només se’n van instal·lar 
davant d’alguns establiments 
i, per tant, no es va repetir 
la imatge de la carretera o la 
plaça de la Porxada farcides 
de parades. L’única plaça que 
va concentrar parades va ser 
la de la Corona, on es van 
instal·lar floristeries i algu-
na editorial, tot plegat amb 
tanques que limitaven l’afo-
rament. La resta les van posar 
llibreries com La Gralla, Can 
Carbó o l’Abacus.  

El dia assolellat també va 

convidar com mai sortir a 
comprar la rosa i el llibre, 
especialment a la tarda, 
quan es van notar més l’aglo-
meració. Es van veure cues 
immenses a gairebé totes les 
paradetes i a l’entrada de les 
botigues. De fet, molta gent 
va optar per comprar fora 
dels establiments quan veien 
la quantitat de gent a l’interi-
or dels locals, sempre respec-
tant els aforaments. “He vist 
que hi havia molta gent dins 
i m’he posat a l’aparador de 
fora per comprar-lo. No volia 
entrar, estava més còmoda 
mirant fora de la llibreria”, 
deia Sandra Àlvarez, una 
de les noies que acabava de 
comprar a La Gralla.  

Molts van decidir fer cua 
fora, als aparadors externs 
dels establiments, per la 
mateixa raó que Àlvarez, 
però explicaven que l’oferta 
era evidentment molt menor 

i que s’acabava escollint el 
que quedava. Alguns van 
optar per la via fàcil: “El llibre 
que volia sobre nutrició era 
aquí fora i ens hem estalviat 
d’entrar”, explicava Mireia 
Batallet, perquè la majoria 
de best-sellers es podien tro-
bar fàcilment a l’exterior. 
Aquest Sant Jordi pandèmic 
la tendència de compra ha 
estat molt similar a les dar-
reres edicions, va explicar 
Eva Portell, presidenta de la 
Cooperativa La Gralla: “El 
patró ha sigut el d’altres anys, 
novel·les i assaig en català.” 
Els títols més demanats van 
ser La casa del Ratolí de Kari-
na Schaapnman i Gos pudent, 
de Colas Gutman per als més 
petits; A cor Obert, d’Oriol 
Mitjà; el llibre guanyador del 
Premi Planeta 2020, Aquita-
nia, d’Eva García Sáenz o La 
dona de la seva vida, de Xavier 
Bosch.  

El respecte per les distàn-
cies va ser una preocupació 
per a alguns granollerins. 
“Veig que hi ha poca parada i 
molta gent. No sé per què no 
han posat més parades a la 
Porxada”, deia Àlvarez. A les 
cues de l’exterior, en especi-
al a la tarda i en comptades 
ocasions, es veia com la gent 

Tornen els poemes d’arreu del món

Granollers La tradicional Lectura Popular 
de Poemes d’Arreu del món, organitzada per 
l’Ateneu, va tornar enguany per Sant Jordi, a 
la Tarafa. El públic va sortir de manera lliure 
i aleatòria a recitar poemes de tota mena, 
amb intervencions de no més d’un minut 
cada una. Alguns els portaven preparats 

des de casa, d’altres els havien memoritzat 
i d’altres podien llegir fragments de litera-
tura d’arreu del món posats a disposició de 
tothom que volgués sortir al faristol. Es van 
sentir obres de Josep Maria de Sagarra o de 
Joan Margarit, encara que d’altres també 
van atrevir-se a recitar poemes de creació 
pròpia i, fins i tot, van llegir-ne en anglès 
d’autors txecs. M.F.
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Les cues van ser 
habituals tant  
a les parades  

com per accedir 
als establiments

De dalt a baix, i d’esquerra a dreta, parades de llibres a Granollers, ben delimitades amb tanques; la parada de la llibreria Strogoff, de la Garriga; parades de llibres a Mollet, i parades a la plaça de l’Espolsada a les Franqueses

Esclata l’eufòria 
per Sant Jordi

Les ganes de sortir al carrer i comprar llibres i roses  
es deixen sentir a tota la comarca
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acabava sense respectar les 
distàncies. A més, a això se 
li sumava un temps d’espe-
ra un pèl llarg: “Avui va tot 
de triar quina cua vols fer. 
Hem escollit la de fora i hem 
esperat 15 minuts”, explicava 
Carles Ferran just després 
d’haver comprat a La Gralla.

A la llibreria l’Illa de 
Mollet durant tota la jornada 
també hi va haver llargues 
cues, tant per entrar a la 
botiga com per accedir a la 
parada que s’havia instal·lat 
a l’exterior. Carles Peña es 
mostrava satisfet. “Estem 
molt satisfets perquè s’ha 
demostrat que la gent té 
ganes de sortir al carrer i de 
recuperar una festa que l’any 
passat no vam poder tenir. 
Quant a vendes també va 
anar bé el dia i la setmana.”

Encara és d’hora per saber 
les xifres definitives de ven-
des, però Peña calcula que, 
tenint en compte el global 
del mes i no només la diada 
de Sant Jordi, els números 
es poden acostar als de l’any 
2019. “De tota manera, és 
una apreciació subjectiva.”

I sobre les preferències 
dels compradors, el llibreter 
de Mollet diu: “Aquest dia es 
ven de tot. A mi no m’agrada 
entrar en el terreny dels més 
venuts perquè, al final, tam-
poc crec que interessi gaire, 
llevat del titular o com si fos 
una guerra de vendes. Aquest 
dia, pensi que gran part del 
que es ven són llibres de fons 
i que els més venuts suposen 
un tant per cent molt minso 
respecte del total.” I pel que 
fa a les temàtiques més d’ac-
tualitat, com la pandèmia o 
la situació política, Peña diu 
que la gent ja n’està una mica 
cansada. “De pandèmia s’ha 
venut molt el de l’Oriol Mitjà 

perquè surt per tot arreu.”
A la llibreria L’Espolsada 

de les Franqueses, dissabte 
al matí estaven de ressaca. 
D’una ressaca molt agraïda, 
conseqüència directa d’haver 
viscut el dia anterior un gran 
Sant Jordi. “Ha anat molt bé, 
però no només el dia de Sant 
Jordi, sinó durant tota la set-
mana”, explicava la llibretera 
Fe Fernàndez. “Jo crec que 
la gent tenia moltes, moltes 
ganes de Sant Jordi i això s’ha 
notat. Si no fos per les masca-
retes, jo hauria dit que era un 
Sant Jordi força normal, com 
els d’abans de la pandèmia”, 
afegia. “Tant a l’interior de la 
llibreria com a la parada de la 
plaça de l’Espolsada hem tin-
gut molta gent sempre man-
tenint totes les mesures de 
seguretat.” Entre els llibres 
més venuts d’autoria vallesa-
na destacava els dos d’Alba 
Dalmau, de Cardedeu, Amor i 
no, i Capgirat.

La diada de Sant Jordi a la 
Garriga va ser un altre èxit. 
Una de les llibreries més 
populars, l’Strogoff, va tancar 
la jornada cap a quarts de 10 
del vespre amb un molt bon 
regust de boca, segons Jordi 
Costa, cap de l’establiment. 
“En fem una molt bona 
valoració, ja no només per la 
jornada d’avui sinó per tota 
aquesta setmana que portem 
de Sant Jordi. Un exemple és 
el fet que llibres com els de 
Jaume Cabré i Maria Barbal 
se’ns havien acabat abans 
de la diada.” Enguany s’ha 
celebrat sota unes condicions 
excepcionals que, en part, han 
beneficiat la llibreria: “En 
posar l’estand davant la lli-
breria la logística és molt més 
relaxada. Si ens faltava un lli-
bre, podíem anar ràpidament 
al magatzem a buscar-lo. Ha 

El Sant Jordi més musical

Granollers Llevant Teatre es va omplir 
–amb els aforaments permesos– en les cinc 
sessions que la companyia Milnotes va fer 
de l’espectacle infantil La Llegenda de Sant 
Jordi. El musical. El muntatge arribava a 

Granollers després de la gira per diverses 
poblacions i amb el mateix èxit obtingut 
arreu. Petits i no tan petits van gaudir d’un 
espectacle musical únic molt interactiu, 
didàctic i divertit. El públic va poder conèi-
xer un rei egoista, un poble lluitador, un 
Sant Jordi poruc i una princesa molt valenta.
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Parades amb tanques  
a la Corona
Granollers Aquest any a 
la plaça de la Corona es van 
col·locar unes tanques que 
envoltaven les paradetes 
de flors i d’algunes editori-
als. Les entrades i sortides 
estaven situades a les dues 
bandes, entre els carrers 
Anselm Clavé i Alfons IV, 
i els vigilants permetien 
l’accés de 75 persones. En 
general, els paradistes van 
notar que les distàncies dins 
del recinte es respectaven, 
però que pocs acabaven uti-
litzant els gels disposats als 
aparadors. “Alguns intenten 
que els atenem per fora de 
les tanques. No volen fer les 
cues”, explicava el respon-
sable del quiosquet de l’Edi-
torial Alpina, Martí Nadal. 
Des de l’editorial diuen que 
s’han venut molt els llibres 
locals, sobretot de rutes 
familiars i a les floristeries 
la gent buscava la rosa més 
barata. M.F.
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De dalt a baix, i d’esquerra a dreta, parades de llibres a Granollers, ben delimitades amb tanques; la parada de la llibreria Strogoff, de la Garriga; parades de llibres a Mollet, i parades a la plaça de l’Espolsada a les Franqueses
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Mitja hora de cadena lectora al passeig  
de l’Església de Lliçà de Vall

Lliçà de Vall Metres i metres de persones de totes les edats 
amb un llibre a les mans i llegint durant mitja hora. És la 
imatge que va deixar la cadena lectora organitzada divendres 
a Lliçà de Vall per celebrar el 10è aniversari de Municipi 
lector. L’escenari va ser el passeig de l’Església, on, minuts 
abans de 2/4 de 4 de la tarda, es van anar concentrant perso-
nes amb els seus llibres i que, col·locades a una distància de 
seguretat, van preparar-se per fer mitja hora de lectura. Va 
comptar amb la participació d’alguns dels centres educatius 

del municipi o dels membres del Club de Lectura. Entre els 
participants, n’hi havia que van llegir dempeus, d’altres es 
van asseure en cadires i, fins i tot, alguns ho van fer asseguts 
al paviment. No van tenir distraccions del soroll del trànsit 
perquè la Policia Local va tallar la circulació de vehicles pel 
vial paral·lel al passeig de plataners. A les 4 de la tarda, hora 
marcada per acabar la cadena, els vehicles de la Policia Local 
van fer sonar les sirenes. Era el senyal que la cadena lectora 
havia acabat. La celebració es va completar amb les parades 
de llibres i roses i l’estrena de l’espectacle sobre la Pippi Cal-
cesllargues de Sherezade Bardají que es va poder veure a la 
plaça de la Vila.
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Els gegants 
de Montmeló 
estrenen conte 
per Sant Jordi

Montmeló

EL 9 NOU

Divendres als Jardins de la 
Torreta es va estrenar el nou 
conte infantil dels gegants 
de Montmeló. La presentació 
oficial, però, la reserven per 
a la festa major. 

La Colla de Geganters i 
Grallers de Montmeló cele-
bra el seu 40è aniversari, que 
s’ha posposat a causa de la 
pandèmia. Dins de les moltes 
activitats previstes, hi havia 
la idea d’editar un conte 
infantil sobre la història dels 
gegants Malús i Montserrat. 
L’encarregada d’escriure el 
conte ha estat Núria Duc-
tuyat, membre de la Colla 
Gegantera, que ha adap-
tat la lletra de l’himne de 
Montmeló. Les il·lustracions 
del llibre es van encarregar 
a Lara Carrasca, que li van 
acabar donant forma a la his-
tòria de Malús i Montserrat. 

La pandèmia va detenir-ne 
la presentació, però al mateix 
temps aquesta aturada ha 
servit per treballar i polir-ne 
els detalls. 

Cases i gent de Llerona
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La presentació del llibre de Montserrat Pocurull es va fer dijous dins els actes de Sant Jordi

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Llerona, amb les seves cases 
i la seva gent, s’ha convertit 
en la gran protagonista del 
20è llibre de la Col·lecció les 
Franqueses, que es va pre-
sentar dijous al vespre. Viat-
ge als records de Llerona, de 
Montserrat Pocurull, trans-
porta el lector, en un primer 
moment, al 2002, any en què 
l’autora va enviar el primer 
article a la revista Garbuix. 
Pocurull va començar a 
escriure’l a partir de l’en-
derroc de la casa dels seus 
avantpassats, Can Josepet. La 
desaparició d’aquest edifici 
la va empènyer a recuperar la 
seva història i a perpetuar-la 
per a les generacions futu-
res. D’aquesta manera, amb 
l’article titulat “Llerona ha 
canviat!”, van començar 19 
anys d’històries recuperades 
casa a casa, persona a perso-
na, que s’han recopilat ara en 
aquest llibre. La seva edició 
ha comportat la revisió dels 
articles, la normalització de 
la toponímia i les grafies, la 
creació d’un mapa de situa-

ció de totes les cases que hi 
surten anomenades, les que 
encara existeixen i les que 
ja no hi són. “Ha servit per 
editar un llibre ple d’histò-
ries particulars que teixei-
xen les relacions entre les 
persones”, com va comentar 

Mar Rodríguez, de la revista 
Garbuix, durant la presen-
tació. En aquest projecte, 
des de Garbuix s’ha acom-
panyat l’autora article rere 
article, fins i tot quan “no 
trobava gent de Llerona que 
li expliqués coses”, va afegir 

Rodríguez. “La Montserrat, 
però, ha tingut la constància, 
la dedicació i el mèrit d’anar 
picant casa per casa, d’escol-
tar la seva gent i de recollir 
aquests testimonis en forma 
d’articles durant 19 anys.” 

Pocurull va voler agrair 

als i les  protagonistes de 
les històries el fet de voler 
compartir-les. “Els veritables 
autors del llibre són la gent 
de Llerona”, va afirmar.

Durant la presentació del 
llibre, a Can Ribas, la regi-
dora i presidenta del Consell 
del Poble de Llerona, Montse 
Vila, va remarcar la impor-
tància de recopilar la història 
per poder-la compartir amb 
les noves generacions, i va 
reconèixer haver conegut 
molts detalls de la història 
del seu poble gràcies als arti-
cles de Pocurull a Garbuix. 
En el mateix sentit, l’alcalde, 
Francesc Colomé, va destacar 
que “Llerona en té moltes, 
d’arrels, i aquest llibre ser-
veix perquè les arrels no 
es perdin i ens perpetuïn 
generació rere generació”. 
A més, va parlar de l’aposta 
de l’Ajuntament per donar 
suport a les edicions km0, 
“que ajuden a conservar 
les tradicions, la llengua, la 
cultura i les arrels”. Marina 
Ginestí, regidora i presidenta 
del Patronat de Cultura, Edu-
cació, Infància i Joventut, 
que edita i promou la col-
lecció, ha recordat els inicis 
de la Col·lecció Les Franque-
ses, ara fa 20 anys, amb una 
menció especial a l’exregidor 
Ramon Coma, present a 
l’acte i que va promoure el 
primer volum, Arbres d’espe-
cial interès a les Franqueses, 
el 2001. 

L’Ajuntament de les Franqueses publica ‘Viatge als records de Llerona’, de Montserrat 
Pocurull, el vintè volum de la Col·lecció les Franqueses
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L’escombrada al Real Madrid
Granollers La desapareguda pista del car-
rer Tetuan és un dels espais emblemàtics 
del BM Granollers. Inaugurada el 1955, el 
terra de la pista era de ciment i com que 
no tenia sostre no s’hi podia jugar amb 
pluja. L’11 d’abril de 1958 va ploure a bots 
i barrals i s’havia de disputar un dels par-
tits de quarts del Campionat d’Espanya 
entre el BM Granollers i el Reial Madrid. 
Amb la pista inundada, l’equip merengue 
va decidir plegar veles i tornar cap a casa 
convençut que el partit se suspendria. No 
van comptar, tot i que havien estat adver-
tits, que els aficionats granollerins asseca-

rien la pista amb serradures, escombres i 
pals de fregar, moment que recull aquesta 
fotografia. A l’hora del partit, la pista del 
carrer Tetuan era ben seca i practicable 
per jugar a handbol. El Real Madrid, 
doncs, va perdre el partit per incomparei-
xença. Aquella derrota va significar l’inici 
de la desaparició de la secció d’handbol de 
l’equip blanc, que havia arribat a guanyar 
un parell de lligues, les de 1952 i 1955. 
Es desconeix l’autor d’aquesta imatge 
de l’escombrada al Real Madrid, però 
es conserva a l’ARXIU MUNICIPAL DE 
GRANOLLERS.
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Adrià Puntí en un moment del concert que va oferir dissabte al matí

‘De Puntí a Puntí’,  
amb Adrià Puntí.  
Espai Cultural i Gas-
tronòmic Tarambana, 
Cardedeu. Dissabte 24 
d’abril de 2021, 11.00h.

Granollers

Oriol Serra

Gorra negra, ulleres de sol 
i una llarga melena blanca 
caient sobre una camisa de 
quadres al més pur estil Neil 
Young. De vegades l’aparen-
ça no enganya, i la d’Adrià 
Puntí és la viva imatge d’un 
artista de naturalesa indo-
mable, acostumat a fer la 
seva i a viure al marge de 
cànons i convencions. No sol 
interpretar dos cops seguits 
la mateixa peça de la mateixa 
manera, si li ve de gust canvi-
ar la lletra d’una cançó sobre 
la marxa ho fa sense haver de 
donar explicacions, i als seus 
concerts literalment hi pot 
passar qualsevol cosa.

El cap de setmana passat 
va actuar per partida doble a 
l’espai cultural i gastronòmic 
Tarambana de Cardedeu. 
Dues sessions –dissabte i 
diumenge, tots dos dies amb 

les entrades exhaurides- 
emmarcades en una gira, De 
Puntí a Puntí, on el gironí 
repassa tres dècades de tra-
jectòria al seu aire però de 
forma generosa. Sense guió 

establert, tot sol a l’escenari 
i alternant l’austeritat d’una 
guitarra acústica amb els 
nocturns udols d’un vell pia-
no, va revelar les formes més 
bàsiques del seu cançoner i 

va presentar algunes de les 
peces que formaran el seu 
proper àlbum.

El concert de dissabte va 
tenir com a fil conductor una 
d’aquestes noves composici-

Sense guió establert
Adrià Puntí ofereix al Tarambana un generós repàs a tres dècades de trajectòria

ons. La història encara sense 
títol d’un marcià que assis-
teix a un congrés de telefonia 
mòbil, que Puntí va interpre-
tar cap al final de l’actuació 
després de diverses temp-
tatives que havien acabat 
redirigint-se cap a altres 
ports –”Ara m’he oblidat de 
com feia”, va ironitzar en una 
ocasió–. Encara en el capítol 
d’inèdits, va descobrir peces 
tan suggerents com Verins o 
Semblava que no havies tren-
cat mai cap plat.

La resta del concert la va 
dedicar a reinterpretar títols 
tan celebrats com Esperit, 
La clau de girar el taller, De 
muda en muda o un “Prohi-
bit” que va transportar fins 
a les coordenades més estri-
pades del blues i el gospel. 
En tanda de bisos va segellar 
una climàtica recta final tot 
encadenant Si i Ull per ull 
amb una eufòrica lectura 
de La cachimba i els rostolls 
d’Angelina, aquell vell clàssic 
d’Umpah-Pah que comme-
mora enguany el seu 30è 
aniversari.

Adrià Puntí  
és la imatge 

viva d’un artista 
de naturalesa 

indomable

Granollers engega un procés participatiu per recollir propostes sobre l’ús de l’equipament

El futur de Llevant Teatre, a debat
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Al mes de maig començarà el procés, que pretén implicar la ciutadania

Granollers

EL 9 NOU

El futur de Llevant Teatre de 
Granollers és sobre la taula. 
Aquest mes de maig comença 
un procés participatiu sobre 
aquest equipament escènic 
per identificar necessitats i 
recollir propostes dels veïns 
i veïnes, del teixit associatiu 
i cultural i de la ciutadania. 
Tothom qui ho desitgi pot 
participar-hi fent propostes 
sobre el funcionament i l’ús 
de l’equipament. 

En aquest marc es conside-
ra molt important la incor-
poració de la visió tècnica 
d’agents, usuaris i especta-
dors, i de la ciutadania pel 
que fa a la identificació de 
prioritats i la construcció col-
lectiva d’aquest equipament 
escènic vinculat al Teatre 
Auditori de Granollers.

Per participar en les sessi-
ons de treball caldrà inscriu-
re’s al procés participatiu a 
través del formulari que hi al 
web de l’Ajuntament fins al 
9 de maig. Durant tot aquest 

mes es faran les sessions de 
treball amb els participants, 
recollint propostes i deba-
tent. A partir del juny es 
valoraran les propostes i es 
farà el retorn dels resultats.

Llevant Teatre és des de 
l’any passat un equipament 

cent per cent públic després 
que fos absorbit totalment 
per Granollers Escena, la 
mateixa empresa pública que 
gestiona el Teatre Auditori de 
Granollers. L’absorció es va 
fer després que la directora 
artística de les tres darreres 

temporades, Txell Remolins, 
anunciés la seva intenció de 
plegar. Remolins havia agafat 
el relleu de Frederic Roda i 
Francinc G. Ars, que durant 
molts anys van estar al capda-
vant de Teatre de Ponent, tal 
com es deixa llavors.

L’Escola  
de Música i 
Dansa de Mollet 
celebrarà 30 anys

Mollet del Vallès

L’Escola Municipal de Música 
i Dansa de Mollet celebrarà 
aquest any el seu 30è aniver-
sari. L’equipament es va inau-
gurar l’any 1991 per tal que 
Mollet disposés d’un centre 
on poder fer estudis musicals. 
Des dels seus inicis, ha estat 
una escola molt estimada a 
la ciutat, tant per la qualitat 
dels seus estudis com per la 
seva implicació en la ciutat. 
Des de l’any 2009, l’escola 
també incorpora els estudis 
de dansa, en un espai annex 
al Teatre Municipal de Can 
Gomà. Aquest any, l’escola 
celebrarà una jornada de por-
tes obertes el dia 8 de maig al 
matí, amb cita prèvia. També 
s’ofereix la possibilitat de fer 
una visita virtual a través de 
la pàgina web del centre. Les 
preinscripcions per a l’Escola 
de Dansa tindran lloc del 13 
al 21 de maig (cal demanar 
cita prèvia del 3 a l’11 de 
maig). Pel que fa a l’Escola de 
Música, les preinscripcions 
seran del 24 de maig al 3 de 
juny (demanant cita prèvia 
del 10 al 21 de maig).

CRÍTICA DE MÚSICA
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L’espectacle ‘Catacric.40’ el fan set pallassos que condueixen el xou i cinc acròbates

La vida esclata al festival Circ Cric
La companyia de Sant Esteve de Palautordera presenta l’espectacle ‘Catacric.40’

Sant Esteve de P.

Pol Purgimon

Feia dos anys que, per culpa 
de la pandèmia, el Circ Cric 
no celebrava el seu festival. 
Aquest cap de setmana, la 
companyia de Sant Esteve 
n’ha encetat l’11a edició, que 
s’estirarà fins al 4 de juliol. 
Diumenge al migdia, en el 

camí que uneix el poble amb 
el circ, ja es podien sentir 
cridar els pallassos. Alguns 
animaven l’ambient mentre 
el públic encara feia cua per 
entrar a la carpa. La jornada 
s’ho valia, perquè s’hi repre-
sentava per primera vegada 
Catacric.40, l’espectacle que 
commemora els 40 anys de 
la companyia. L’obra està 

composta per set pallassos 
que condueixen el xou i cinc 
acròbates.

Aquesta vegada era molt 
important que el públic 
respectés les mesures de 
seguretat. Ho va dir la 
Senyoreta Titat, el personat-
ge que encarna Montse Trias 
i que fa de fil conductor 
de Catacric.40. A la mitja 

part i al final de la funció, 
Trias va ser l’encarregada 
de demanar que el públic 
marxés “esgraonadament”. 
I “la cultura és segura”, es 
va convèncer. Li queda molt 
bé aquesta responsabilitat, 
a la Senyoreta Titat, perquè 
sempre és l’encarregada de 
la sensatesa i l’ordre al Circ 
Cric.

En canvi, en Tortell Pol-
trona és el més entremali-
at. D’aquells que repeteix 
els errors –grotescos– una 
vegada i una altra. “Cagu’m 
dena”, es va repetir durant 
tot l’espectacle. A la funció 
hi ha trucs de sempre, com 
l’esquetx d’una puça que 
salta d’una banda a l’altra del 

cercle de la carpa. I també, 
com sempre, molta música. 
Al Cric Cric tothom és una 
mica músic, però en aquest 
Catacric.40 una banda de 
pallassos babaus (Brunette 
Bros), porten la batuta dels 
instruments. 

L’espectacle, com també 
és habitual, compta amb 
números d’equilibris, elasti-
citat, malabarisme i piruetes 
sobre un trapezi. L’últim va 
generar els aplaudiments 
més sonats entre el públic. 
Un públic que no va parar 
de cridar i interactuar amb 
els personatges del circ. Les 
rialles es van escapar durant 
tota la funció i van sonar fort 
durant la reinterpretació 
d’una obra de Shakespeare 
que van fer en Tortell Pol-
trona i la Senyoreta Titat 
disfressats amb un embut al 
cap i escombres sobre l’es-
cenari. Els números són els 
“catacrics” i “catacrecs”, com 
diuen al Circ Cric, que donen 
vida a aquesta nova edició 
del festival. 

El públic no va 
parar de cridar i 
interactuar amb 
els personatges 

del circ

La sèrie es va gravar principalment a Caldes de Montbui durant setmanes

TV3 estrena ‘Moebius’

A
JU

N
TA

M
EN

T
 D

E 
C

A
LD

ES

L’alcalde de Caldes, Isidre Pineda; el director de TV3, Vicecnt Sanchís, i la regidora de Cultura, Carme Germà

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

TV3 ha estrenat oficialment 
el primer capítol de la sèrie 
Moebius, que té Caldes de 
Montbui com a escenari 
principal. La projecció del 
capítol es va fer dijous al 
vespre als cinemes Verdi 
de Barcelona en el marc de 
la cinquena edició del BCN 
Film Festival. A l’estrena hi 
va assistir l’alcalde, Isidre 
Pineda, i la regidora de 
Turisme, Carme Germà.
Moebius és una coproduc-

ció de Veranda TV i TV3 que 
es començarà a emetre el 
dilluns 17 de maig. Es tracta 
d’un thriller d’investigació 
situat a La Farga, un poble 
fictici de la Catalunya interi-
or on tothom coneix tothom, 
però ningú confia en ningú. 
Caldes de Montbui és, a la 

sèrie, aquest petit poble on 
transcorre l’acció. El rodatge 
es va dur a terme a principis 
d’any per diferents espais del 
municipi.

La trama de la sèrie se cen-
tra en un cas que afecta un 
alumne de l’institut d’aquest 
municipi. Mamen (Aida 
Oset), la nova professora de 
matemàtiques d’aquest cen-
tre educatiu, comença una 
investigació pel seu compte 
que farà que alguns secrets 
llargament enterrats al poble 
surtin a la llum.

Creada per Eduard Cortés 
i Piti Español, la sèrie consta 
de 10 episodis de 40 minuts, 
dirigits pel mateix Cortés i 
s’ha rodat principalment a 
Caldes de Montbui. Pel que 
fa al repartiment, al costat 
d’Aida Oset també hi aparei-
xen altres cares conegudes 
com les d’Andrew Tarbet, 
Bea Segura, Lluís Marco, 
Roger Casamajor, Lluís 
Villanueva, Victòria Pagès, 
Montse Morillo i Joan
Amargós, entre altres. A més, 
la sèrie també és una aposta 
de TV3 per joves talents.
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La cantautora granollerina Ivette Nadal en un moment del concert de diumenge a la Nau B1, acompanyada del guitarrista Marcel Torres

Dilluns, 26 d’abril de 202128

‘La ferida’, Ivette Nadal  
i Marcel Torres. Nau B1. 
Granolles. Diumenge,  
25 d’abril. 12.00.

Granollers

X.G.G.

Una de les virtuts que sem-

Fluir pel Niàgara
La cantautora Ivette Nadal presenta ‘La ferida’ a  la sala Nau B1 de Granollers

pre he destacat de l’enyorat 
David Bowie és el fet d’haver 
llegat una obra força indiscu-
tible a partir d’una constant 
transformació artística. Fins 
i tot, en les puntuals conces-
sions comercials –per pagar 
factures o capricis–, en les 
creacions menys aconsegui-
des –que també les va rea-

litzar–, o en aquell immens 
epitafi titulat Blackstar –un 
àlbum que molts van com-
prar i que pocs el van escol-
tar més d’un cop– va deixar 
la seva singular empremta. 
Aquest tarannà camaleònic 
de vegades li va reportar la 
pèrdua d’alguns fans immo-
bilistes, les males crítiques 

dels entesos o els palpables 
descensos de vendes, però 
mai va trencar la seva preci-
sa trajectòria, que s’ha anat 
revalorant amb el pas del 
temps. 

I en similars tessitures, 
salvant les distàncies, es 
troba actualment la cantau-
tora Ivette Nadal després 

d’haver lliurat la seva última 
complicitat discogràfica amb 
el fonamental compositor i 
multiinstrumentista Pascal 
Comelade, En nom de la feri-
da, i el seu complementari 
poemari L’àngel i la inferme-
sa del pensament. 

Per tant, amb una ferma 
voluntat de canviar de regis-
tre, la granollerina va oferir 
aquest diumenge al migdia 
un avanç de la seva prope-
ra proposta en el reubicat 
escenari de la sala Nau B1 a 
causa de les indecises incle-
mències climatològiques. 
Amb les acurades harmonies 
i precioses decoracions de 
dues guitarres, la seva visto-
sa electroacústica japonesa i 
l’espanyola del jove talentós 
Marcel Torres, Nadal va com-
pletar un recital equilibrat, 
encara que massa curt per al 
meu gust, amb introspectius 
versos propis o aliens –de 
Frida Kahlo i de Miguel Her-
nández–, partitures de nou 
encuny i versions a mida de 
referents com Quico Pi de 
la Serra, els incombustibles 
Rolling Stones –la fràgil 
balada As Tears Go By adapta-
da al català per Enric Casas-
ses– i el duet format per PJ 
Harvey i l’abans esmentat 
Comelade en el senzill Love 
Too Soon.

La cantautora 
granollerina 
va oferir un 

avanç de la seva 
propera proposta

P.
P.

Núria Rossell en la presentació del llibre que es va fer divendres a la tarda a Sant Celoni

Sant Celoni

P.P.

Núria Rossell ha demostrat 
que és una de les artistes 
més inquietes del Baix 
Montseny. Nascuda a Sant 
Celoni, però resident a Sant 
Esteve de Palautordera, 
Rossell ara ha coordinat el 
llibre No ens prendran la 
veu (Un NouAire, 2021). Es 
tracta d’una obra col·lectiva 
de quatre pintores –amb 
la mateixa Rossell, Marta 
Ballvé, Anet Duncan i Laura 
Iniesta– que dialoguen amb 
els textos de 24 dones de 
diferents disciplines i ofi-
cis. El llibre es va presentar 
aquest divendres al vespre a 
l’Ateneu de Sant Celoni, en 
el marc de les activitats de 
Sant Jordi programades per 
l’Ajuntament.

L’acte va servir per mos-

trar un tastet de 12 de les 
24 peces que inclou el lli-
bre. “Són textos fets des de 
l’empoderament femení”, 
va explicar Núria Rossell. 
Cadascuna de les obres que 
apareix a No ens prendran la 
veu està elaborada a partir 
d’una paraula, que inspira 
un text d’una dona i, de 
retruc, la pintura d’alguna 
de les quatre autores del lli-
bre artístic.

D’aquesta manera, l’obra 
inclou textos de personali-
tats com la model Judit Mas-
có, que hi parla d’educació; 
Carme Forcadell, que escull 
la paraula llibertat; perio-
distes com Montse Virgili 
o Txell Feixas, i altres de  
vinculades al Montseny, com 
la ninotaire Joana Clusellas, 
la biòloga Carme Rosell o la 
cantautora de la Roca Laia 
Llach, que també va posar 

música a l’acte de Sant Jordi.
També van poder parlar 

les autores Marta Ballvé i 
Anet Duncan. Aquesta últi-
ma, sud-africana, va puntua-

litzar que, per ella, “l’art no 
té gènere” i va afegir, sobre 
les seves obres: “Pintaré de 
groc fins que no alliberin els 
presos.” Per la seva banda, 

Núria Rossell va explicar 
que, per ella, la paraula “més 
important” del llibre és soro-
ritat, perquè fa referència a 
la solidaritat entre dones.

Núria Rossell crea un diàleg 
entre dones al seu nou llibre

CRÍTICA DE MÚSICA
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La comitiva, amb la marededéu, va arribar al jardí de l’Asil Hospital de la Garriga

Un aplec de petit format
La Garriga celebra l’Aplec dels Garriguencs a Puiggraciós amb canvis

La Garriga

Júlia Oliveras

Al voltant de les 9 del matí de 
diumenge, una quinzena de 
persones es van reunir al San-
tuari de Puiggraciós per ini-
ciar l’Aplec dels Garriguencs 
a Puiggraciós, però, enguany, 
amb moltes novetats.

A diferència de les ante-
riors edicions, l’Aplec es 

va celebrar en un format 
petit seguint totes les mesu-
res sanitàries establertes 
pel Procicat. “Com que no 
podíem pujar tots al san-
tuari, doncs hem baixat la 
verge al poble”, explicava 
Víctor Rodríguez, de la de 
la Comissió de l’Aplec dels 
Garriguencs a Puiggraciós. 
Diversos representants de 
les entitats organitzadores 

de la jornada –el Centre 
Excursionista Garriguenc, 
l’Agrupació Sardanista de la 
Garriga i la Parròquia– van 
ser els encarregats de baixar 
la marededéu fins al poble. 
Cap a 2/4 d’11 arribaven a la 
Doma i des d’allà, rebuts per 
una desena de persones, van 
dirigir-se fins l’Asil Hospital, 
on els esperava l’alcaldessa, 
Dolors Castellà. 

Al ritme del repic de cam-
panes van entrar al jardí de 
l’Asil Hospital i, poc des-
prés, just quan començava a 
plovisquejar, la comitiva va 
encaminar-se fins a l’esglé-
sia de Sant Esteve. Un gran 
nombre de garriguencs i 
garriguenques els esperaven 
juntament amb mossèn San-
ti, l’Escolania Parroquial i la 
cobla Maricel. 

En acabar l’ofici, la matei-
xa cobla acompanyada pel 
tenor Andreu Miret va inter-
pretar diverses sardanes. 
Va ser un breu concert que 
va posar el toc final a una 
jornada que va emocionar 
mossèn Santi, el qual agraïa 
als assistents a l’església la 
rebuda entre grans aplau-
diments a la verge. “Les cir-
cumstàncies ens impedeixen 
fer l’aplec de cada any però 
la voluntat dels garriguencs 
ha permès aquesta jornada”, 
recalcava. 

Una jornada que els 
ciutadans de la Garriga 
celebren des d’aproxima-
dament el segle XVIII. El 
quart diumenge d’abril està 
marcat en l’agenda de tots 
els garriguencs per pujar a 
Puiggraciós com un vot de 
poble a la Mare de Déu. Mal-
grat la pandèmia de la Covid-
19, la cita no s’ha anul·lat, 
el temps ha acompanyat i la 
valoració dels organitzadors 
ha estat molt positiva.

Ha estat un aplec molt sin-
gular marcat per aquest petit 
format que, en paraules de 
Rodríguez, podria repetir-se 
en els propers anys: “Aques-
ta edició especial marca un 
abans i un després en poder 
replantejar futures edicions 
de l’Aplec. Els organitzadors 
sospesen mantenir en el 
futur alguna de les particula-
ritats d’aquest any.”
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Ràdio Kaliu s’estrena amb la diada de Sant Jordi  
i els deu anys de municipi lector
Lliçà de Vall Ràdio Kaliu, la nova emissora municipal de Lliçà de Vall, va 
estrenar-se divendres passat, diada de Sant Jordi. L’estrena de l’emissora 
va coincidir amb la celebració dels 10 anys de municipi lector. L’aniversari 
va centrar el programa especial que es va fer en directe des de la plaça de la 
Vila i que van arrencar Neus Pujol, tècnica de joventut, i Jésica Páez, educa-
dora social del municipi (a la foto). Ràdio Kaliu neix com una emissora col-
laborativa que funcionarà a partir de les aportacions voluntàries de perso-
nes de diverses edats del municipi i d’altres pobles de la vall del Tenes. Les 
emissions regulars, que es podran escoltar per internet, arrenquen dilluns. 
De manera progressiva, s’aniran estrenant els diversos programes previstos.
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Diverses persones 
es van encarregar 

de baixar  
la marededéu  

a la Garriga

Petita festa al barri Montserrat de la Garriga 

La Garriga El barri Montserrat de la Garriga va recuperar la seva festa, però 
només amb tres actes, amb els aforaments limitats i adaptada totalment a la 
pandèmia.  Una de les activitats va ser la sessió de monòlegs (a la fotografia 
superior), que es va celebrar dissabte al migdia al carrer dels Banys, i que va 
aplegar una quarantena de persones de públic. Els monologuistes eren de la 
Garriga i de Martorell. La festa va continuar a les 5 de la tarda amb la missa 
cantada per l’Escolania Parroquial i posteriorment amb el concert que va ofe-
rir la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. “Aquest any no hem pogut fer res 
més, però estem contents d’haver pogut fer la celebració. Esperem que l’any 
que ve ja sigui una festa més completa”, comenta Joan Colomina, president de 
l’Associació de Veïns del Barri Montserrat de la Garriga.
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L’aplicació facilita la feina als equips tècnics de les colles castelleres i muixerangueres

Granollers

EL 9 NOU

L’aplicació FemPinya, un 
servei que facilita la feina als 
equips tècnics de les colles 
castelleres i muixerangueres, 
fa un pas més i es constitueix 
com a associació en aquests 
moments en què la pandèmia 
de la Covid-19 no permet 
l’activitat castellera.

FemPinya va néixer l’any 
2016 de la mà d’un membre 
dels Xics de Granollers, Pepe 
Martín, i fins ara havia estat 
una aplicació que funciona 
mitjançant un vot de Tele-
gram. L’objectiu d’aquesta 
app és la gestió dels equips 
tècnics de les colles caste-
lleres: permet conèixer amb 
anterioritat l’assistència 
als assajos i actuacions de 
les castelleres amb la con-
firmació prèvia des dels 
seus dispositius mòbils o 
ordinadors. També permet 
analitzar les seves dades 
d’assistència i gestionar les 
posicions a pinyes i troncs 

automatitzant la feina de 
compondre les estructures, 
o modificant-se simplement 
arrossegant un altre nom. Un 
cop publicades les pinyes, es 
poden consultar fàcilment 
per part de totes les castelle-
res mitjançant un sistema de 

missatgeria instantània. Fins 
la darrera temporada del 
2019, aquesta aplicació ha 
estat totalment implementa-
da per la colla castellera Xics 
de Granollers, essent l’única 
eina utilitzada per “cantar” 
les pinyes, amb la millora del 

temps dedicat a tancar-les i 
per tant el rendiment que ha 
permès ampliar el nombre de 
proves en assaig. 

Actualment és una associa-
ció perquè Martín s’ha volgut 
deslliurar una mica de la feina 
i ha decidit construir-la com 

a associació perquè, segons 
Paula Soto Reina, vocalia de 
comunicació  “funcioni d’una 
manera més autònoma i que 
no hagi d’estar subjecte a cap 
colla”. Així, quan Martín vul-
gui retirar-se del tot, podrà 
continuar funcionant. Les 
colles fundadores són Trem-
pats de la UPF, Castellers i 
Castelleres de Mollet, Xics 

de Granollers, Castellers de 
Lleida, Moixarangues de la 
Plana i Castellers d’Andorra. 
Les colles que en formen part 
són d’àmbit català, no només 
comarcal. 

En l’assemblea celebrada 
telemàticament el 26 de 
març es van aprovar els esta-
tuts de la nova entitat i es va 
escollir la junta directiva. La 
constitució de FemPinya com 
a associació suposa una ges-
tió col·lectiva per part dels 
membres implicats i aporta-
cions de les colles. 

L’associació, 
a diferència 

de l’aplicació, 
funciona de 

forma autònoma

Els gegants tornen a ballar
La colla de Sant Celoni es mou per primera vegada en un any i mig

A
IT

A
N

A
 S

U
C

H

Els dos gegants i el gegantó van ballar a la Rectoria Vella

Sant Celoni

Pol Purgimon

Fins aquest dissabte, feia 
gairebé un any i mig de l’úl-
tima vegada que els Gegants 
de Sant Celoni van sortir a 
ballar. Va ser al desembre del 
2019, durant els actes de La 
Marató de TV3 al municipi. 
Com si haguessin tornat a 
la vida, en Martí, la Maria 
del Puig i el gegantó Mau 
van acostar-se dissabte a la 
tarda a la Rectoria Vella. 
Durant el confinament, la 
Colla Gegantera només havia 
pogut organitzar una cerca-
vila motoritzada al juliol i 
exposar els Gegants durant la 
festa major del setembre.

Aquest dissabte van seguir 
primer les mateixes passes 
dels últims mesos. Els mem-
bres de la colla van començar 
una cercavila motoritzada a 
2/4 de 5 de la tarda des del 
Molí Paperer i van passar per 
tots els barris de Sant Celoni, 
amb música enllaunada i 
enganxats al remolc que duia 
un petit tractor. A les 7 va ser 
el torn de ballar a la Rectoria 
Vella, on, des de les 5, l’Ajun-
tament havia organitzat una 
mostra d’entitats de cultura 
popular del municipi.

Els tres gegants van pujar 
a l’escenari. Primer en Martí 

L’aplicació va néixer el 2016 de la mà d’un membre dels Xics de Granollers

FemPinya ja és associació

i la Maria del Puig, que els 
van haver d’alçar inclinats 
per les escales de tan grossos 
que són, i després el gegantó 

Mau. Els dos primers arriba-
ven amb novetats: pentinats 
nous i, en el cas de la Maria 
del Puig, també arracades 

noves. A més, tots dos ana-
ven engalanats amb motius 
de Sant Jordi. En Martí, amb 
un llibre –“Llegir ens fa 

gegants”, deia a la portada–, 
i la Maria del Puig, amb un 
ram de roses. 

RETORN  
A LA NORMALITAT

Darrere seu, els grallers i els 
caixers de la colla van marcar 
el ritme de la dansa amb els 
instruments. Entre el públic, 
diversos nens, ben atents a 
les notes, seguien el compàs 
de les cançons. “Estem molt 
contents de portar il·lusió 
i alegria a Sant Celoni”, va 
explicar a EL 9 NOU el pre-
sident dels geganters, Jordi 
Deumal. Per a la colla, la 
diada del dissabte era un dia 
important: significava “un 
retorn a la normalitat”. “És 
un retorn a la nostra vida de 
geganters”, deia Deumal. 

La diada també va ser un 
bàlsam per a nenes com la 
Nina i la Bruna, dues ami-
gues de 9 i 10 anys que van 
sortir al carrer per veure els 
Gegants. “Hi ha hagut festes, 
però els Gegants no sortien”, 
explicava la Nina. “Volem que 
ballin, perquè si no sembla 
que estiguin com un roc, de 
no moure’s”, explicava la 
Bruna.

La colla també va aprofi-
tar la ballada per entregar 
a Càritas i la Creu Roja els 
2.500 euros recollits per la 
venda d’un conte que van 
editar l’estiu passat. Es tracta 
de la història il·lustrada El 
Martí i la Maria del Puig en 
confinament, que van dibui-
xar 15 autors vinculats al 
municipi.
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El Tast declara l’estat de felicitat

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

 

La il·lusió va prendre els carrers de Canovelles i les Franqueses gràcies al Tast de la Mitja 

Canovelles

Toni Canyameras 

Encalmat el vent, radiant el 
sol, amb gust de primavera i 
aroma d’estiu, el dia ja es va 
llevar amb ganes de fer gam-
bades. Allà, en un inhòspit 
polígon situat a Canovelles 
–com qualsevol en un cap 
de setmana–, va ser declarat 
l’estat de felicitat dels atle-
tes populars de la comarca, 
orfes de proves en ruta des 
de feia un any i embriagats 
per un esclat d’entusiasme 
compartit amb el pilot dels 
atletes d’elit, encapçalats 
per Ayad Lamdassen i l’etí-
op Likina Amebaw. “És una 
sensació brutal. La gent t’em-
penyia per córrer, ha estat 
un festival. Feia més d’un 
any que no corria una prova 
d’asfalt, m’he divertit tant 
que la cursa se m’ha fet curta 
i tot”, descrivia, exultant, Eva 
Martos, una de les atletes 
populars, Havia preparat 
amb el Tast amb la mateixa 
passió que un corredor d’elit 
el Tast junt amb el seu marit, 
Marc Castellsagué. 

“He perdut vuit quilos des 
del Nadal per baixar de 40 
minuts. Poder córrer és un 
al·licient amb la situació que 
vivim. He gaudit molt”, des-
tacava Castellsagué. Bon dia 
també per mirar cap amunt, 
bell aspecte del cel al marge, 
el tast va ser també una espè-
cie de manifestació de 1.500 
corredors contra els encar-
carats desertors repressors 

de l’esport, negacionistes 
del seu caràcter garant de 
la salut. “L’esport és salut, 
nosaltres ajudem que els 
hospitals estiguin més buits”, 
recordava el president de la 
Federació Catalana d’Atle-
tisme. 

Va ser també un tast de 
primeres vegades. Com per 
al també popular Sergio Igle-
sias, que viu la seva conver-
sió de noi de peses a runner. 
“Al desembre van tancar el 
gimnàs i vaig decidir comen-
çar a córrer. Encara que haig 
de perdre quilos, he canviat 
el xip. He gaudit molt i ara 
vaig per la Mitja”, ressaltava. 
Però també va ser el primer 

cop per a Ayad Lamdassen. 
No li va fer res al esprimatxat 
però portentós plusmar-
quista estatal de marató, 
definició de primor amb els 
seu 1,72 d’alçada i els seus 
50 quilos i el seu 3% de greix 
corporal, considerat el mínim 
per viure. Va alçar els braços 
per completar els 10 quilò-
metres entre Canovelles i les 
Franqueses amb 29min 22s, 
per davant de Jesús Olmos 
(29min 46s) i el letó Dmitrijs 
Serjogins (29min 49s). “He 
decidit fer un canvi de ritme 
al quilòmetre 7. M’ha encan-
tat el circuit i la organització 
ha estat molt bona. Seré a la 
Mitja per preparar la marató 

dels Jocs Olímpics”, deia el 
fondista de 39 anys. 

Likina Amebaw va celebrar  
també l’estrena amb triomf 
amb els seus 32min 20s, al 
davant de Gema Barrachina 
(33min 31s) i la francesa 
Ledhem Fadouwa (33min 
41s). “M’ha agradat córrer 
aquí per primer cop, té molt 
de mèrit organitzar una 
cursa en aquest context”, 
destacava l’etíop de 23 anys. 
No va pujar al podi aquest 
cop Miriam Ortiz, fixa al 
calaix des del 2016, 13a amb 
38min 22s. Prou bé per estar 
embarassada de cinc mesos. 
“No m’esperava fer aquesta 
marca”, admetia. 

Villuendas: 
“El circuit 
de la Mitja 
no serà 
l’habitual”

Canovelles 

T.C.

“No podem demanar més”,  
afirmava, ja més relaxat, 
Joan Villuendas, al final 
de la cursa. Els somriures 
traçaven els al comença-
ment tensionats rostres 
dels organitzadors. “Hem 
tingut bon temps i els 
atletes d’elit han donat 
la talla, era difícil que hi 
hagués rècords perquè han 
passat mesos sense com-
petir. La gent ha respectat 
les mesures anti-Covid, 
hem demostrat que es pot 
organitzar una prova d’as-
falt en condicions segures. 
Esperem que això animi 
la gent a inscriure’s a la 
Mitja [el 16 de maig]”, des-
tacava el president de la 
Federació d’Atletisme. La 
prova reina de la comarca 
ha fixat el límit en 4.000 
corredors i les inscripcions 
s’enfilen ja cap a 2.000. 

Malgrat que no s’hagi 
anunciat encara el circuit, 
de les paraules de Villu-
endas es desprèn que serà 
diferent: “Encara no hem 
decidit el circuit però el 
que és segur és que no 
serà l’habitual, serà un 
recorregut que passi per 
poques zones urbanes 
per evitar aglomeracions, 
seguint el model del Tast.”

Tamayo respon a Marquès 
que ell no té res a veure en la 
decisió de la Junta Electoral 

Les Franqueses del Vallès

T.C.

El president del Club Tennis 
Els Gorchs, Jaume Marquès 
va denunciar que la Junta 
Electoral va rebutjar la seva 
candidatura a les eleccions 
de la Federació Catalana de 
Tennis influïda per Jordi 
Tamayo, reelegit president 
de l’ens un cop només es pre-
sentava la seva candidatura 
als comicis del 26 d’abril. 
Marquès, que no ha pogut 
concórrer a les eleccions per-
què un dels membres del seu 
equip no tenia llicència amb 
un any d’antiguitat, conside-
ra que la Junta Electoral va 
interpretar de manera inten-
cionadament diferent un 
defecte formal que, segons 
ell, també presentava la can-

didatura de Tamayo en les 
eleccions del 2017. El diri-
gent d’Els Gorchs apel·larà al 
Tribunal Català de l’Esport 
per impugnar el procés.

El mateix Tamayo ha vol-
gut defensar-se de les acu-
sacions: “La Junta Electoral 
és un òrgan independent 
i, a més, els membres que 
tenia fa quatre anys eren 
diferents als d’ara. Ha estat 
una decisió fonamentada en 
dret en la qual no tinc res a 
veure, però clar que té dret a 
recórrer. Un cop he tret més 
que el doble d’avals, seríem 
els primeres interessats a 
celebrar eleccions però la 
Junta Electoral ha aplicat el 
Reglament Electoral aprovat 
en assemblea de clubs”,  asse-
gura el president de la Fede-
ració Catalana de Tennis. 

L’equip de Flores remunta a la pròrroga el 29-26 de l’anada

El BM Granollers guanya al 
Barça la Lliga Catalana juvenil 

El BM Granollers celebra el títol de Lliga Catalana 

Granollers

EL 9 NOU 

A l’elit és una altra cosa però  
a la base triomfa molts cops 
el BM Granollers. L’equip 
vallesà va quedar campió de 
la Lliga Catalana juvenil des-
prés de guanyar la tornada 
de la final al FC Barcelona 
per 33-29 al Palau amb un 
gol als últims segons de la 
pròrroga de Xavi Martínez.  
El resultat de l’anada va ser 
de 29-26. 

El Granollers, fruit dels 
nervis, va començar al dar-
rere però va equilibrar un 
matx amb molts moviments 
al marcador. L’ofensiva final 
dels vallesans, que va con-
trastar amb les errades dels 
blaugrana, va possibilitar 

que els de Flores fessin camí 
cap al títol. Una aturada de 
Pol Amores en l’última juga-
del partit va ser la que va 

forçar una pròrroga en què el 
Barça no va poder marcar en 
l’última acció. 750 persones 
van assistir al Palau. 

L’entusiasme dels atletes populars pren una cursa que guanyen Lamdassem i Amebaw
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Elene Vázquez en un intent de penetració davant la defensa de la pivot catalana, Elisabet Cesáreo

El pitjor malson del KH-7
L’equip guipuscoà no va donar opcions a un KH-7 bastant desencertat

KH-7 BM Granollers   22

Wiggins, Ana González (3), Elaine 
Gomes (3), Jana Castañera (1), Carmen 
Prelchi (1), Giulia Guarieiro (1) i Ona 
Vegué (7) [set inicial]; Marta Mera (ps), 
Anna Colomer, Laia Moragues, Elene 
Vázquez (1), Mireia Torras, Janna 
Sobrepera (3) i Martina Capdevila (2).

Super A. Bera Bera   32

Renata Arruda, Maitane Echeverria 
(3), Malena Cavo (4), Esther Arrojería 
(4), Laura Hernández (1), Oliveira (2) 
i Ainhoa Etxeberria (1) [set inicial]; 
Fernandes (ps), Manuela Pizzo (3), 
Nekane (2), Alba Menéndez (5), 
Elisabet Cesáreo (1), Mirene Moreno 
(1) i Adriana Cardoso (5).

ÀRBITRES: Miquel Florenza i Jordi Ausàs. Exclusions per Guarieiro, Castañera 
i Sobrepera pel KH-7 BM Granollers i Oliveira, Menéndez i Cavo pel Super 
Amara Bera Bera.

PARCIALS: 2-3, 3-6, 5-10, 7-11, 8-12, 11-16 [descans]; 12-19, 15-25, 15-25, 18-26, 
21-28 i 22-32.

Granollers

Eudald Clascà 

En un partit en què tot va 
sortir al revés, el Super Ama-
ra Bera Bera va passar com 
un autèntic tifó pel Palau 
d’Esports de Granollers i no 
va donar cap mena d’opció 
a l’equip de Robert Cuesta, 
que va mostrar una de les 
seves pitjors cares. El KH-7 
BM Granollers, que segueix 
sense conèixer la victòria en 
la fase pel títol, es va veure 
superat en tot moment per 
un equip guipuscoà que va 
tenir les aturades de Renata 
Arruda –23 aturades– com el 
seu màxim aliat. La portera 
brasilera va acabar traient 
de polleguera les jugadores 
vallesanes que una vegada 
darrere l’altra van xocar amb 
un autèntic mur.

L’inici de partit ja va fer 
presagiar la pitjor de les 
sorts per les vallesanes. Sota 
la direcció d’Arrojeria i amb 
l’encert de Malena Cavo i 
Etxeberria des del pivot, el 
Bera Bera va poder obrir les 
primeres grans distàncies 
en el marcador, fet que va 
obligar Robert Cuesta a 
aturar l’hemorràgia (2-6, 
min. 8). Les d’Imanol Álva-
rez van continuar castigant 
cada mínim error del KH-7, 
en especial, el replegament 
defensiu, que va ser una 
de les grans mancances de 
les vallesanes. Les extrems 

Ona Vegué –7 gols– i Ana 
González sostenien com 
bonament podien el KH-7 
Granollers, de la mateixa 
manera que Wiggins amb 
diverses parades, encara que 
no era suficient, ja que les 
pèrdues de pilota –moltes 
de no forçades– llastaven les 
locals. Amb un parcial de 3-1 
va arribar el millor moment 
de les vallesanes, que es van 
apropar a tres gols (8-11, 
min. 23). Tot i això, la reac-
ció va quedar ràpidament 

diluïda amb les transicions 
del Bera Bera, que van tornar 
a fer molt mal. Els gols de 
Menéndez, Pizzo i Cesáreo 
van tornar a obrir forat en el 
marcador al descans (11-16).

El que podia ser un inici 
esperançador a la represa, 
per l’exclusió de Cavo al dar-
rer segon del primer temps, 
va passar a ser l’inici del fi 
pel KH-7. Un parcial de 0-2 
amb inferioritat del Bera 
Bera va fer parar el partit a 
un decebut Robert Cuesta. 
La defensa va continuar fent 
aigües davant una Cardoso 
en estat de gràcia, que va 
liderar un nou parcial de 2-7 
que va trencar i sentenciar 
el partit. Cuesta va gastar 
el seu darrer temps mort al 
minut 10 per intentar aturar 
l’allau de joc de les guipus-
coanes. Després del temps 
mort, el rumb del partit va 
canviar. De la mà d’una inci-
siva Ona Vegué, que es va 
carregar l’equip a l’esquena, 
el KH-7 va anar maquillant 
el marcador, fruit també de 
la relaxació de les visitants 
(20-26, min. 21). La reacció 
va quedar-se aquí. Menéndez 
va agafar les regnes del seu 
equip i, aprofitant que les 
forces del KH-7 ja estaven 
sota mínims, van tornar a 
augmentar l’escletxa fins a 
10 gols, amb el 22-32 final.

RobERt CUEsta,  
dECEbUt I REsIgNat

Robert Cuesta no va tenir 
pèls a la llengua en manifes-
tar la seva disconformitat 
amb el joc de l’equip. “No 
hem estat bé, sens dubte. 
Ens hem equivocat en atac, 
la selecció de llançament 
no ha estat bona. Crec que 
no ens hem acabat de sentir 
còmodes en cap moment. 
Pel que fa a la defensa, no 
hem ajustat bé les sortides, 
hem deixat que llancessin de 
fora i ens ha faltat intensitat 
defensiva”, explicava.

Benvinguda a la Lola, la mascota 
del Mundial femení a Granollers
Granollers

E.C.

En els instants previs a 
l’inici del partit entre el 
KH-7 BM Granollers i el 
Super Amara Bera Bera es 
va donar el tret de sortida a 
la promoció de Granollers 
com a seu del Mundial 
d’Handbol Femení, que es 
farà del 2 al 19 de desem-
bre, i del qual el Palau d’Es-
ports de Granollers serà 
una de les seus. Amb motiu 
de la celebració, l’alcalde 
de Granollers, Josep May-
oral, i el regidor d’Esports, 

Álvaro Ferrer, van donar 
la benvinguda a la ciutat a 
la mascota del Campionat 
del Món, la linx Lola, que 
va fer el servei d’honor del 
partit.

daRRERs PREPaRatIUs

El regidor Álvaro Ferrer, 
explicava que estan ulti-
mant la preparació. “Fa 
força anys que treballem en 
les instal·lacions per poder 
celebrar aquest primer 
Mundial d’handbol femení 
a l’Estat espanyol. Estem 
treballant amb la Federació 
Espanyola i amb les diver-
ses comissions tota la feina 
prèvia, que no es veu. A 
partir d’aquesta setmana la 
ciutat començarà a respirar 
més handbol”, afirmava 
Ferrer, que es mostrava con-
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Josep Mayoral i Álvaro Ferrer donen la benvinguda a la Lola
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KH-7 BM Granollers     31

 Varela, Valera (3), Rius, Ruiz 
(5), Hernández (2), Castilla (2) i 
Blanchart (1)–set inicial–; Zudaire, 
Miró (1), Montolio, Vega, Rivas (1), 
Ferré (8), Estirado (1), Rof (5) i Prat 
(2).

La Salle Montcada       31

Zudaire, Ruiz (2), Hernández (3), 
Blanchart (2), Rof (3), Castilla 
(3) i Prat (7)-set inicial-; Varela, 
Rodríguez, González, Valera (2), Rius 
(1), Vega (5), Álvarez i Estirado (3)

ÀRBITRES: José Torrente i Sergio 
Francisco Gallardo. Exclusions per 
Rof, Estirado, Blanchart i Castilla 
pel KH-7 BM Granollers i Muñoz i 
Bonilla per La Salle Montcada.

PARCIALS: 2-5, 4-7, 7-9, 7-11, 12-13, 
16-15 [descans]; 20-19, 22-21, 24-24, 
27-26, 28-29 i 31-31–final.

Un llançament 
al pal al darrer 
segon evita el 
triomf del KH-7

Granollers 

EL 9 NOU

La sort li va ser esquiva al 
KH-7 BM Granollers. Des-
prés d’empatar el partit en 
un darrer minut de bogeria, 
Martí Ruiz va enviar el dar-
rer llançament al pal. El par-
tit va ser trepidant de princi-
pi a fi. El Montcada –amb un 
gran Víctor Sáez– va coman-
dar el partit molts minuts 
aprofitant el fluix inici dels 
locals. El KH-7, tot i anar a 
remolc, va recuperar dues 
pilotes per igualar el partit i 
signar l’empat definitiu.

El Sant Esteve desdibuixa un 
desconegut Avannubo La Roca
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Pau Pérez, amb el número 77 i Joan Àngel contacten amb el llançament exterior d’Òscar Castillo, de La Roca

Avannubo La Roca 21

Xavier Gesa, Manzano (1), 
Hernández (6), Òscar Castillo (1), 
Edu Sánchez, Navarro i Catafal (1) 
[set inicial]; Miquel, Sanoun, Inserte 
(1), Casas (3), Piqueras (3), Bernad, 
Mainar (3), Albert Sánchez (2) i 
Guillem Castillo.

CH Sant Esteve  31

Pere Gesa, Prat, Pau Pérez (2), Joan 
Àngel, Xerta (4), Marçal Àngel (2) i 
Fons (4) [set inicial]; Marín, Ponsatí 
(2), Vila, Lleonart (1), Pujadas (1), 
Castañé, Planas (8), Andreu Àngel 
(3) i Morell (4).

ÀRBITRE: David Montes i Armando Abel Pérez. Exclusions per Catafal, Òscar 
Castillo, Bernad i Navarro per l’Avannubo La Roca i Fons, Joan Àngel i Pujades 
pel Sant Esteve de Palautordera.

PARCIALS: 1-1, 2-1, 6-3, 7-5, 8-10, 11-13 [descans]; 12-17, 12-19, 13-22, 16-24, 18-
27 i 21-31.

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà 

El Sant Esteve, amb diversos 
membres de la plantilla amb 
passat roquerol, va arrasar al 
Pavelló Nou de la Roca. Els 
de Maiol Bosch i Oriol Caste-
llarnau –també l’any passat 
entrenant a La Roca– van 
mostrar-se molt superiors 
als locals i van donar la seva 
millor versió, amb un Jordi 
Planas que va fer el que va 

voler –amb 8 gols.
L’inici de l’Avannubo La 

Roca va ser molt bo, amb un 
Miquel sota els pals –que va 
entrar per la lesió de Xavi 
Gesa– que va fer set atura-
des en els primers minuts 
i va minvar les opcions del 
Sant Esteve. Amb el pas dels 
minuts, el centre defensiu 
–amb Xerta i Joan Àngel– es 
va mostrar molt solvent 
davant els atacs roquerols. El 
desencert en l’atac local va 
anar propiciant contracops 
fàcils per al Sant Esteve, a qui 
li estava sortint a la perfecció 
el pla de partit (8-10, min. 
25). En els darrers minuts 
del primer temps, únicament 
Mainar veia porteria per La 
Roca. En canvi, el Sant Esteve 
aconseguia transformar amb 
facilitat. Tot i això, al descans 
es va arribar amb un mínim 
avantatge visitant (11-13).

La demolidora sortida 
del Sant Esteve en el segon 
temps va ser un fort cop al 
partit. Un parcial d’1-6 de 
sortida va deixar el partit 
molt encarrilat pel bàndol 
visitant. La impotència 
roquerola es va veure reflec-
tida en falta de concentració, 
per exemple, en errors de 
canvi. El Sant Esteve va con-
tinuar fent sang de la ferida 
i va acabar guanyant molt 
còmodament.

Les bones sensacions van tornar a aparèixer al Pavelló Nou

L’Avannubo La Roca s’acomiada 
de la lliga amb triomf

Avannubo La Roca       27

Fortí, Guerreiro (1), Fontcuberta, 
Zafra (2), Monllor (8), Ribas (7) i 
Felip (2) [set inicial]; Serres, Ortega 
(2), Vallejo (2), Yeste (1), Utrera, 
Alba Martín (2), Rovira i Paula 
Martín.

Handbol Mislata    26

Sabina, Maeso, Peiró (5), Prósper (1), 
Cañavera (6), Pascual, Narbo, Blaire 
(3), Juan (2), Bayonas (1), Yugueros 
(3), Cardona, Débora i Soler (5).

ÀRBITRES: Albert Pérez i Daniel Toro. Exclusions per Zafra, Rovira i Ribas 
per l’Avannubo La Roca i Bayona, Juan, Maeso i Soler pel Grupo USA Handbol 
Mislata.

PARCIALS: 3-1, 3-5, 5-6, 6-7, 9-9, 11-13 [descans]; 17-15, 18-19, 20-21, 22-22, 24-
24 i 27-26.

La Roca del Vallès 

E.C.  

Deixar enrere les males 
sensacions de les últimes 
jornades i acabar amb la tem-
porada amb victòria eren els 
dos objectius de l’Avannubo 
La Roca. Les de Ramon Plans 
van imposar-se en un triomf 
agònic a l’Handbol Mislata, 
equip que havia derrotat per 
10 gols les vallesanes a la pri-
mera volta. 

L’Avannubo La Roca va 
tenir una bona entrada al 
partit, en el qual es va sen-
tir molt còmode. Les bones 
sensacions van durar poc, 
i la defensa mislatenya va 
endurir la seva defensa i va 

complicar les accions ofensi-
ves de les roqueroles. Maria 
Monllor i Agnès Ribas –amb 
8 i 7 gols respectivament–
van mantenir les locals dins 
del partit i les vallesanes 
van esperar el seu moment. 

La Roca va començar bé el 
segon temps, però el Mislata 
es va refer. En un final obert, 
la qualitat de Ribas va deci-
dir amb dos gols consecutius 
per donar el triomf. La Roca 
acaba en vuitena posició.

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

El Palautordera s’agafa  
a les mínimes opcions  
de salvació

Palautordera-Salicru  35

Barbecho (1), Sabadell (4), Deumal 
(3), Pascual, Vivas, Paniagua (6), 
Peyra, Casado, Biel (5), Sola (7), Aritz 
(2), Romero (3), Clausells (1), Agustí 
(2) i Aniol (1).

CH S.E. Sesrovires   29

Sanz, Claramunt (1), Sesplugues 
(2), Jacob (5), Rubén Ridao (1), 
Víctor Ridao (4), Duran (7), Castro, 
Rostagno (4), Estepa, Serrano, 
Caballero, Canalejo (1), Pueyo (4) i 
Aguilera.

ÀRBITRE: Oriol Grèbol i Miquel Vigo. Exclusions per Deumal, Romero (2) i 
Aniol pel Palautordera Salicru i Víctor Ridao, Pueyo (2) i Canalejo pel Sant 
Esteve de Sesrovires

PARCIALS: 5-2, 9-4, 10-9, 12-11, 14-12, 16-16 [descans]; 19-18, 21-20, 23-23, 28-
26, 30-27 i 35-29.

Sta. Maria de Palautordera 

EL 9 NOU 

El Palautordera Salicru 
s’aferra a les seves opcions 
de permanència. Els del Baix 
Montseny van derrotar al 

Sant Esteve Sesrovires en un 
partit que van dominar de 
principi a fi. Els locals van 
completar un dels millors 
partits de la temporada i van 
saber superar els moments 
de pressió dels visitants.

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

El Sant Esteve va fer una gran segona part i va deixar sense resposta els de l’Avannubo
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El jugador de l’Esport Club Víctor Morales controla la pilota davant la pressió d’Anselm Pasquina

TERCERA DIVISIÓ 

L’Esport Club perd a 
Vilafranca amb un gol al 88
El porter Álvaro García evita que la derrota dels de José Solivelles sigui més àmplia

FC Vilafranca  1

Casado, Cunill, Illescas (Andrés, min 
65), Boira, Oribe, Pasquina (Sanku, 
min 72), Mejía (Segura, min 84), 
Bernard, Èric Via, Pol Via (Escofet, 
min 65) i López.

EC Granollers    0

Álvaro, Prado (Campeny, min 76), 
Max, Guillem Pujol, Oriol Molins 
(Muñi, min 87), Ñito, Darbra (Río, 
min 58), Albert Ruiz (Muela, 
min 87), Morales, Suaibo i Gelmà 
(Altimira, min 76).

ÀRBITRE: Lluís Espallargas, assistit a les bandes per Òscar Milé i Enric 
Montero. Targetes: Bernard, Cunill i Èric Via del Vilafranca i Gelmà, Prado i 
Gerard Daza (fisioterapeuta) de l’Esport Club Granollers.

GOLS: 1-0, Cunill, min 88.

Granollers

EL 9 NOU

L’Esport Club Granollers 
va fer un esforç titànic per 
aconseguir el que hauria 
estat el primer punt en 
aquesta segona fase de 
la competició, però a dos 
minuts del final va encai-
xar el gol que va suposar-
li la derrota al camp del 
Vilafranca (1-0). Una der-
rota que fa que els de José 
Solivelles continuïn sense 
sumar en aquesta fase d’as-
cens, amb tres derrotes en 
tres partits.

El partit va començar 
molt mogut, amb una gran 
intervenció del porter de 
l’Esport Club, Álvaro García, 
a xut de Víctor Oribe –el 
millor del partit– i un gol 
del Granollers, just després, 
anul·lat per fora de joc. Pocs 
minuts després Suaibo va 
tenir la segona ocasió cla-
ra per l’Esport Club, que 
va refusar el porter del 
Vilafranca, Casado.

De mica en mica el joc es 
va anar calmant, les ocasions 
van anar disminuint i no van 
tornar fins als últims minuts 
abans del descans, amb un 
xut de Mejía que va rebotar 
a les cames de la defensa 
granollerina i un xut llunyà 
que Álvaro va refusar amb 

va ser més incisiu a la segona 
meitat, amb un Oribe que va 
generar molt de perill i ocasi-
ons clares que van anar fora 
per poc o que Álvaro va resol-
dre amb encert. Ñito va tenir 
la més clara dels granollerins 
en un xut de falta que va sor-
tir fregant el travesser però 
el Vilafranca va continuar 
buscant el gol i, a dos minuts 
del final, a la sortida d’un 
córner tret en curt, la pilota 
li va arribar a Cunill al segon 
pal i la va creuar per fer el gol 
de la victòria del Vilafranca.

UE Rubí                          1

Fuentes, Torres, Ruiz, Silvestre, 
Raventós, Villegas, Pérez (Anouar, 
min 89), Ortega (Jacobo, min 46), 
López, Masip (Héctor, min 86) i Faye 
(Méndez, min 46).

CF Mollet UE                  2

Vilarrasa, Vallcorba, Morales, 
Jiménez, Martí, Alexis (David 
Sánchez, min 86), Varón, Portero, 
Fortuny (Nabil, min 75), Ramon 
Suárez (Múrcia, min 70) i Noel.

ÀRBITRE: Juan Miguel Tebar, assistit 
a les bandes per Christian Peraire i 
Hayk Antonyan. Targetes: Villegas, 
Ortega i Ruiz del Rubí i Varón, 
Ramon Suárez, Noel, Martí i a David 
Parra (entrenador) del Mollet.

GOLS: 0-1, Fortuny, min 6; 0-2, Alexis, 
min 24; 1-2, Villegas, min 65.

El Mollet 
supera el Rubí 
amb un gran 
inici de partit

Rubí

EL 9 NOU

El Mollet s’apropa al segon 
classificat després de vèncer 
al camp del Rubí per 1 gol a 
2 i sumar la segona victòria 
consecutiva. El bon inici de 
partit els va portar al 0-2 
amb una gran definició de 
Fortuny i un gran xut de fora 
l’àrea d’Alexis. A la segona 
part, del possible 0-3 es va 
passar a l’1 a 2 del Rubí, que 
va passar a dominar i buscar 
l’empat. A la contra el Mollet 
va tenir diverses ocasions per 
sentenciar, amb un xut al pal 
d’Alexis inclòs.

PRIMERA CAT.   

Els de Pau Trias resolen el partit a l’inici de la segona part

El Parets manté la línia 
ascendent golejant el Mataró

CF Parets                       4

Llaveria, Serra, Gràcia, Vega 
(Giménez, min 75), Albert Jiménez 
(Reyes, min 46), Cañadilla (Bassols, 
min 83), Vives, Reche, Salvador 
(Ferrés, min 75), Maxi (Miraash, min 
79) i David García. 

CE EF Mataró    1

Antoni Jiménez, Prieto (Gonpi, 
min 56), Aguilar, Amadour, Touray 
(Carlos Gracia, min 60), Gual (Tejedo, 
min 46), Almellones, Kanteh, 
Villagrasa, Cirera (Mas, min 73) i 
Yustos (Paredes, min 46).

ÀRBITRE: Iván Ramos, assistit a les bandes per Adrián Sánchez i Jordi Marc 
Garcia. Targetes: Reche, Vega, Albert Jiménez, Salvador i Vives del Parets i 
Aguilar, Villagrasa, prieto i Tejedo de l’Escola Futbol Mataró.

GOLS: 1-0, Maxi, min 9; 2-0, Maxi, min 52; 3-0, Reyes (p), min 72; 3-1, Tejedo, 
min 82; 4-1, Miraash, min 88.

Parets del Vallès  

EL 9 NOU

Les bones sensacions amb 
què va acabar el partit de la 
setmana passada el Parets 
–malgrat la derrota per la 
mínima contra el líder– es 
van mantenir aquest cap de 
setmana al partit que els 
enfrontava amb l’Escola Fut-
bol Mataró. Aquest cop, però, 
el resultat sí que va ser favo-
rable als de Pau Trias, que 
van golejar l’equip mataroní 
per 4 gols a 1.

El Parets va entrar molt 
bé al partit i va sorprendre 
en totes les facetes del joc el 
seu rival. En una gran jugada 
col·lectiva Maxi va marcar el 

primer gol del partit.
Tot i tenir més control i 

ocasions, la resta de gols no 
van arribar fins a la represa, 
amb un altre bon inici que 
va permetre a Maxi fer un 
gran gol des de fora de l’àrea 

i a Reyes marcar el 3-0 de 
penal. El cansament va fer 
que el partit es trenqués i el 
Mataró va aprofitar-ho per 
retallar distàncies. Miraash, 
als últims minuts, va posar la 
cirereta amb el 4-1 definitiu.

PRIMERA CATALANA  

Les Franqueses derrota  
el Júpiter gràcies a un gol 
de Víctor García

CF Les Franqueses    1

Jahir, Gómez (Aparicio, min 77), 
Mahamadou (Diego Carrillo, min 
77), Atanasio, Lars Carrillo (Maude, 
min 67), Víctor, Bordas, Younoussa 
(Manzanera, min 84), Mejías 
(Marwan, min 67), Ilyas i Castellvell.

CE Júpiter   0

Leva, Espinosa, Ahufinger, 
Hernández (Santolalla, min 84), 
Caballeria, Ruiz, Ba (Felius, min 
67), Ortega (Àlex Gil, min 46), Pérez 
(Genescà, min 46), Velillas i Duarte 
(Barry, min 63).

ÀRBITRE: Jesús Martínez, assistit a les bandes per Adrià Valls i Damien Lahire. 
Targetes: Ilyas (2, min 67) i Jahir de les Franqueses i Ortega, Espinosa, Genescà 
i Felius del Júpiter.

GOLS: 1-0, Víctor, min 24.

Les Franqueses del Vallès 

EL 9 NOU 

Un gol de Víctor García 
passat el minut 20 va servir 
perquè el CF Les Franqueses 
aconseguís la segona victò-
ria consecutiva en vèncer 
per 1 gol a 0 el Júpiter. Una 

victòria que permet a l’equip 
de Manolo Parralo superar 
el Sant Cugat i pujar fins al 
quart lloc. L’expulsió d’Ilyas 
a mitjans de la segona mei-
tat va complicar les coses als 
vallesans, tot i que van saber 
aguantar la victòria en infe-
rioritat.

els punys.
Tot just tornar dels vesti-

dors Boira va tenir una gran 

ocasió pel Vilafranca però el 
seu xut va sortir per damunt 
del travesser. El Vilafranca 
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Marc Lucas, del Llinars, condueix la pilota davant l’oposició del capità del Vilamajor, Martí Parera

CE Llinars                       2

Seidu, Pol, Orero (Braima), Lucas, 
Delgado (Rullo), Miguel, Manent, 
Aguilera, Sergi (Chorrib), Carrillo i 
Ninou (Canals). 

CF Vilamajor                  2

Nil, Sauri, Casals, Parera (Saho), 
Bruguera, Algar, Galán (Jan), Muntal 
(Adrià) (Bernat), Diallo (Erik), 
Guillermo i Portella 

ÀRBITRE: Ismael Dahou. TG a Miguel, Lucas, Manent i Braima del Llinars i 
Diallo i Portella del Vilamajor.  

GOLS: 1-0, Sergi, min 13; 2-0, Ninou, min 32; 2-1, Guillermo, min 58; 2-2, Jan, 
min 83

Llinars del Vallès    

EL 9 NOU

Ni Llinars ni Vilamajor van  
satisfer les seves necessitats 
en un igualat derbi del Baix 
Montseny on els vilamajo-
rins van empatar a la segona 
part el 2-0 inicial. Tots dos 
segueixen atrapats a la part 
baixa, amb el Llinars cuer 
amb tres punts, a quatre 
d’una salvació que marca el 
Vilamajor amb set. 

El domini va correspondre 
a la primera meitat a un con-
junt llinassenc molt punyent 
sobretot per bandes. Sergi va 
marcar l’1-0 en un rebuig i, 

Empat que no satisfà  
ni el Llinars ni el Vilamajor
El punt manté tots equips a la part baixa de la classificació 

Ninou, al minut 32, semblava 
lligar el primer triomf dels 
de Carlos López rematant 
amb el peu una centrada. 

El Vilamajor va fer una 
pressió més alta a la segona 
part amb canvi de sistema 

inclòs –d’un 4-2-3-1 a un 4-
4-2–, i Guillermo, de falta 
directa va escurçar la distàn-
cia al marcador. Jan, entrant 
pel segon pal, va establir la 
igualada quan faltaven set 
minuts pel final. 

Vilanova del Vallès            

EL 9 NOU 

L’expulsió d’Edgar Molina 
per doble groga al minut 56 
va prendre frescor però no 
picardia al Vilanova, que li 
va donar la volta a un 1-2 
als últims 20 minuts a base 
d’enxampar al contraatac el 
Montornès Norte per saltar 
al cinquè lloc de la classifi-
cació i posar-se a dos dels 
montornesencs, tercers. 

El respecte mutu va repri-
mir els gols a una primera 
part en què va abundar l’es-
cassetat de futbol. Poblat el 
mig del camp del conjunt de 
David Cobo, que va deses-
timar el 4-3-3 habitual per 
un 3-5-2, el Vilanova no va 

trobar espais per a les seves 
combinacions. 

Com si la vermella per 
doble amonestació a Edgar 
hagués estat el tret de sorti-
da, l’últim tram de partit va 
ser un esprint de gols. Sergio 
va fer el primer amb un xut 
escorat però Fran va empa-
tar a la contra dos minuts 

després perquè, de seguida, 
Abad retornés l’avantatge al 
Montornès Norte amb una 
rematada al segon pal a l’in-
terior de l’àrea. 

La mala gestió de la pilota 
per part dels visitants, unida 
a la bona pressió dels locals, 
va motivar que el Vilanova 
en fes fins a tres a la contra.

Atlètic Vallès, 1 
Martorelles, 2
Granollers

Un gol de Brian Quijada al 
minut 86 va atorgar el triomf 
a un Martorelles que és ter-
cer a set punts de l’ascens. 

Montmeló, 0 
Sant Celoni, 2
Montmeló  

Dos gols d’Illa i Iraberri 
els 10 últims minuts van 
mantenir el ple de victòries 
dels del Baix Montseny, que 
comparteixen liderat amb el 
Parets B.

Llerona, 1 
CF Ametlla, 4
Les Franqueses del Vallès 

Golejada que fa respirar un 
Ametlla que escapa de la 
zona baixa mentre que el Lle-
rona segueix sisè. 

Canovelles, 0 
Cardedeu B, 3
Canovelles   

Duel de la part baixa en què 
el Cardedeu B, antepenúltim, 
va marcar tots tres gols al 
segon temps. El Canovelles 
és penúltim. 

Lliçà de Vall, 0 
Bellavista, 5
Lliçà de Vall

Tercer triomf consecutiu del 
Bellavista gràcies a un hat-
trick d’El Jellouli i dos gols 
més de Bertran i Ruiz. 

Parets B, 5 
Lliçà d’Amunt, 2
Parets del Vallès

Golejada del Parets B després 
que Rubiralta empatés el 
2-0 inicial. El filial paretà, 
amb vuit victòries de vuit, és 
segon. 

Palautordera, 2 
Alella, 1
Sta. Maria de Palautordera

Un gol de Tirado al minut 88 
va donar els tres punts a un 
Palautordera que s’estableix 
a la zona mitjana de la taula.

O. La Garriga, 2 
Tona B, 0
Taradell  

L’Olímpic La Garriga va batre 
el Tona B gràcies a les dianes 
d’Hernán i Fofana i és sisè a 
la classificació. 

Blanes, 0 
La Batllòria, 2
Blanes    

Victòria de La Batllòria a 
Blanes amb gols d’Atienza i 
Salvans que li permet tallar 
una dinàmica negativa de 
dues derrotes seguides. 

A L’ESPRINT

Els de Xavi Pérez van jugar 30 minuts amb un jugador menys 

El Vilanova remunta al tram 
final un 1-2 jugant amb deu  

Un Aiguafreda 
vertical celebra 
la primera 
victòria (4-2)

Aiguafreda  

EL 9 NOU 

Tot el que no li havia sortit 
fins ara a l’Aiguafreda li va 
sortir en un primer quart 
d’hora perfecte, en què un 
amb un 3-0 es va llançar cap 
al primer triomf de la tempo-
rada. Molt verticals, i a base 
de transicions, els de Marce-
lo Dapueto van adquirir una 
ràpida i àmplia renda gràcies 
a un un contra un un conver-
tit per Boix, una falta lateral 
pentinada per Montes i una 
passada de la mort de Raulet 
empesa per Bach. 

El 3-1, establert de cap 
per Xavi, va trobar la seva 
rèplica en un nou gol a por-
teria buida, en aquest cas de 
Matas a assistència de Bach. 
Conservador al segon temps, 
l’Aiguafreda va viure tran-
quil tot i el segon del Lloren-
çà en un rebuig. 

CE Aiguafreda:  Rosell, 
Sallés, Vilalta, Bernat, Boix, 
Bach, Prieto (Corominas), 
Raulet (Boix), Montes, Mar-
sal i Matas (Font). 

CE Llorençà FC: Zamou-
ri, Adrià, Arroyos, Molina, 
Del Valle, Ambrós, David 
(Egaña), Piñol (Nil), Masa-
guer (Brian), Xavi i Davi. 

Àrbitre: Robert Gómez. 
TG als locals Matas, Raulet, 
Montes, Bach, Rosell i Boix i 
als visitants Piñol i Xavi. 

GOLS: 1-0, Boix, min 12; 2-0, 
Montes, min 15; 3-0, Bach,  min 
16; 3-1, Xavi, min 17; 4-1, Matas, 
min 28; 4-2, Egaña, min 72.

CF Vilanova                   4

Vázquez, Naya, Molina, Esteban, 
Morente (Iker), Fran (Soriano), 
Coloma, Coca, Cazalla (Molina), 
Antonio i Tienda (Doctor). 

CD Montornès Norte      2

Santos, Irigoyen, Venegas (Nil), 
Segura, Abad, Carlos, Ortiz (Sergio), 
Rosua (Alberto), Rubén, Pol i Lázaro 
(Óscar). 

ÀRBITRE: Andreu Portero. TG als locals Fran, Molina (2, min 56), Esteban, 
Colom, Vázquez i Antonio. 

GOLS: 0-1, Sergio, min  63; 1-1, Fran, min 65; 1-2, Abad, min 67; 2-2, Raúl, min 
72; 3-2, Raúl, min 77; 4-2, Doctor, min 87. 

Molta pilota però 
poca eficàcia per 
al Sant Feliu a 
Taradell (3-1)  

Taradell (Osona)    

El Sant Feliu, resignat per 
les vuit baixes que tenia, va 
encaixar una derrota desme-
surada contra un Taradell 
més incisiu. Els osonencs, 
amb el vent a favor al primer 
temps, van aprofitar una pèr-
dua de pilota per fer l’1-0 i els 
blanc-i-vermells van acaparar 
la pilota però sense verticali-
tat En el millor moment dels 
codinencs, va arribar el segon 
del Taradell, que va marcar el 
tercer a la contra. Nortes va 
marcar en un contra un el 3-1 
al descompte.

CF Sant Feliu: Comamala, 
Pujol, Marín, Mariño, Nor-
tes, Palau (Josue), Castro 
(Rubén), Guillem (Cesc), 
Turon, Leo i Posas. 

GOLS: 1-0, Vila, min 3; 2-0, 
Erik, min 56; 3-0, Tusell, min 
88; 3-1, Nortes, min 90. 
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La capitana del CE Llerona, Tània Yeste, lluita una pilota al centre del camp amb una jugadora del FC Cerdanyola

Dilluns, 26 d’abril de 202136

EC Andorra                     1

Cardoso, Blasco,  Ariana Gonçalves, 
Carrancà, Ruzafa, Da Silva, Gil, 
Domínguez, Da Cruz, Èrica Gonçalves 
i Tizon. També: Ainhoa, Assunçao, 
Silva, Solé, Marina i Plaja.

CF PBB La Roca               3

Forns, Casacuberta, Bernes, Cortés, 
Montes, Palmero, Pichardo, Borrallo, 
Coral, Ortiz i Santasusana. També: 
Miranda, Recio i Galera.

ÀRBITRE: Carles Salse assistit a les 
bandes per Gerard Gras i Guillem 
Monyarch. Amonestacions per Da 
Cruz de l’Andorra i Montes per la 
PBB La Roca.

GOLS: 0-1, Galera, min 59; 0-2, Recio, 
min 70; 1-2, Assunçao i 1-3, Pichardo, 
min 80.

La Roca 
tomba el mur 
defensiu  
de l’Andorra

La Massana (Andorra)

EL 9 NOU 

La Roca va superar la barrera 
defensiva de l’Andorra, que 
va plantar una multitudinà-
ria línia defensiva. A les de 
Miguel Cruz els va costar 
molt crear situacions de gol 
en el primer temps i no es 
van sentir còmodes davant 
un rival que va renunciar a 
atacar. Al segon temps, el 
partit va canviar i amb dues 
passades a l’espai van arribar 
els dos primers gols. Un con-
traatac va posar l’Andorra en 
el partit, però Pichardo va 
sentenciar el partit aprofi-
tant una passada de la mort.

CE Llerona  0

Baño, Rincón, Figueras, Atanasio, 
Espinosa, Yeste, Boix, Carmona, 
Bernabéu, Miralles i Salas. També: 
Llorente, Guardi, Galisteo, García i 
Valero.

FC Cerdanyola 2

Chaib, López, Bartolomé, Brañas, 
Ortega, Rodríguez, Barbero, Soto, 
Andrea Granados, Carlota Granados 
i Escaich. També: Michi, Molina, 
Segura, Ford, Medina i Yera.

ÀRBITRE: Aleix Blanch assistit a les bandes per Hamza Harrata-Serroukh i 
Javier Castellano. Sense amonestacions.

GOLS: 0-1, Ortega, min 53; 0-2, Brañas, min 82.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El bon partit del CE Llerona 
no es va veure traduït en el 
marcador. Les de Joan Garcia 
van fer un partit molt seriós 
davant el Cerdanyola, però 
van pagar massa cars dos gols 
a pilota aturada per acabar 
perdent per 0 gols a 2. 

La primera part va ser molt 
disputada, amb molta inten-
sitat i cada pilota dividida 
semblava que valgués or. El 
Llerona, que va mostrar la 
seva faceta més defensiva, es 
va sentir molt còmode reple-
gat al seu camp. No va passar 
gaires angúnies, i va poder 
avançar-se amb dues ocasi-
ons al contraatac.

Al segon temps, l’equip 
visitant va fer una passa 
endavant per intentar trobar 
el gol i Ortega ho va aconse-
guir a la sortida d’un córner. 
El gol va penalitzar el Llero-
na, que es va veure obligat 
a estirar línies, encara amb 
molts minuts al davant. 
Sense disposar d’ocasions 
clares, el Cerdanyola anava 
avisant amb xuts llunyans. 
El Llerona va tenir un parell 
d’ocasions clares per haver 
aconseguit l’empat, però, la 
punteria –com a la primera 
part– no estava afinada. Amb 
el Llerona avançant línies, 
Brañas va sentenciar de 

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT 

FUTBOL SALA FEMENÍ - FASE D’ASCENS A PRIMERA DIVISIÓ  

Res. La Torre Red  4

Nagy (p), Ibáñez, Pegueroles, Bazán 
i Mazas [cinc inicial]; Martínez (ps), 
Reyes, Gea, Martín, Baztán, Alcívar, 
Escaño i Benavides.

CD La Concordia   4

Mònica (p), Naiara, Marta, Sònia i 
Paula Pérez [cinc inicial]; Júlia (ps), 
Paula Jiménez, Leyre, Marta i Mercè.

ÀRBITRE: Isabel Sancho assistida per Nerea Camargo. Amonestacions per 
Mazas del Restaurante La Torre Red Star i Sònia de La Concòrdia.

GOLS: 0-1, Naiara, min 6; 1-1, Alcívar, min 7; 1-2, Sònia, min 12; 1-3, Naiara, min 
19; 2-3, Reyes, min 26; 3-3, Bazán, min 27; 3-4, Naiara, min 33; 4-4, Reyes, min 
40.

van saber traduir en gols. 
Naiara va marcar el 0-1 però 
les locals van empatar segui-
dament. Sònia i novament 
Naiara van tornar a marcar 
per La Concòrdia, i van posar 
el marcador amb un 1 a 3 que 
posava el partit de cara per a 
les llagostenques.

A la segona part, però, 

el partit va fer un canvi de 
rumb i l’equip aragonès va 
aconseguir empatar a 3 amb 
dos gols molt seguits. Naiara, 
que va completar un hat- 
trick, va tornar a avançar La 
Concòrdia al marcador. El 
Red Star va passar a jugar de 
cinc i a 18 segons del final va 
trobar el premi de l’empat.

F. SALA MASCULÍ

Victòria agònica  
i patida del  
CN Caldes (4-3)
Caldes de Montbui

Tot i un gran patiment, el CN 
Caldes va aconseguir superar 
el Jesús-Maria, equip amb el 
qual empata a punts. Els de 
Passarrius van tenir un molt 
bon inici de partit, i es van 
posar 2-0. Els visitants van 
empatar el partit fins a dues 
vegades–2-2 i 3-3–. Un gol en 
pròpia porteria en el darrer 
minut de Pouplana va donar 
la victòria als calderins.

CN Caldes: Jonathan 
Muñoz, López, Fuertes, 
Benach i Armijo [cinc ini-
cial]; Guerrero, Morneo, 
Ibáñez, Terraga, Pastor, Marc 
Muñoz, Bagüeste i Guar-
deño.

GOLS: 1-0, Guerrero, min 
9; 2-0, Terraga, min 9, 2-1, 
Cervera, min 14; 2-2, Poupla-
na, min 26; 3-2, Ibáñez, min 
29; 3-3, Pouplana, min 38; 4-
3, Pouplana p.p., min 39.

Dues jugades a pilota aturada 
condemnen un bon Llerona
L’eficàcia en les rematades va ser la gran diferència entre els dos equips

penal a pocs minuts pel final.

EL paLaUTOrdEra- 
pUbILLa CaSaS, aJOrNaT

El partit que havia d’enfron-
tar el Palautordera contra el 
Pubilla Casas va quedar ajor-
nat per un positiu a la planti-
lla del Pubilla Casas.

Al CD La Concòrdia se li escapa 
la victòria a 18 segons del final
Saragossa  

EL 9 NOU 

El CD La Concòrdia no va 
poder passar de l’empat al 
camp del Restaurante la Tor-
re Red Star’s de Saragossa 
en un partit en què les de 
Javi Ruiz sempre van anar 
al davant al marcador. Un 
gol de l’equip aragonès a 18 
segons del final va suposar 
que se li escapessin dos 
punts i que s’allunyessin una 
mica més del segon classifi-
cat, el Feme CFS Castellón, 
que se situa ara a set punts 
després d’haver derrotat el 
FS Castelldefels Assesoria 
Pear per 3 gols a 0.

Les vallesanes van fer una 
molt bona primera meitat, 
amb nombroses ocasions que 

El CN Caldes,  
amb diverses baixes, 
cau golejat a la pista 
del líder (6-1)

Elx (el Baix Vinalopó)

Dues baixes de darrera hora 
van fer que el CN Caldes 
s’hagués de desplaçar fins a 
Elx molt mancat d’efectius, 
per tal d’enfrontar-se al líder 
Clínica Blasco Joventut d’Elx. 
Les de Javi Reyes, que van 
resistir força bé durant la 
primera meitat, van veure 
com al final la superioritat 
de les alacantines s’acabava 
imposant per 6 a 1. Durant 
la primera meitat les calde-
rines van mantenir-se dins 
del partit i, malgrat encaixar 
dos gols i marxar al descans 
perdent per 2 gols a 0, van 
fer-ho amb bones sensacions. 
En tornar dels vestidors, i 
amb el pas dels minuts, la 
davallada física del Caldes va 
ser molt clara i l’Elx no ho va 
desaprofitar.
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Feu la vostra reserva 
trucant al 93 889 49 49
o bé entrant a
el9club.cat, aboneu-ne 
l’import i en menys d’una 
setmana rebreu el producte 
a casa. Es pot reservar fins 
al 28-04-2021 inclòs.

Només per a
subscriptors i socis

Al facilitar les vostres dades accepteu 
expressament la política de privacitat

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

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

Per només
39

IVA INCLÒS

Màscara FFP2 

·   Amb triple capa 
protectora.

· Mascareta
reutilitzable, dura uns 
70 rentats.

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

Distribuïdes i 
produïdes per

Fabricades a Catalunya

Per només
8,50

Per només
119

IVA INCLÒS

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

Per només

24,90
IVA INCLÒS

Bàscula de bany 
Xiaomi Mi
Body Composition Scale 2
Amb Bluetooth.
Pesa fins a 150 kg.
Dona fins a 13 dades 
corporals.
Disseny elegant
i funcional.
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Àlex Palou acaba dissetè la 
segona cursa però continua líder
El de Sant Antoni de Vilamajor va tenir un problema mecànic al final de la cursa 

Palou, en un moment de la sessió de classificació, on va acabar desè

St. Petersburg (E. Units)

EL 9 NOU

El pilot de Sant Antoni de 
Vilamajor Àlex Palou va 
conèixer a Sant Petersburg 
diumenge l’altra cara de la 
moneda amb un dissetè lloc 
a la segona cursa de la tem-
porada. Contrast total amb 
el que va succeir la setmana 
anterior a Birmingham, on 
el vallesà va guanyar la seva 
primera prova per esdevenir 
el primer pilot de l’Estat en 
guanyar a les IndyCar Series, 
el campionat de monoplaces 
més prestigiós dels Estats 
Units. 

Palou, a qui les coses ja li 
van anar pitjor a la classifi-
cació respecte de la setmana 
anterior –va sortir desè quan 
a la primera va partir tercer–, 
va tenir molts problemes en 
una prova en què va haver 
d’entrar a boxs al final de 
la cursa, i va veure frustra-
da així  la seva remuntada. 
Tot se li va girar en contra 
al pilot de Sant Antoni de 

Vilamajor després que tot li 
sortís rodó la setmana ante-
rior. Colton Herta va ser el 
guanyador d’aquesta segona 
competició de la temporada. 
Advertia Palou després del 
seu primer triomf que la 
temporada era molt llarga i 
que s’havia d’anar pas a pas. 
No li mancava raó al jove 
pilot de 24 anys, que, amb el 
millor cotxe del campionat al 
volant, accepta el repte d’in-
tentar alçar el títol de campió 
a final de temporada.  

Tot i aquest discret resul-
tat, Àlex Palou continua com 
a líder de la classificació 
general amb 67 punts des-
prés dels 14 sumats a Sant 
Petersburgm, seguit molt de 
prop per Will Power, i el seu 
company d’equip i principal 
favorit al campionat, Scott 
Dixon,  el més llorejat de 
la competició amb sis cep-
tres. La pròxima cursa serà 
aquest diumenge, 2 de maig, 
a Texas, al circuit de Texas 
Motor Speedway. 

Palou avantatja 
en dos punts  
a la general  
Will Power  

i Scott Dixon 
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DM Group Mollet         63

Tell (5), Soto (13), Figuerola (8), 
Amo (4) i Serra (8) [cinc inicial]; 
Rabassó (1), Javi Rodríguez (18), 
Pagès (2) i Imanol (4).

UE Mataró    76

Juanola (12), Traver (13), Ariño (20), 
Warnock (12) i López [cinc inicial]; 
Solé (5), Martínez (7), Viñallonga, 
Eduard Rodríguez, Ventura, Moreno 
i Cànovas (7).

ÀRBITRES: Javier Oliver i Guillem 
Alcañiz. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Figuerola del DM Group 
Mollet.

PARCIALS: 14-18 [primer quart]; 
38-36 [descans]; 48-55 [tercer quart] 
i 63-76.

Dilluns, 26 d’abril de 202138

Rec. Gaudí Mollet B     55

Nuez (4), Solans (11), Viñallonga, 
Lorente (12) i Bello (4) [cinc inicial]; 
Montalvo, González (10), Vives i 
Javier (14).

CB Santfeliuenc   63

Jeremy Martín (25), Burriel (4), Stefano 
Martín (10), Hernández (7) i Pérez (14) 
[cinc inicial]; Xavi Ortiz, Joan Ortiz, 
Merino (1), Ortí, Vera i Da Costa (2).

ÀRBITRES: Raúl Atiénzar i Enrique 
Salas. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Javier del Recanvis 
Gaudí CB Mollet B. Van xiular faltes 
antiesportives a Nuez, González 
i Lorente del Recanvis Gaudí CB 
Mollet B. Van xiular tècnica a Solans 
del Recanvis Gaudí CB Mollet B.

PARCIALS: 21-25 [primer quart]; 
34-38 [descans]; 43-46 [tercer quart] 
i 55-63.

El Mollet B, amb 
moltes baixes, 
perd contra  
el Santfeliuenc

Mollet del Vallès

EL 9 NOU 

El Recanvis Gaudí CB Mollet 
B, malgrat les nombroses bai-
xes, va estar a punt d’aconse-
guir la primera victòria de la 
temporada aquest diumenge, 
contra el CB Santfeliuenc, 
penúltim classificat. Al final 
va ser el Santfeliuenc qui es 
va imposar per vuit punts 
(55-63). Un triple de Carlos 
Lorente va apropar els molle-
tans a només dos punts (53-
55) a dos minuts del final 
però sis punts seguits de 
Jeremy Martín van decantar 
la balança pel Santfeliuenc.  

BÀSQ. COPA CAT.   

Granollers  

EL 9 NOU

El CB Granollers no va tenir 
cap mena d’opció al partit 
que l’enfrontava al líder 
Ekke CB Lleida. L’equip del 
Segrià, que compta tots els 
seus partits per victòries, i 
que ja havia derrotat a les 
granollerines al partit d’ana-
da amb claredat (75-46), 

va tornar a guanyar l’equip 
d’Àngel López, aquest cop a 
Granollers, amb molta facili-
tat (30-65).

A excepció del primer 
quart, el bon treball defensiu 
no es va veure correspost en 
atac, amb molts errors i ano-
tacions molt baixes que van 
provocar que el Lleida agafés 
avantatge abans del descans i 
l’ampliés cada vegada més.

WATERPOLO   

BÀSQ. LL. CAT. EBA 
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La jugadora del Granollers Marina Aguilar defensada per Laura Gil

Ricard Ventura no continuarà  
al capdavant del CB Granollers
El club aposta per un canvi de cicle després de tres temporades
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Ricard Ventura dona instruccions als seus jugadors durant un temps mort al partit contra el Patria Hispana

Granollers

EL 9 NOU

El Club Bàsquet Granollers, 
de comú acord amb el tècnic 
Ricard Ventura, ha decidit 
tancar el cicle de tres tem-
porades de Ventura al cap-
davant del primer equip. Un 
cicle que va començar a Copa 
Catalunya, que va experi-
mentar la mel de l’ascens a la 
Lliga EBA la temporada pas-
sada i l’amargor del retorn 
a Copa Catalunya al final 
d’aquesta. “Tant si seguíem a 
EBA com si baixàvem a Copa 
Catalunya ja havíem decidit 

que calia un canvi. Buscar 
il·lusió i empenta noves”, 
afirma el president del club, 
Joan Nadal. Un canvi que 
el tècnic no s’ha pres mala-
ment. “Han estat tres anys 
molt intensos, dins i fora de 
la pista, i em notava que les 
energies començaven a estar 
esgotades”, afirma Ventura. 
“No em veia amb forces per 
continuar”, afegeix.

El club, que fa uns anys 
va canviar la seva filosofia 
per tal d’apostar per gent de 
la casa, buscava un sostre, i 
sembla que aquest sostre és 
la Lliga EBA. “Amb els pres-

supostos que hi ha a LEB Or i 
LEB plata, nosaltres no ens hi 
podem moure, però crec que 
podem estar perfectament a 
EBA”, assegura Nadal. De fet, 
l’equip s’ha quedat a una vic-
tòria de la permanència. “A 
nivell de pressupost potser 
érem el pitjor equip, i aques-
ta mancança la volíem suplir 
a base de treball i d’anar de 
menys a més. La pandèmia 
ho ha dificultat perquè ens 
han trencat la continuïtat”, 
explica Ventura.

El club té clar, però, que el 
model serà el mateix: l’apos-
ta per la gent de la casa.

El DM Group 
Mollet cau 
eliminat a  
la semifinal

Mataró (el Maresme)  

EL 9 NOU

El DM Group Mollet, imba-
tut a la Lliga EBA, va perdre 
aquest cap de setmana en les 
semifinals de la Lliga Catala-
na EBA contra l’UE Mataró-
Germans Homs (63-76) en 
un partit amb final polèmic. 
L’equip de Josep Maria Mar-
sà va estar per sota del seu 
nivell habitual, sobretot en 
el tir exterior i des de la línia 
de tir lliure. El jugador del 
Mataró Ignasi Ariño va des-
encadenar una picabaralla al 
final del partit encistellant 
a un segon del final quan la 
resta de jugadors ja s’estaven 
donant la mà.

El CN Granollers 
perd el partit 
d’anada pel setè  
i vuitè lloc (9-11)
Granollers

En un partit esbojarrat, amb 
moltes alternatives, el CN 
Granollers va acabar per-
dent per 9 a 11 contra el CN 
Molins de Rei Sintagma en 
l’anada de l’eliminatòria que 
ha de decidir el setè i vuitè 
llocs de Primera Divisió. 
L’equip granollerí va fer un 
bon primer i tercer períodes 
però es va veure superat pel 
Molins al segon i últim. Les 
exclusions van perjudicar els 
granollerins.

CN Granollers: Fernández, 
López (1), Peralta (3), Colo-
minas, Riesco (1), Bertran 
(2), Oliveros, Troyano (1), 
Albert Tarrés (1), Puig, Marc 
Tarrés i Valero.

Parcials: 4-2 [primer perío-
de]; 4-6 [descans]; 8-7 [tercer 
període] i 9-11.

El CB Granollers perd de 
forma clara contra l’Ekke 
CB Lleida, líder invicte
CB Granollers 1          30

Conejos (5), Marata (6), Rabassó, 
Tirvió (2) i Aguilar (4) [cinc inicial]; 
Musach, Ferrer (3), Alba (4), 
Povedano (4), Laborda (2) i Molina. 

Ekke CB Lleida    65

Comella (4), Tribó (9), Gil (11), 
Cerqueda (10) i Boladeres (3) [cinc 
inicial]; Canet (4), Tous (3), Vigatà, 
Ibáñez (10), Guiral (7) i Lafuente (4).

ÀRBITRES: Jordi Renart i Víctor Martín. No hi van haver eliminades per cinc 
faltes personals.

PARCIALS: 12-18 [primer quart]; 15-30 [descans]; 21-54 [tercer quart] i 30-65.

BÀSQUET - LLIGA EBA 

BÀSQUET - COPA CATALUNYA FEMENINA
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Ghirardello condueix una pilota en una acció del partit. La pressió del Gijón va ser insuperable per al Bigues 

PAS Alcoi                       4

Grau (p), Formatjé, Domínguez, 
Pérez i Blanquer –cinc inicial–, 
Canto, Seguí, Pastor, Alós i Castañer.

CHP Sant Feliu               3

Amer (p), Fajas, Vera, Carner i Villa 
–cinc inicial–, Turon (p), Buixaderas, 
Saladrigues, Servent i Figueras. 

ÀRBITRE: Alberto López i Pere Turon. 
Targetes: Buixaderas i Saladrigues del 
Sant Feliu i Domínguez de l’Alcoi. 

GOLS: 1-0, Formatjé, min 2; 2-0, Pérez, 
min 8; 3-0, Pérez, min 9; 3-1, Vera, min 
33; 3-2, Vera, min 40; 4-2, Pérez, min 
45; 4-3, Saladrigues, min 46. 

El Sant Feliu, 
ja salvat,  
es relaxa  
i cau a Alcoi 

Alcoi (l’Alcoià)

Ton Falqués 

Setmana important per als 
codinencs que amb l’empat a 
5 a la pista del Vilanova del 
dijous ja havien certificat la 
permanència a la OK Lliga 
Plata en una temporada força 
complicada. El partit d’Alcoi 
d’aquest dissabte va servir 
perquè Rovira donés minuts 
als homes menys habituals 
arrencant amb Carner i Amer 
al cinc inicial. Els locals, 
líders de la categoria van sor-
tir molt forts i en 7 minuts 
ja guanyaven 3-0. De mica 
en mica, els codinencs es van 
trobar a la pista i amb gols de 
Vera i Saladrigues es van pre-
sentar perdent per la mínima 
a 5 minuts pel final, però el 
4-2 ja no es va moure.  

El Bigues acaba la Lliga 
amb derrota a Gijón 
Les de Peralta no poden seguir el ritme del rival tot i el 0-2 inicial 

Telecable HC Gijón 8

Elena (p), Lee, Sara, Marta i Roces 
[cinc inicial], Rebeca, Sanjurjo, Obeso, 
Mejido (p) i Daribo. 

CHP Bigues i Riells 2

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

ÀRBITRE: Pablo Fernández. Targeta blava a Lee del Gijón. 

GOLS: 0-1, Rubio, min 9; 0-2, Borràs, min 23; 1-2, Daribo, min 24; 2-2, Roces, min 
32; 3-2, Marta, min 32; 4-2, Sanjurjo, min 33; 5-2, Roces, min 33; 6-2, Sanjurjo, 
min 41; 7-2, Roces, min 33; 8-2, Roces, min 44. 

Gijón

EL 9 NOU

El CHP Bigues i Riells, seriós 
i consistent, va enfurismar 
amb el seu 0-2 un Telecable 
HC Gijón que va acabar ren-
dint el Bigues amb la seva 
pressió per tota la pista a la 
segona part, en l’últim partit 
de la temporada per a les de 
Peralta, que acaben sisenes.

Rubio, en un contraatac, i 
Borràs, amb un tir des de la 
frontal van il·lusionar a un 

OK LLIGA FEMENINA 

Bigues que no va mantenir 
la continuïtat i es va quedar 
sense final feliç. 

Les vallesanes no tornaran 

a competir fins al 10 de juny 
amb la Copa de la Reina i 
intentaran jugar amistosos 
per no perdre el ritme. 

OK PLATA SUD La Europe Cup, 
on participa  
el Recam Làser, 
ajornada al juny

Caldes de Montbui 

T.C. 

La WS Europe Cup, segona 
competició continental on 
participa el Recam Làser CH 
Caldes i fixada entre el 30 
d’abril i el 2 de maig, ha estat 
posposada als dies 18,19 i 
20 de juny. En una decisió 
consensuada amb els set 
clubs que participen en una 
a final a set encara sense seu, 
la Federació ha determinat 
l’ajornament per garantir 
una major assistència de 
públic. Així ho assegura l’en-
trenador del Caldes, Eduard 
Candami: “Es van fixar les 
dates entre el 30 d’abril i el 
2 de maig però sense saber 
l’estat de les restriccions en 
aquell moment. La nova data 
és el cap de setmana posteri-
or a la Copa del Rei i pensem 
que hi podrà assistir més 
públic”, afirma. 

El conjunt arlequinat 
s’enfrontarà als quarts de 
final contra el Riba d’Ave 
portuguès en una competició 
en què tan sols hi han vol-
gut prendre part set equips 
després de la renúncia de 
molts per la Covid-19. El 
torneig es va suspendre a 
l’octubre a causa també de la 
pandèmia. A part de Caldes i 
Riba d’Ave, els altres partici-
pants seran Lleida, Calafell, 
Girona, Igualada i el Sarzana 
italià. El Lleida, com a vigent 
campió, serà l’equip exempt 
de jugar els quarts de final. 

                                                          RESULTATS I CLASSIFICACIONS

BÀSQUET

Copa Catalana. Grup 4

Cerdanyola, 60 - Ripollet, 66
Cemarsa - CN Sabadell, ajornat
Rec. Gaudí Mollet B, 55 - Sant Feliuenc, 63

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cerdanyola .......................7 4 3 547 496 11
 2.- Ripollet .............................5 5 0 429 378 10
 3.- CN Sabadell ......................6 4 2 432 398 10
 4.- Sant Feliuenc ...................7 2 5 451 509 9
 5.- Cemarsa ............................5 3 2 319 304 8
 6.- Rec. Gaudí Mollet B ...... 6 0 6 342 435 6

Femení. Copa Catalunya. Grup 
1-A

CB Granollers, 30 - CB Lleida, 65
CB Cornellà, 62 - CB Valls, 59

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Lleida ..........................6 6 0 404 279 12
 2.- CB Igualada ......................5 3 2 311 293 8
 3.- CB Valls ............................6 2 4 358 382 8
 4.- CB Granollers ................ 6 2 4 317 389 8
 5.- CB Cornellà ......................5 1 4 270 317 6

FUTBOL

3a Divisió. Grup 5. F. d’Ascens

FC Vilafranca, 1 - EC Granollers, 0

CE Europa, 4 - FC Cerdanyola, 2
FC Terrassa,  - FC Girona B, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa ..................23 16 5 2 41 19 53
 2.- FC Vilafranca .............23 12 8 3 35 20 44
 3.- FC Terrassa ................22 12 5 5 28 12 41
 4.- FC Cerdanyola ...........23 11 8 4 35 22 41
 5.- FC Girona B ................22 11 7 4 32       13      40
 6.- EC Granollers .......... 23 9 6 8 32 27 33

Primera Catalana. Subrup 1-B

Les Franqueses, 1 - CE Júpiter, 0
UE Rubí, 1 - UE Mollet , 2
Sabadell Nord, 1 - UE Guineueta, 3
CF Parets, 4 - Esc. Fut. Mataró, 1
Unificación Llefià, 1 - FC Sant Cugat, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Guineueta ............10 7 2 1 22 7 23
 2.- Unificación Llefià .....11 6 1 4 17 11 19
 3.- UE Mollet  ............... 11 5 3 3 17 10 18
 4.- Les Franqueses ........ 10 4 4 2 6 6 16
 5.- FC Sant Cugat ..............9 4 3 2 14 7 15
 6.- Esc. Fut. Mataró ..........9 3 3 3 10 11 12
 7.- UE Rubí ......................11 3 3 5 20 24 12
 8.- CE Júpiter ...................11 3 3 5 12 19 12
 9.- CF Parets ................. 11 3 0 8 6 17 9
 10.- Sabadell Nord ............11 2 2 7 8 20 8

Torneig 2a Catalana. Grup 10

UE Castellar, 2 - UD Can Trias, 1
CE Sabadell, 1 - UE Sabadellenca, 0
CF Caldes, 2 - UD Torre Romeu, 1

CF La Torreta - FC Sant Quirze, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Castellar .................4 4 0 0 12 5 12
 2.- CF Caldes ................... 4 3 1 0 12 5 10
 3.- UD Can Trias ...............4 2 1 1 10 5 7
 4.- CE Sabadell ..................3 2 0 1 11 3 6
 5.- FC Sant Quirze ............3 1 0 2 4 6 3
 6.- UE Sabadellenca ..........4 0 1 3 4 8 1
 7.- UD Torre Romeu .........3 0 1 2 2 7 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 .....................6 5 1 0 14 6 16
 2.- Sinera Ud......................6 4 2 0 18 7 14
 3.- CE Llavaneres ..............6 4 2 0 16 6 14
 4.- At. Masnou...................6 4 1 1 16 5 13
 5.- CF Calella .....................6 3 3 0 10 5 12
 6.- Vilassar Dalt ................6 3 2 1 13 7 11
 7.- UD Mataronesa ...........6 3 1 2 9 11 10
 8.- Santvicentí ...................6 2 3 1 10 5 9
 9.- CF Palautordera ........ 6 3 0 3 12 13 9
 10.- CE Cabrils.....................6 2 2 2 7 9 8
 11.- La Salut Pere Gol .........6 1 4 1 9 8 7
 12.- Tiana .............................6 2 1 3 6 10 7

 13.- AE Alella 2013 .............6 2 0 4 12 12 6
 14.- UE Cabrera ...................6 2 0 4 9 16 6
 15.- La Llàntia .....................6 1 1 4 11 17 4
 16.- Fund. Malgrat ..............6 1 0 5 9 16 3
 17.- CD Premià Dalt ...........6 0 1 5 7 19 1
 18.- UD Molinos .................6 0 0 6 7 23 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 ...................7 5 1 1 13 5 16
 2.- UD Taradell..................7 5 0 2 15 7 15
 3.- CF Voltregà ..................7 5 0 2 15 7 15
 4.- UE Centelles ................6 4 1 1 14 9 13
 5.- UE Tona ........................7 3 2 2 15 16 11
 6.- CE Roda Ter .................7 3 1 3 14 17 10
 7.- Ol. La Garriga ............ 6 3 1 2 8 5 10
 8.- JE Sta. Eugènia ............7 3 1 3 13 13 10
 9.- AE Manlleu ..................7 2 3 2 7 6 9
 10.- CE Borgonyà ................6 2 2 2 10 13 8
 11.- CE Moià ........................5 2 2 1 9 6 8
 12.- CF Sant Feliu ............. 6 2 1 3 12 16 7
 13.- UE Seva .........................6 1 2 3 4 9 5
 14.- St. Vicenç Torelló ........6 1 1 4 4 7 4
 15.- CE Aiguafreda ........... 6 1 1 4 8 13 4
 16.- FC Llorençà ..................6 1 0 5 13 18 3
 17.- CF Castellterçol ...........6 0 3 3 10 17 3

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 ........... 7 7 0 0 26 7 21
 2.- CF Parets ................... 7 7 0 0 26 11 21
 3.- Montornès Norte ...... 7 4 2 1 14 6 14
 4.- CF Martorelles .......... 6 4 2 0 11 5 14
 5.- CF Vilanova Vallès .... 7 4 0 3 19 13 12
 6.- Bellavista Milan ........ 7 3 1 3 17 14 10
 7.- At. Vallès ................... 7 3 1 3 14 14 10
 8.- CF L’Ametlla .............. 7 2 3 2 13 11 9
 9.- CE Llerona ................. 7 3 0 4 12 13 9
 10.- Unif. Sta. Perpètua......6 2 2 2 13 15 8
 11.- CF Lliçà de Vall.......... 6 2 1 3 8 16 7
 12.- Roureda CF ..................7 2 1 4 10 18 7
 13.- UE Montmeló ............ 7 2 1 4 10 13 7
 14.- CF Vilamajor ............. 7 2 1 4 12 22 7
 15.- CE Lliçà d’Amunt ...... 7 2 0 5 13 17 6
 16.- UE Canovelles ........... 6 1 1 4 8 17 4
 17.- FC Cardedeu .............. 7 1 1 5 11 19 4
 18.- CE Llinars .................. 7 0 3 4 13 19 3

Grup 17

Caldes Malavella, 0 - UE Breda, 2
CF Lloret - CF Vilartagues, ajornat
UE Calonge, 4 - CE Anglès, 1
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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 ...................7 6 1 0 20 4 19
 2.- UE Calonge ..................7 5 2 0 20 8 17
 3.- Sp. Vidrerenca .............6 5 1 0 17 6 16
 4.- UE Breda ......................7 4 1 2 12 7 13
 5.- Caldes Malavella .........6 4 1 1 13 10 13
 6.- CF Lloret ......................6 4 1 1 12 6 13
 7.- At. Hostalric.................6 3 3 0 13 9 12
 8.- AD Saluleda .................7 3 1 3 13 10 10
 9.- CF Vilartagues .............6 2 2 2 10 10 8
 10.- Arbúcies CF .................7 2 2 3 11 14 8
 11.- CE La Batllòria .......... 7 2 1 4 9 15 7
 12.- CE Farners ....................5 2 1 2 6 8 7
 13.- CE Aro...........................7 1 4 2 14 12 7
 14.- CE Anglès .....................7 2 1 4 6 13 7
 15.- At. Sant Pol ..................7 2 0 5 11 17 6
 16.- Sils-Selva ......................7 0 1 6 9 18 1
 17.- CD Blanes .....................6 0 1 5 4 18 1
 18.- UCE Celrà.....................7 0 0 7 6 21 0

Grup 11

Palau-Solità, 3 - FC Caldes, 2
Martorelles, 0 - AE Ramassà, 6
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 ............... 5 4 1 0 15 9 13
 2.- Sta Eulàlia Ron. ...........3 3 0 0 9 2 9
 3.- St. Esteve Palau ......... 4 2 1 1 10 5 7
 4.- AE Ramassà ............... 3 2 1 0 11 2 7
 5.- Corró Amunt ............. 3 2 0 1 11 11 6
 6.- At Vallès .................... 3 2 0 1 11 9 6
 7.- FC Caldes ................... 5 1 2 2 6 9 5
 8.- CD La Llagosta .......... 2 1 0 1 4 4 3
 9.- At. Lliçà Amunt ......... 4 1 0 3 13 16 3
 10.- Sant Feliu Cod. .......... 3 0 2 1 1 7 2
 11.- Ass Esp Ametlla ........ 5 0 1 4 10 16 1
 12.- Martorelles................ 4 0 0 4 4 15 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 Balenyà, CE Figaró

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UD Taradell..................3 3 0 0 16 6 9
 2.- FC Caldes ................... 3 2 1 0 9 5 7
 3.- Collsuspina ..................3 2 0 1 9 5 6
 4.- UE Gurb ........................3 2 0 1 7 5 6
 5.- St. Miquel Balenyà ......2 1 1 0 5 2 4
 6.- CE Figaró ......................2 1 0 1 2 2 3
 7.- Ol. La Garriga ............ 3 1 0 2 5 7 3
 8.- Riudeperes ...................3 1 0 2 6 6 3
 9.- FC Viladrau ..................3 1 0 2 4 14 3
 10.- St Julià Vilator. ............2 0 0 2 2 6 0
 11.- OAR Vic ........................3 0 0 3 3 10 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 ..................5 3 2 0 13 7 11
 2.- At Masnou....................4 3 1 0 14 4 10
 3.- AE Alella 2013 .............4 3 0 1 15 5 9
 4.- CF L’Ametlla .............. 5 3 0 2 14 12 9
 5.- CF Alella .......................3 2 1 0 10 5 7
 6.- Premià Dalt ..................4 2 0 2 7 7 6
 7.- Vilassar Mar .................3 2 0 1 11 8 6
 8.- AC Juventus .................5 1 0 4 15 16 3
 9.- Santa Agnès ............... 3 1 0 2 3 7 3
 10.- CE Premià.....................3 1 0 2 5 8 3
 11.- Palau-Solità ..................3 0 0 3 4 11 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 ...........9 8 0 1 30 12 24
 2.- PBB La Roca ............. 10 7 2 1 20 11 23
 3.- UE Cornellà................10 7 1 2 27 11 22
 4.- FC Martinenc .............10 6 2 2 33 11 20
 5.- Pubilla Casas ................9 6 1 2 20 8 19
 6.- FC Sant Cugat ............10 5 3 2 22 15 18
 7.- UE Porqueres .............10 4 5 1 15 9 17
 8.- Manu Lanzarote ........10 4 3 3 35 17 15
 9.- CF Palautordera ........ 9 4 2 3 23 10 14
 10.- AE Manlleu ................10 4 2 4 21 14 14
 11.- Cerdanyola Vallès .......9 4 1 4 24 14 13
 12.- At. Vilafranca.............10 3 3 4 14 17 12
 13.- SE AEM .......................10 3 3 4 21 12 12
 14.- CE Sabadell ................10 2 1 7 19 31 7
 15.- Fund. Júpiter .............10 2 0 8 6 31 6
 16.- Crèdit Andorra ............7 0 2 5 7 14 2
 17.- CE Llerona ................. 9 0 1 8 3 31 1
 18.- Verdú-Vall Corb ..........8 0 0 8 1 73 0

FUTBOL SALA

Masculí. Tercera Divisió 
Estatal. Ascens, Grup 1

Futsal Mataró B, 3 - FS Canet, 4
AE Xarxa Horta, 2 - Les Corts Esportiu, 5
CN Caldes, 4 - CE Jesús-Maria, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FS Canet .......................6 5 0 1 31 15 15
 2.- Les Corts Esportiu ......5 3 1 1 18 12 10
 3.- Futsal Mataró B ...........5 3 0 2 24 27 9
 4.- CE Jesús-Maria ............6 2 1 3 27 27 7
 5.- CN Caldes .................. 6 2 1 3 21 28 7
 6.- AE Xarxa Horta ...........6 0 1 5 13 25 1

Divisió d’honor

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CFS Montcada ...........10 9 0 1 48 25 27
 2.- CEFS Manlleu ............10 7 0 3 39 28 21
 3.- FS Ripollet..................10 6 2 2 50 33 20
 4.- FS Sant Cugat ............10 6 2 2 40 30 20
 5.- FS Parets .................. 10 6 1 3 41 31 19
 6.- CFS Lloret ..................10 5 3 2 39 32 18
 7.- CFS Vilafant ...............10 5 1 4 43 39 16
 8.- FS Castellar ................10 4 3 3 37 37 15
 9.- Pineda Mar.................10 4 2 4 35 34 14
 10.- CFS Vilamajor ......... 10 4 0 6 35 45 12
 11.- St. Julià Ramis ...........10 3 1 6 25 45 10
 12.- CFS Can Calet ............10 2 2 6 40 47 8
 13.- FS Cardedeu ............ 10 2 1 7 39 46 7
 14.- CFS Malgrat .................9 1 4 4 26 37 7
 15.- ACE Riudellots ............9 1 2 6 22 34 5
 16.- Sport. Montmeló ..... 10 1 2 7 24 40 5

Segona Divisió Estatal. Fase 
d’Ascens

Red Star’s, 4 - La Concòrdia, 4
Les Corts, 3 - Eixample, 3
Castellón, 3 - Castelldefels, 0
Joventut Elx, 6 - CN Caldes, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Joventut Elx ...............20 17 2 1 99 30 53
 2.- Castellón ....................21 15 4 2 78 24 49
 3.- La Concòrdia ........... 20 12 6 2 80 32 42
 4.- Eixample .....................20 10 8 2 81 31 38
 5.- Les Corts.....................21 11 6 4 68 38 39
 6.- Red Star’s ...................20 10 4 6 58 35 34
 7.- Castelldefels ..............21 10 3 8 74 66 30
 8.- CN Caldes ................ 21 7 4 10 48 54 25

Femení. Primera Divisió 
Catalana Grup 1

Arenys Munt, 2 - FS Sant Cugat, 5
Ol. Floresta, 3 - Blanc. La Garriga, 2
AEFS Arrels, 1 - CFS Palau, 3
Futsal Terrassa, 1 - Les Glòries 2014, 4
Rosario Central, 2 - Ind. Sta. Coloma, 4
Badalona Futsal, 3 - FS Sabadell, 3
CN Caldes, 3 - Aliança Mataró, 2
FS Parets, 1 - CFS Montcada, 8

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Ind. Sta. Coloma ..........7 5 1 1 31 13 16
 2.- FS Sant Cugat ..............6 5 1 0 24 9 16
 3.- Arenys Munt ................7 5 1 1 19 9 16
 4.- CFS Montcada .............6 4 2 0 30 12 14
 5.- Les Glòries 2014 ..........7 4 1 2 22 16 13
 6.- Ol. Floresta...................7 4 0 3 16 12 12

 7.- CFS Palau .....................7 3 1 3 26 27 10
 8.- FS Sabadell ...................7 3 1 3 17 27 10
 9.- Aliança Mataró ............6 3 0 3 22 18 9
 10.- CN Caldes .................. 7 3 0 4 18 21 9
 11.- Badalona Futsal ...........6 2 1 3 14 17 7
 12.- Futsal Terrassa ............7 1 3 3 11 14 6
 13.- Rosario Central ...........7 2 0 5 14 26 6
 14.- FS Parets .................... 7 1 1 5 11 25 4
 15.- AEFS Arrels..................7 1 1 5 8 24 4
 16.- Blanc. La Garriga ....... 7 0 2 5 7 20 2

HANDBOL

Handbol. Masculí. Lliga Asobal

Cantabria Sinfín, 34 - Puerto Sagunto, 31
Frig. Morrazo - Anaitasuna, ajornat
Ademar León, 27 - Bada Huesca, 28
Fraikin Granollers - Logroño Rioja, ajornat
Cuenca, 24 - BM Nava, 24
Puente Genil, 28 - BM Guadalajara, 26
Villa Aranda, 22 - FC Barcelona, 39
Dicsa Cisne BM, 25 - At. Valladolid, 30
BM Benidorm, 29 - Bidasoa Irún, 31

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FC Barcelona ..............28 28 0 0 1097 676 56
 2.- Bidasoa Irún...............29 22 1 6 850 750 45
 3.- Bada Huesca ...............29 20 0 9 797 795 40
 4.- Fraikin Granollers .. 27 19 1 7 804 752 39
 5.- Logroño Rioja ............27 19 0 8 781 704 38
 6.- Cuenca ........................28 17 3 8 776 747 37
 7.- Ademar León .............28 17 0 11 802 758 34
 8.- Puente Genil ..............29 15 3 11 794 775 33
 9.- At. Valladolid .............28 14 1 13 837 829 29
 10.- Anaitasuna .................28 12 4 12 781 780 28
 11.- BM Benidorm ............29 10 5 14 839 858 25
 12.- BM Nava .....................29 8 4 17 721 814 20
 13.- Cantabria Sinfín ........29 7 6 16 756 853 20
 14.- BM Guadalajara .........29 7 3 19 773 837 17
 15.- Frig. Morrazo .............27 6 4 17 656 753 16
 16.- Puerto Sagunto..........28 5 4 19 758 838 14
 17.- Villa Aranda ...............29 4 2 23 706 817 10
 18.- Dicsa Cisne BM .........29 4 1 24 707 899 9

Primera Estatal. Grup D

Avann. La Roca, 21 - St. Esteve Palaut., 31
CA Sabadell, 29 - JH Mataró, 28
H Banyoles, 31 - H Terrassa, 34
KH7 Granollers, 31 - La Salle Montcada, 31
H St. Joan Despí, 28 - CH Poble Nou, 33
OAR Gràcia, 16 - H. Esplugues, 19
CH Palautordera, 35 - St. E. Sesrovires, 29
H Sant Quirze, 34 - H Sant Cugat, 25

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- H Sant Quirze ............25 22 2 1 773 604 46
 2.- H. Esplugues ..............25 21 1 3 739 614 43
 3.- H Sant Cugat ..............25 17 3 5 764 703 37
 4.- KH7 BM Granollers 26 16 4 6 834 757 36
 5.- Avannubo La Roca .. 26 15 4 7 774 738 34
 6.- St. Esteve Palaut. .... 24 13 5 6 698 635 31
 7.- CH Poble Nou ............26 13 3 10 756 732 29
 8.- H St. Joan Despí ........25 9 4 12 714 731 22
 9.- La Salle Montcada .....26 9 4 13 702 770 22
 10.- JH Mataró ..................26 7 6 13 740 754 20
 11.- OAR Gràcia ................25 7 3 15 676 718 17
 12.- H Terrassa ..................26 7 3 16 718 776 17
 13.- CA Sabadell ................26 7 2 17 685 750 16
 14.- St. E. Sesrovires .........26 7 2 17 777 879 16
 15.- H Banyoles .................26 5 1 20 669 768 11
 16.- CH Palautordera ..... 25 4 3 18 675 765 11

Lliga Catalana. Lligueta Títol

Salle Bonanova, 31 - H Sant Vicenç, 22
H Gavà, 28 - CH Vilamajor, 28
CH Cardedeu, 30 - Sant M. Adrianenc, 32

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant M. Adrianenc ......6 5 1 0 171 148 11
 2.- Salle Bonanova ............6 5 0 1 190 159 10
 3.- CH Cardedeu ............. 6 3 0 3 155 166 6
 4.- H Sant Vicenç ..............6 2 1 3 145 148 5
 5.- CH Vilamajor ............ 6 1 1 4 161 171 3
 6.- H Gavà ..........................6 0 1 5 159 189 1

Lliga Catalana. Permanència

Coop. Sant Boi, 29 - CH Canovelles, 33
H Bordils, 30 - BM Granollers, 27
H Sant Cugat, 27 - UEH Calella, 26
Molins de Rei, 27 - Avannuvo la Roca, 34
Manyanet, 26 - H Palafrugell, 34

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- H Sant Cugat ..............11 7 2 2 338 309 16
 2.- UEH Calella ...............11 7 1 3 314 280 15
 3.- Coop. Sant Boi ...........11 7 1 3 332 307 15
 4.- CH Canovelles ......... 11 7 0 4 306 318 14
 5.- H Bordils ....................11 7 0 4 294 291 14
 6.- H Palafrugell .............11 5 0 6 318 300 10
 7.- Molins de Rei .............11 5 0 6 327 323 10
 8.- Avannuvo la Roca.... 11 4 0 7 349 358 8

 9.- BM Granollers ......... 11 3 1 7 320 336 7
 10.- Manyanet ...................11 0 1 10 293 369 1

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

KH7 Granollers, 22 - Bera-Bera, 32
Liberbank Gijón, 19 - At. Guardés, 23
BM Elche, 23 - Rincón F. Málaga, 23
Rocasa G. Canaria, 34 - Aula Valladolid, 29

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bera-Bera ....................10 9 1 0 289 223 19
 2.- At. Guardés ..................9 6 0 3 215 224 12
 3.- Rocasa G. Canaria ........9 5 1 3 231 220 11
 4.- BM Elche ....................10 5 1 4 234 217 11
 5.- Rincón F. Málaga .......10 4 2 4 258 240 10
 6.- KH7 Granollers ....... 10 3 2 5 253 268 8
 7.- Aula Valladolid ..........10 2 1 7 273 290 5
 8.- Liberbank Gijón ........10 1 0 9 209 280 2

Divisió d’Honor Plata

Servi. Benidorm, 31 - Joventut Mataró, 30
Ass. Lleidatana, 26 - H Gavà, 22
BM Castelló, 28 - Sant Joan Despí, 26
OAR Gràcia, 21 - Elda Prestigio, 28
Avannubo la Roca, 27 - H Mislata, 26
H Sant Quirze, 29 - FH Sant Vicenç, 21
Almassora BM, 29 - H Amposta, 28

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- H Sant Quirze ............26 19 4 3 733 561 42
 2.- FH Sant Vicenç ..........26 18 4 4 707 610 40
 3.- BM Castelló ...............26 19 0 7 718 639 38
 4.- Sant Joan Despí .........26 15 5 6 707 654 35
 5.- Elda Prestigio ............26 16 3 7 670 624 35
 6.- Joventut Mataró ........26 14 3 9 723 682 31
 7.- H Mislata ....................26 10 5 11 697 693 25
 8.- Avannubo la Roca ... 26 10 1 15 655 701 21
 9.- Servigrup Benidorm .26 8 4 14 691 731 20
 10.- H Amposta .................26 9 1 16 636 650 19
 11.- OAR Gràcia ................26 8 2 16 624 701 18
 12.- H Gavà ........................26 7 3 16 635 691 17
 13.- Ass. Lleidatana ..........26 6 0 20 639 798 12
 14.- Almassora BM ...........26 5 1 20 644 744 11

Lliga Catalana. Grup pel títol

CH Palautordera - Les Franqueses, ajornat
Lleida Pardinyes, 31 - BM Granollers At., 26
Vilanova Camí, 27 - FH Sant Vicenç, 29

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CH Palautordera ....... 4 4 0 0 125 80 8
 2.- BM Granollers At. ..... 5 4 0 1 140 128 8
 3.- Lleida Pardinyes ..........5 2 0 3 119 119 4
 4.- AEH Les Franqueses . 4 2 0 2 99 91 4
 5.- FH Sant Vicenç ............5 1 0 4 105 128 2
 6.- Vilanova Camí .............5 1 0 4 98 140 2

Lliga Catalana. Permanència

H Ribes, 36 - CH Cardedeu, 17
Coop. Sant Boi, 31 - CH Ascó, 26
H Sants, 25 - CH Martorell, 25
CH Canovelles, 21 - CH Vilamajor, 33
Descansa: Avannubo la Roca

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CH Vilamajor .......... 10 7 1 2 296 234 15
 2.- H Ribes .........................8 7 0 1 239 171 14
 3.- Avannubo la Roca ..... 7 6 0 1 215 176 12
 4.- H Sants .........................8 5 1 2 200 190 11
 5.- Coop. Sant Boi .............8 4 0 4 207 208 8
 6.- CH Martorell .............10 3 2 5 245 280 8
 7.- CH Ascó ........................9 2 2 5 232 260 6
 8.- CH Canovelles ........... 8 1 0 7 160 218 2
 9.- CH Cardedeu ........... 10 0 2 8 217 274 2

HOQUEI

Hoquei. Masculí. OK Lliga

CP Vic, 2 - CE Noia, 8
CE Vendrell, 3 - CH Girona, 2
Dep. Liceo, 3 - CP Calafell, 1
CH Lloret - Recam L. Caldes, ajornat
CH Palafrugell, 4 - Reus Deportiu, 4
CP Voltregà, 3 - CE Lleida, 3
CH Mataró - HC Igualada, ajornat
FC Barcelona, 13 - CP Taradell, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FC Barcelona ..............27 24 2 1 176 50 74
 2.- Dep. Liceo...................25 22 1 2 116 38 67
 3.- Reus Deportiu ...........27 17 4 6 140 77 55
 4.- Recam L. Caldes ...... 25 17 3 5 101 74 54
 5.- CE Lleida ....................26 15 4 7 84 64 49
 6.- CE Noia .......................26 12 3 11 97 91 39
 7.- CP Voltregà ................27 11 5 11 86 83 38
 8.- CH Palafrugell ...........25 9 7 9 82 94 34
 9.- CH Girona ..................27 9 7 11 71 83 34
 10.- CP Calafell .................26 9 3 14 70 86 30
 11.- CP Taradell.................27 7 5 15 68 122 26
 12.- CE Vendrell ................25 6 7 12 68 90 25
 13.- HC Igualada ...............25 7 3 15 66 93 24

 14.- CH Lloret....................24 5 8 11 70 100 23
 15.- CP Vic .........................26 3 1 22 50 122 10
 16.- CH Mataró .................26 1 3 22 45 123 6

OK Lliga Plata Sud

Alcobendas, 9 - CP Rivas, 4
Arenys Munt, 4 - FC Barcelona, 1
Pas Alcoi, 4 - CHP Sant Feliu, 3
Burguillos, 3 - Sta. M. Pilar, 1
HC Alpicat, 2 - Las Rozas, 2
SD Espanyol, 1 - CP Vilanova, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Pas Alcoi .....................21 17 2 2 98 50 53
 2.- Alcobendas .................21 17 1 3 103 57 52
 3.- Arenys Munt ..............21 17 0 4 92 44 51
 4.- FC Barcelona ..............21 12 4 5 100 74 40
 5.- HC Alpicat ..................21 11 3 7 106 88 36
 6.- SD Espanyol ...............21 8 5 8 68 68 29
 7.- CP Rivas......................21 6 5 10 78 80 23
 8.- CHP Sant Feliu ........ 20 5 5 10 56 75 20
 9.- CP Vilanova................20 6 1 13 56 87 19
 10.- Burguillos ...................21 5 1 15 65 117 16
 11.- Las Rozas ....................21 3 3 15 58 89 12
 12.- Sta. M. Pilar ...............21 2 2 17 55 106 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 ..14 12 2 0 76 42 38
 2.- CP Manlleu ................14 9 1 4 43 25 28
 3.- HC Telecable..............13 8 1 4 53 32 25
 4.- CP Voltregà ................14 6 2 6 40 37 20
 5.- Cerdanyola CH ..........13 5 3 5 35 39 18
 6.- CHP Bigues i Riells . 14 3 2 9 34 55 11
 7.- CP Las Rozas ..............14 3 1 10 19 54 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
Descansa: HC Vila-Sana

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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AGENDA

Les Franqueses del Vallès. 
Punt de trobada a l’Espai 
Zero. Centre Cultural de 
Bellavista. De 17.30 a 19.30.

Lliçà d’Amunt. Xerrada 
“Saps que has de tenir en 
compte per fer compres 
segures per internet?”. En 
línia. 18.00.

Montornès del Vallès. 
Converses virtuals en anglès. 
En línia. 19.15. 

Vilanova del Vallès. Taller 
“Com utilitzar l’E-Biblio”. 
Biblioteca Municipal 
Contravent. De 17.00 a 19.00.

Contes Spa Mocions. A 
càrrec de la companyia Rosa 
Fité. Biblioteca Municipal 
Contravent. De 19.00 a 
21.00.

Dimecres 28

Ametlla del Vallès. 
Entrevista al podòleg 
Eugenio Silvan. En línia. 
19.30. 

Cànoves i Samalús. Taller 
“Prevenció d’adiccions a les 
drogues en adolescents”. En 
línia. De 19.00 a 20.00.

Cardedeu. Fem la volta al 
rieral. Passejada comentada 
per a tots els públics. Des del 
Museu Arxiu Tomàs Balvey. 
17.00.

Granollers. Formació “Com 
vendre els teus produc-
tes per Instagram”. Can 
Muntanyola. Centre de 
Serveis a les Empreses. 14.30.

Taller “Obrim les cartes de la 
postguerra”. Arxiu Municipal 
de Granollers. 16h.

Story Time. Contes infantils 
en anglès. Biblioteca Can 
Pedrals. 17.30.

La Llagosta. Hora del conte 
L’ovella Paquita. A càrrec de 
Puri Ortega. En línia. 18.45.

Montornès del Vallès. Ioga 
per a embarassades. A càrrec 
de Vanessa Lantigua. Centre 
Infantil Pintor Mir. De 09.30 
a 11.00.

Sant Fost de Campsentelles. 
Donació de Sang. L’Ateneu. 
De 17.00 a 21.00. 

Dijous 29

Ametlla del Vallès. 
Conferència “Visió i apre-
nentatge: com evitar bloque-
jos en el procés d’aprenentat-
ge”. A càrrec d’Isabel Prieto, 
optometrista comportamen-
tal. Via telemàtica. 20.30. 

Bigues i Riells. Story Time. 
Contes infantils en anglès. 
Biblioteca Municipal. 17.30.

Granollers. Laboratori 

de Recerca col·laborativa 
“Arqueologia del Poder”. A 
càrrec d’Ignasi Prat Altimira. 
Espai d’Arts de Roca Umbert. 
19.00.

Taxonomia. Club de lectura i 
ciències naturals. Dinamitzat 
per Miquel Carandell 
Baruzzi. Museu de Ciències 
Naturals. 19.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Hora del conte per a nadons 
Us diré un secret molt fi. Amb 
Mercè Martínez. Biblioteca 
de Bellavista. 17.30.

Xerrada “Alimentació salu-
dable a l’estiu”, del projecte 
Fem Camí en l’Educació en 
Família. En línia. 17.30.

Taller de robòtica a l’Espai 
Zero. Centre Cultural de 
Bellavista. De 17.30 a 19.30. 

Lliça d’Amunt. Sessió infor-
mativa virtual del procés par-
ticipatiu per al disseny del 
futur centre urbà. En línia. 
18.00.

Montornès del Vallès. 
Converses virtuals en fran-
cès. Biblioteca Municipal. En 
línia. 18.00.

Taller de rap. Centre Juvenil 
Satèl·lit. 18.30.

Sant Celoni. Espectacle 
commemoratiu del Dia 
Internacional de la Dansa. 
Lectura del manifest del 
DID. Exhibició de dansa 
de les alumnes de l’Escola 
Contrajazz. Sorteig i entrega 
de premis del 1r Concurs 
Fotogràfic de Dansa. 
Actuació de la companyia 
The Ground Sister. Jardins 
Rectoria Vella. 18.00. 

Xerrada “Cuidar l’espai de 
parella quan esdevenim 
família”. A càrrec de Reyes 
Font i Pilar Farràs, especialis-
tes en pedagogia sistèmica. 
En línia. 19.00. 

Vallgorguina. Xerrada “Què 
fer davant del soroll?”. En 
línia. De 19.00 a 20.15.
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Caldes de Montbui. Visionat 
del documental Lesbofòbia: 
Un documental i deu respos-
tes. Espai Jove El Toc. 18h.

Canovelles. Exposició 
“Sempre Mafalda”. 
Biblioteca Frederica 
Montseny. De 15.00 a 19.00.

Cànoves i Samalús. Xerrada 
“Saps com dissenyar i difon-
dre la marca del teu negoci?”. 
A càrrec de Xavier López de 
Pablo. En línia. De 10.00 a 
12.00.

Xerrada “Què necessita 
escoltar el teu client per 
comprar-te?”. A càrrec de 
Yolanda Tarango. En línia. 
De 10.00 a 12.00.

Figaró. Hora del conte: Sant 
Jordi mata al drac... o potser 
no. A càrrec de la companya 
Sgratta. Sala Nou Casino. 
17h.

Granollers. Donació de Sang. 
Parròquia de Sant Esteve. De 
10.00 a 21.00.

Literatura i arts. Club de 
Lectura. Dinamitzat per 
Francesc Viñas. Biblioteca 
Roca Umbert. 18.00.

La Roca del Vallès. Trobada 
“Viu la Lectura”. Biblioteca 
municipal. 20.00.

Lliçà de Vall. Donació de 
sang. Casal de Joves el Kaliu. 
De 17.00 a 21.00.

Martorelles. Consell de la 
gent gran. Espai Cívic El 
Safareig. De 10.00 a 12.30.

Montornès del Vallès. 
Converses virtuals en ale-
many. Biblioteca Municipal. 
En línia. 18.30. 

Sant Antoni de Vilamajor.

Exposició del “Continuat de 
fotografia”. Tot el dia. En 
línia.

Vilanova del Vallès. Taller 
“Instagram per a nego-
cis”. Biblioteca Municipal 
Contravent. De 15.00 a 17.00.  

Dimarts 27

Ametlla del Vallès. Taller 
“Formació d’escriptors i 
taller d’escriptura”. En línia. 
17.30.

Cardedeu. Xerrada “La com-
plexitat del sistema famili-
ar”. A càrrec de Sílvia Palou, 
mestra, psicòloga, experta 
en educació psicosocial. 
Organitza Aula de Cultura de 
Cardedeu. Teatre Auditori 
Cardedeu. 19.00.

Cànoves i Samalús. Xerrada 
“Saps com dissenyar i difon-
dre la marca del teu negoci?”. 
A càrrec de Xavier López de 
Pablo. En línia. De 10.00 a 
12.00.

Granollers. Xerrada 
“Llenguaferits, un món de 
llengües”. En línia. 18.30.

Taller de pràctica filosòfica. 
Biblioteca Roca Umbert. En 
línia. En 19.00. 

Presentació del llibre: Mujer, 
vida, libertad. Anònims. 
19.00.

Taula rodona: “Doctor 
Salvador Llobet i Reverter: 
Cartografia d’un home 
actiu i compromès”, amb 
Arnau Queralt, Josep Maria 
Panareda, Miquel Carandell, 
Maria Bassa i Jaume Dantí. 
Acte en homenatge als 30 
anys de la mort de Salvador 
Llobet. Organitza Centre 
d’Estudis de Granollers. En 
línia. 19.00. 

GrANOLLErs 
‘StoRy tiMe’. Con-
teS inFAntiLS en 
AnGLèS. Can Pedrals. 
Dimecres 28, 17.30.

9magazin.cat

Llegiu en línia EL 9 NOU cada dilluns i 
cada divendres entrant al quiosc digital
Si sou subscriptors d’El 9 nou registreu-vos a el9nou.cat
Si encara no en sou, feu-vos-en entrant a el9nou.cat/subscriute
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Consulteu altres ofertes entrant a:
9club.el9nou.cat

Tel. Informació (de 9 a 13h)
93 889 46 59 

Informació i reserves: 93 886 93 60

Museu

C. Arquebisbe Alemany 5
08500 VIC

Tel. 93 883 32 79

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL
Primer Museu d’etnografia de Catalunya

de Premi nacional de cultura 2012
Pl. de l’Abat Oliba s/n - Tel. 972 70 31 44 - Ripoll

museuderipoll@museuderipoll.org

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU DE LA XOCOLATA
Ubicat a l’antic convent de Sant Agustí,
el museu presenta un recorregut pels orígens 
de la xocolata fins a l’actualitat.

C. Comerç,36 - Barcelona - Tel. 93 268 78 78 - info@museuxocolata.cat

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix l’extraordinària 
col·lecció d’art medieval

i d’arts decoratives.
Pl. del Bisbe Oliba, 3 - Vic

Oferta
subscriptors

Museu

30% de
descompte
Presentant
el carnet
a taquilles

De dilluns a diumenge de 10 a 13.30 h
i el dimarts i el dissabte de 17 a 19 h

C. Major, 7 - Tel. 93 812 21 57
Folgueroles

info@verdaguer.cat - www.verdaguer.cat

Folgueroles:
poble natal del poeta

jacint verdaguer

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El coure, un conductor
de la història.

Ctra. C-17 km 73.5 - Les Masies de Vgà.
Tel. 93 859 56 37

www.museudelcoure.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C. del Museu, 4 - Isona Tel. 973 66 50 62
Reserves i informació a: museucd@parc-cretaci.com

www.parc-cretaci.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Oci

CATALunyA
En MInIATuRA
Viu una nova 
experiència!

www.catalunyenminiatura.com
Tel. 93 689 09 60

Torrelles de Llobregat

Oferta
subscriptors

2x1
en circuit de 
maquetes i 
circuits d’aventura. 
Presentant
el carnet
a taquilles

Autèntic espais per reviure com era, fa més de 100 anys,
viure i treballar a les colònies industrials de Catalunya

Ctra. C-16 km 78 - Pl. Puríssima Colònia Vidal (Puig-Reig)
 www.museucoloniavidal.org  - Tel. 93 829 04 58

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
en la visita guiada
i en el preu de 
l’entrada general
presentant el carnet

Ctra. De la Mina, s/n - CARDOnA
T. 93 869 24 75

www.salcardona.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El Museu del Ter dóna testimoni de la vitalitat 
industrial del Ter mitjà, en dos dels seus sectors més 

representatius el tèxtil i les construccions mecàniques

Pg. del Ter, 2 - Manlleu - Tel. 93 851 51 76 - www.museudelter.cat

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C. de les Escoles s/n - Coll de nargó - Tel. 636417678
Reserves i informació a: info@dinosfera.com - www.dinosfera.com

Únic en la seva categoria!
Dinosfera us proposa Descobrir la reproDucció

Dels Últims Dinosaures D’europa.

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix milions d’anys d’història en un sol 
museu, recorrent l’era dels dinosaures,

els romans i l’edat medieval.

Amb motiu de les restriccions aplicades per la Covid-19, en totes les ofertes es recomana trucar abans per informar-se del límit 
d’aforament i fer  reserva prèvia

Dilluns, 26 d’abril de 202142
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1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “EL MEU SOMNI”. La tècnica és lliure i 
també el material a utilitzar: retoladors, colors, aquarel·les...

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran dos dibuixos 
com a finalistes, que es publicaran a les pàgines d’EL 9 
+PETIT. Tots els dibuixos finalistes participaran, a principis 
de juny, a la gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual per a 
l’alumne, quatre entrades per anar al Parc d’Atraccions 
Tibidabo i una subscripció a EL 9 NOU i un lot de llibres per 
a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a la redacció 
d’EL 9 NOU (c. Girona, 34, 1r pis, Granollers), en horari 
d’oficina

5.- Només podran participar en el concurs les escoles de la 
comarca del Vallès Oriental.

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

 També el podeu enviar per correu electrònic a
recepcio@vic.el9nou.com

8 14

“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Este-
ve”. Fins al 9 de gener de 
2022.

“Submergències”, del pro-
jecte “Pintant a la 4a plan-
ta”, de Vicenç Viaplana. Fins 
al 9 de maig. 

Sant Jordi entra al Museu. 
Amb més de 600 dibuixos 
d’alumnes de diferents 
escoles de Granollers.

Museu de Ciències 
Naturals. “Tu investigues!”. 
Permanent.

“Instant de natura a 
Gallecs”. Fotografia de Sergi 
Canet. Textos de Xesco 
Macià. Oberta fins al 16 de 
maig. 

Vestíbul Ajuntament. 
“Bicicletes en blanc i negre”. 
De l’Arxiu Municipal de 
Granollers. Fins al 10 de 
maig.

Espai d’Arts de Roca 
Umbert. “Fantasma’77”, de 
J.L.Marzo, Matteo Guidi i 
Rebecca Mutell. 

Llibreria La Gralla. “La 
geometria de l’ànima”, de 
Mònica Pinto. Fins al 9 de 
maig.

Centre Cívic Nord. “Menja 
bé, tu hi guanyes!”. Del 12 al 
26 d’abril.

Lliçà d’Amunt

Biblioteca Ca l’Oliveres. 
“Defensores del cos-territo-
ri”, d’Ester Pérez Berenguer, 
amb la col·laboració de 
SUDS.

Mollet del Vallès

Museu Abelló. “L’art 
modern a la col·lecció Abe-
lló, segles XIX-XX” i “Abe-
lló, un tast”. Permanents. 

Centre Cultural La Mari-
neta. “Titelles del món”, 

de Galiot Teatre. Fins al 30 
d’abril.

Santa Eulàlia de Ronçana

Biblioteca Casa de Cul-
tura Joan Ruiz i Calonja. 
Exposició dels 10 anys de la 
Biblioteca. Oberta fins al 30 
d’abril.

Sant Celoni

Rectoria Vella. “Sant 
Celoni confinat. Fotografies 
de Martí Estupiñà”. Del 17 
d’abril al 30 de maig.

 Sant Pere de Vilamajor

Centre d’Informació La 
Mongia. “En Quico i els cap-
grossos” i “Les campanes 
de Vilamajor”. Exposicions 
ermanents.

Centre d’art La Rectoria. 
“Untitled /Sense títol”, de 
l’escultor d’origen jordà 
Anees Maani. Fins al 9 de 
maig.

EXPOSICIONS 

Caldes de Montbui

Museu Thermalia. “L’efer-
vescència del termalisme” i 
l’art del Fons Mas Manolo 
Hugué. Permanents.

Espai d’Art del Casino. 
“Artsbril”, del col·lectiu Arts 
Grup. Fins al 2 de maig. 

Canovelles

Biblioteca Frederica 
Montseny. “Sempre 
Mafalda”. Fins al 19 de maig.

Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs 
Balvey. “Tomàs Balvey col-
leccionista. Col·lecció de 
col·leccions” i “La farmàcia 
Balvey”. Permanents.

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. Nova museo-
grafia del MATBC. 

“Va com va. La poètica d’allò 
immediat com a fet revoluci-
onari”, d’Enric Maurí. Fins al 
30 de maig.

“Abans del primer petó”. A 
la segona planta del Museu 
Arxiu.

L’Estació és allà... espai per 
les arts i les lletres. “De 
taller a taller! De Card10 a 
L’estació és allà...”, fotografia 
i videoart. Col·lectiva amb 
Jordi Aligué, Montserrat 
Cardona, Montse Forns, 
Begoña Llobet, Joan Pallarés 

i Jaume Sala. Fins al 30 
d’abril.

Mur que separa l’Institut 
El Sui i l’Institut Raspall. 
“Com els ulls que no es 
poden veure l’un a l’altre”, 
projecte fotogràfic d’Ares 
Molins.

Teatre Auditori, vestíbul. 
“La nostra mirada”, foto-
grafies de Cristina Bernal. 
Fins al 30 d’abril, el dies de 
funció.

Les Franqueses del Vallès

Ateneu Popular La 
Tintorera. “La mirada críti-
ca d’El Roto”. Fins al 31 de 
maig.

La Garriga

Granja cafeteria La Mila. 
“Arura’t i  gaudeix”. Pintu-
ra acrílica, pinzell, esponja 
i collage de Montserrat 
Vilabella Segura. Fins a 
finals d’abril.

El Nou Trull. Escultura: “La 
música amansa las fieras”, 
de Guillem Comino-Metal.
Otsen.Art. Fins al 3 de maig. 
Organitza La Filanda, espai 
de creació per Petits For-
mats.

Granollers

Museu de Granollers. “Afi-
nitats. Sobre les col·leccions 
del Museu de Granollers”. 
Exposició permanent.

CARDEDEU 
“VA COM VA...”. ENRIC 
MAURÍ. Museu Arxiu 
Tomàs Balvey de Cardedeu. 
Fins al 30 de maig.
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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.

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.

GUARDIANES  
DE LA NOCHE:  
TREN INFINITO

Japó 2020. Dir. Haruo Sotozaki. 
Animació. Tanjiro Kamado i els 
seus amics del Demon Slayer 
Corps acompanyen a Kyojuo 
Rengoku, el Flame Hashira, per 
investigar una misteriosa sèrie 
de desaparicions que ocorren 
dins d’un tren aparentment 
infinitament llarg. Poc saben 
que Enmu, l’última de les Llunes 
Inferiors dels Dotze Kizuki, 
també és a bord i els ha preparat 
un parany. 

MAMÁ MARÍA
França 2020. Dir. Jean-Paul 
Salomé. Amb Isabelle Huppert. 
Comèdia dramàtica. Patience 

CARDEDEU  Dijous

Esbarjo Entre nosotras 20.00

LA GARRIGA  Dilluns 

Alhambra Una veterinaria en la Borgoña 16.30
 Bajo las estrellas de París 18.15
 Nomadland 20.00

GRANOLLERS  Dimarts  

Edison L’ofrena 19.00

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine Upss 2 ¿Y ahora dónde esta Noé? 16.00 i 17.45
 Gaurdianes de la noche: tren infinito 19.30
 Guardians de la nit: tren infinit 19.30 (dt. i dj.)
 Detectiu Conan: la bala escarlata 16.00 i 19.50
 Los Croods 2: una nueva era (Atmos) 18.00
 Mamá María 17.30
 Guardianes de la noche (...) (VOSE) 18.00 / 19.00
 Mortal Kombat 17.00 i 19.15 / 15.45, 18.00 i 20.10
 Tom y Jerry 16.15 i 18.15
 Godzilla vs Kong 20.10 / 16.00 i 18.10
 Una veterinaria en la Borgoña 16.00 / 20.20
 Una joven prometedora 18.00 i 20.10
 Nomadland 16.00 i 18.00
 Península 20.00
 Península (VOSE) 16.45
 Pequeños detalles 19.45
 El padre 16.10
 Ruega por nosotros 18.00
 Monster hunter 20.00
 Trolls 2: Gira Mundial 15.45
 Otra ronda 17.40 i 19.50

CARTELLERA

CINEMA OCINE 
GRANOLLERS 
Isabelle Hupper 
protagonitza la pel·lícula 
‘Mamá María’

Portefeux és una traductora 
especialitzada en escoltes 
telefòniques per a la brigada 
d’estupefaents de París. És un 
treball precari i mal pagat. Un 
dia, Patience es disposa a fer un 
favor al problemàtic fill d’una 
dona i acaba involucrada en 
un tripijoc de drogues fallit, 
la qual cosa la deixa amb una 
pila de cànnabis en la seva 
possessió. Mentre manté el seu 
treball en la brigada antidroga, 
Patience passa a l’altre costat i es 
converteix en camell.

MINARI. HISTORIA 
DE MI FAMÍLIA
EUA 2020. Dir. Lee Isaac Chung. 
Amb Steven Yeun, Han Ye-ri i 
Youn Yuh-jung. Drama. David, 

un nen coreà-americà de 7 anys, 
veu com a mitjan anys 80 la seva 
vida canvia, de la nit al dia, quan 
el seu pare decideix mudar-se 
al costat de tota la seva família 
a una zona rural d’Arkansas 
per obrir-hi una granja, amb el 
propòsit d’aconseguir el somni 
americà.

MONSTER HUNTER
EUA 2020. Dir. Paul W.S. 
Anderson. Amb Milla Jovovich 
i Tony Jaa. Acció. Després del 
nostre món hi ha un altre: un 
món de monstres perillosos i 
poderosos que governen els 
seus dominis amb una ferocitat 
mortal. Quan la tinenta Artemis 
i els seus lleials soldats són 
transportats del nostre món 

al nou món, la impertorbable 
tinenta rep el cop de la seva 
vida. En la seva desesperada 
batalla per sobreviure contra 
enormes enemics amb poders 
increïbles i atacs imparables i 
repugnants, Artemis s’unirà a un 
home misteriós que ha trobat la 
manera de defensar-se.

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

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 criomand 
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

PenÍnsUla
Corea del sur 202. Dir. Yeon 
sang-ho. amb gang Don-won i 
lee Jung-hyun. Thriller. Quatre 
anys després de l’epidèmia zombi, 
Corea segueix infestada de 
monstres i el soldat Jung-seok, que 
va escapar del país, es veu obligat 
a tornar a Seül per recuperar un 
objecte valuós. Allà descobreix que 
hi ha, encara, persones sanes a la 
ciutat. Continuació de l’aclamada 
pel·lícula de zombis Train to 
Busan.

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. Peròaquesta 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 
22/04/1991

“Més  
de 50 tones 
de porqueria 
recollides amb 
el pla de neteja  
del Montseny”

Fa 20 anys 
23/04/2001

“Entitats 
cíviques 
de Caldes 
demanen  
més informació 
sobre el zoo”

Fa 10 anys 
18/04/2011

“La Llei 
antitabac  
ha disparat  
la petició  
de terrasses  
a Granollers”

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
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 26. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 27. 
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 | dia 28. 
✚ FORÉS 
Diagonal Fivaller, 8 
Tel. 93 871 31 46 | dia 29.

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
✚ NOVA, 73 
Carretera Nova, 73.  
Tel. 93 135 21 70 | dies 26 a 29.

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
✚ CALVO SÁNCHEZ 
Plaça de la Concòrdia, 1.  
Tel. 93 560 18 16 | dies 23 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
✚ L’ESTACIÓ 
C. Sant Ramon, 55.  
Tel. 93 593 30 93 | dia 26, 
✚ GARNÉS 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 27. 
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 28. 
✚ MARTÍNEZ 
C. Diputació, 13.  
Tel. 93 570 00 17| dia 29.

Montmeló
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 26. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 27. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 28.  
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 29.

Montornès del Vallès
✚ VALLEDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 26. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 27.  
✚ FONTCUBERTA  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 28. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 dia 29.

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
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 26. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 27. 
✚ M. EUGÈNIA GONZÁLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 28. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 29.

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. Tan inexplicable com 
anar a teatre amb en Camus. Persecució i encalç 
d’aquest degollat / 2. Al cor de tots els Conrads. 
De la sèrie ambientada entre cavallers i taules / 
3. Doncs miri, és el que parlen els del Caixmir. 
Símptomes de xantatge / 4. Anima de puma. 
Provoca ruptures en els enllaços dels àtoms. A 
la punta de la dreta / 5. Dolor i ofec molt fre-
qüent quan es corre d’esquena. Tumors oculars 
que alteren molt els Gomiles / 6. És als virus 
com als tubercles la tuberculosi. Parada i fonda 
al desert / 7. Cabre d’aquella altra manera. Frag-
ments de veu que els periodistes posen per fer 
sang / 8. En opinió del fantasma. Estimaré tant 
que regalaré mirra i tot. Limiten l’experiència / 
9. Anivello a partir del coll del marrano. Repre-
sentant de l’autoritat entre magenta / 10. No 
tots els dies però quasi. Excursió judicial cap als 
béns del deutor amb l’excusa de l’impagament 
/ 11. Assut que tendeix a estar sempre tancada. 
Tesen però no baden boca / 12. A finals de fe-
brer. Conclusió entre les premisses filosòfiques 
i la fi de l’oscil•lació. Vocal del mig / 13. Si no es-
tigués fet pols no ens faria servei. Himne litúr-
gic per celebrar que l’han declarada innocent.

VERTICALS: 1. Generós d’anques, com un ma-
mut. De l’ocell que demostra la millor predis-
posició / 2. Cridava com un ase. Corrent fluvial 
que va de la cuina fins al port maresmenc / 3. 

Sia de qualsevol manera. T’atipares de pol•len 
libanès. Per tot l’escaire / 4. Per tot l’imant. 
Bosc de xiprers en hàbitat de baixa tempera-
tura. 199 a la sortida ciclista / 5. Creixo com 
un arbre i gairebé tant com en Ramon. Enllo-
ro de tal manera que semblo una oreneta / 6. 
Ressons de brindis i calers. Els roxolans el tro-
baven d’allò més natural / 7. Sembla que trini 
i en canvi és ben explosiva. El clàssic alpinista 
de Donosti o d’Irate / 8. Lliure del dret de dir 
hola al gat de color rosa. Acusarà incompren-
siblement els indis antillans / 9. En ple curs. 
Estudien com animals i treballen com bèsties. 
Àtom a la cua de l’avió / 10. Estol d’abells per 
sortir a fer mal. I ara un estol normal normal 
/ 11. L’estrany cas del sac rebregat a la fres-
ca. Jueus més essencialistes que els armenis. 
Cap de turc / 12. Prou babau per decapitar 
l’Atanasi. Falta de vitalitat, com quan li pre-
nen el nitrogen a l’Antònia.

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 30 d’abril al 3 de maig.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 27-4-21.

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

Oferta
subscriptors

30% de descompte. Presentant el carnet
a taquilles.

Museu

Exposicions
Tallers de licors

Cursos d’art i salut
Itineraris modernistes

Passejada pels entorns

www.museudecardedeu.cat
www.xarxamuseusfarmacia.cat

C. Dr. Daurella, 1 - Cardedeu
Tel. 93 871 30 70

Vine a VisiTar una De les farmàCies 
rurals més anTigues D’europa

Oferta
subscriptors

30  de dte. per a compres superiors a 100 
presentant el carnet de subscriptor.

Promoció

SorteigOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig especial d’un lot de jocs i puzles.
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 27-4-20

SORTEIG ESPECIAL • 1 Puzzle de 500 peces de 
Venecia (+ 11 anys )

• 1 Puzzle infantil de 60 peces 
en caixa de llauna (+6 anys)

• 1 Joc de “1-Oct”
• 1 Joc “Dog Fight”
• 1 pot de cola de puzzles 

amb dosificador

us regala un fantàstic 
lot de jocs de taula i puzles,
per a petits i grans.

Diversió per a tota la família!

Juguem? Valorat en 68 
Per gentilesa de:

Dilluns, 26 d’abril de 2021 47
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Mascaretes
De mica en mica, la gent 
està recuperant els car-
rers. Aquests de la imatge 
són els gegants de Caldes, 
la Guisla i en Farellàs, 
plantats a la zona de 
paradetes d’entitats de la 
plaça Neus Català aquest 
divendres de Sant Jordi 
passat. Encara no està 
demostrat que la Covid 
no hagi de preocupar els 
gegants, per això ens ha 
semblat una gran idea 
que s’hagin posat la mas-
careta per conscienciar 
tothom que la Covid no es 
pot prendre a broma.
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VISIÓ PERIFÈRICA

Vostès van néixer a Whatsapp, oi?
En els moments més durs, el març 

i l’abril de l’any passat, els familiars 
de les residències teníem molt poca 
informació i vam crear un grup de 
Whatsapp per mantenir-nos en con-
tacte. D’aquí va sortir la idea de fer 
l’associació de familiars. 

Quin és el seu objectiu?
Una associació té força per canviar 

les coses. Una persona sola pot tenir 
molt bones intencions, però poca for-
ça. Per això cal que aglutinem molta 
gent i no cal que tinguin un familiar 
ingressat, no. Qualsevol està convidat 
a col·laborar-hi, estem oberts a tot-
hom. Hem de canviar com es veuen 
ara les residències, les hem de veure 
com una casa. Als meus fills no els dic 
que anem a veure la iaia a la residèn-
cia, els dic que l’anem a veure a casa 
seva. Han de deixar de ser llocs per 
aparcar la gent i ha de ser un lloc per 
viure, per fer família, per ser comu-
nitat. Aquest és el sentit principal de 
l’associació.

Quantes famílies agrupen?
Som nou famílies. Estem comen-

çant. Per la qüestió de la protecció de 
dades no podem tenir els contactes 
de totes les famílies. I el que fem és 
enviar les nostres comunicacions a 
la residència i ells les distribueixen 
entre les famílies.

La resposta de la Fundació Antò-
nia Roura és col·laboradora?

Sí que ho és, sí. Però perquè nosal-
tres també hem nascut amb aquest 
sentit. Volem col·laborar i sumar i, 
en cas de crítica, que sigui una crítica 
constructiva.  

Les vacunacions semblaria que 
han posat fre als contagis a les resi-
dències. Com es veu des del punt de 
vista dels familiars?

En l’aspecte sanitari, et puc dir que 
des de les vacunacions no s’ha donat 
cap cas positiu. I això ajuda perquè no 
s’hagi de tancar, que no es prohibei-
xin les visites. El protocol de la Gene-
ralitat és estricte: si hi ha cap positiu, 
s’ha de tancar, amb el cost emocional 

que això significa per als residents i 
per als familiars. Però entenem que 
les restriccions no tenen a veure 
només amb les residències, tenen a 
veure amb la situació general.

No s’han aixecat prou les restric-
cions?

S’han aixecat una mica. Just abans 
de vacunar les visites eren molt rígi-
des: una a la setmana de mitja hora, 
allà mateix i amb cita prèvia. Ara, els 
residents que poden fer-ho surten a 
passejar amb nosaltres i també es per-
met emportar-se’ls a casa. Abans de 
la pandèmia, però, jo anava a veure la 
mare quan volia i li portava els nens... 

Els residents com ho viuen?
D’una manera molt dura. Alguns 

no entenen què està passant i alguns 
pensen que nosaltres, els familiars, 
els hem deixat d’anar a veure. És dur.

Creu que anem per bon camí per a 
uns protocols menys estrictes?

Personalment crec que trigarem 
molt de temps. Tot i que a fora arri-
bem a un percentatge de vacunacions 
gran, difícilment res tornarà a ser 
igual que abans de la Covid. Espero 
equivocar-me. Per això també hem 
fet l’associació, per formar part de la 
residència.

Per formar comunitat?
Això mateix. Podem ajudar formant 

part de la quotidianitat d’una resi-
dència, que se’ns tingui en compte.

S’està posant en qüestió el model 
de les residències i es parla de fer més 
atenció domiciliària. Què n’opina?

Quan la mare es va quedar sola ens 
vam trobar amb una gran falta de 
recursos públics i ni a casa meva ni a 
casa de la meva germana no la podí-
em cuidar per la malaltia que pateix. 
A hores d’ara, el cost que suposa man-
tenir una persona a casa sola és molt 
superior al cost que suposa tenir-la 
en una comunitat. Si s’augmenten els 
recursos en assistència domiciliària, 
genial, perquè ara són inexistents. 
Tard o d’hora, però, caldrà ingressar 
aquella persona, també t’ho dic. 

Jesús Medina

FELI RUIZ, presidenta de l’Associació  
de Familiars de la Fundació Antònia Roura
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VIATGE AL FONS DE LA COVID (XXXII)

La mare de Feli Ruiz viu a la residència d’Antònia Rou-
ra a Granollers. Ruiz, de 41 anys, és una de les impul-
sores de l’associació de familiars de la fundació, una 
entitat que està oberta a tothom <www.affar.cat>.

“Una residència ha de ser un lloc per 
viure, per fer família, per ser comunitat”


