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(Pàgina 6)

Un control 
policial troba 
irregularitats  
a dos locals  
de Granollers

La fi dels peatges farà 
perdre 1,6 milions d’ingrés 
per IBI als ajuntaments
Granollers reclama més control del pas de mercaderies perilloses per la ronda Sud

(Pàgines 2 i 3)

Lliçà de Vall va presentar aquest dis-
sabte els treballs de restauració de 
les pintures de Maties Palau Ferré. 
Les obres es troben exposades a Can 

Coll, coincidint amb el centenari del 
naixement de l’artista i en el marc del 
programa Maig Cultural. A l’acte de 
presentació hi van assistir l’autora de 

la restauració, Anna Vila, i el nebot net 
del pintor, Francesc Marco-Palau. La 
programació de Maig Cultural té les 
migracions com a fil conductor.

Lliçà de Vall restaura pintures de Palau Ferré
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(Pàgina 18) Una dona observa una de les pintures de Palau Ferré exposades a Can Coll, aquest dissabte

La Mitja 
canvia de 
data i es farà 
el 5 de juny

(Pàgina 25)

Arriba a judici l’assassinat 
d’un guàrdia de seguretat a 
Mollet 17 anys i mig després

(Pàgina 6)

L’Audiència de Barcelona 
jutjarà, a partir d’aquest 
dilluns, el presumpte autor 
de l’assassinat a ganiveta-
des d’un vigilant de segure-
tat comès el dia 18 d’octu-
bre de 2003 al supermercat 
Esclat de Mollet. El crim 
es va cometre durant un 
atracament que van portar 
a terme tres persones, ame-
naçant les caixeres de l’es-
tabliment. Només una va 

poder ser detinguda l’any 
2015, mentre que les altres 
dues no han pogut ser 
localitzades. És un veí del 
Prat de Llobregat que ara 
té 41 anys i que s’enfronta 
a una petició de pena de 28 
anys de presó pels delictes 
d’assassinat amb traïdoria 
i acarnissament, robatori 
amb violència i intimidació 
i robatori d’un vehicle amb 
el qual van fugir.

(Pàgina 5) Regidors i tècnics municipals al passeig Primer d’Octubre

L’Ajuntament de les Fran-
queses ha posat dues piles 
de residus voluminosos a 
Corró d’Avall i Bellavista 
per cridar l’atenció contra 
l’incivisme de les persones 
que els aboquen sense con-
trol al carrer. Són unes 600 
tones anuals, segons fonts 
municipals.

Una pila  
de deixalles 
contra 
l’incivisme a 
les Franqueses

Adjudicada la 
construcció 
del tercer 
carril de 
la C-17 en 
direcció nord

(Pàgina 4)

Els marxants 
del mercat de 
Granollers 
volen tornar 
aviat al centre

(Pàgina 7)
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l’autopista, però, pot alterar-
ho. Amb tot, des de l’Ajun-
tament expliquen que ho 
afronten amb “una economia 
sanejada”, amb “molt poc 
deute” i “romanent 
de tresoreria 
disponi-
ble”.

Vilalba Sasserra

F.P.

Per als municipis amb 
menys població i, per tant, 
pressupostos més modes-
tos, la pèrdua dels ingressos 
anuals que en els darrers 
anys han cobrat per l’acti-
vitat de l’autopista és més 
significativa.

De tots els afectats, 
Vilalba és el municipi més 
petit en població. També és 
un dels que té la xifra més 
petita d’ingressos –28.000 
euros– juntament amb 
Parets (38.500) i Vilanova 
(uns 20.000), força més 
grans en població. Per 
Vilalba, “representa una 
mica més de 3% del pressu-
post”, explica l’alcalde, Joan 
Pons. “Repercutirà en 
altres partides com 
festes i inversi-
ons”, afegeix.
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Els ajuntaments 
deixaran de cobrar 
1,6 milions per la fi 
de la concessió  
de les autopistes
Gairebé un terç de l’import, 470.000 euros, 
correspon als diners que rep Sant Celoni

El peatge de la C-33 al terme municipal de la Llagosta en una imatge d’arxiu

Sant Celoni

Ferran Polo

Aquest 2021 serà el darrer 
any que els ajuntaments del 
Vallès Oriental per on passen 
les autopistes AP-7 i C-33 
ingressaran els diners de 
l’impost de béns immobles 
(IBI) que paguen les conces-
sionàries després que diver-
ses sentències judicials del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Madrid els reconeguessin 
aquest dret. En total, la dot-
zena de consistoris ingressa-
ran enguany al voltant d’1,6 
milions. L’any que ve, ja no 
rebran ni un euro. Tot plegat, 
per la fi de la concessió, que 
s’acaba el 31 d’agost i que 
comportarà que, a partir de 
l’1 de setembre, l’AP-7 i la C-
33 siguin gratuïtes. Tot i que 
en el darrer quadrimestre 
ja no hi haurà concessió, els 
ajuntaments cobraran l’IBI 
de tot l’any sencer perquè la 
normativa diu que l’impost 
es merita a 1 de gener i que 
no es pot prorratejar. 

L’import es calcula en 
funció de l’espai ocupat per 
l’autopista. Per això, l’Ajun-
tament més afectat és el de 
Sant Celoni, que ingressa uns 
470.000 euros/any [vegeu el 
mapa adjunt]. Representa al 
voltant del 2% del pressu-
post municipal, que aquest 
2021 puja a 23,4 milions. 
Davant la pèrdua d’aquest 
ingrés, l’Ajuntament ha 
encarregat un estudi a una 
assessoria externa per millo-
rar l’eficiència en la gestió 
del pressupost i la prestació 
dels serveis municipals i per 
fer una anàlisi de les orde-
nances municipals. L’objectiu 
d’aquests treballs és “veure 
com es compensa aquesta 
caiguda d’ingressos”. Però 
“no necessàriament ha de 
comportar un increment dels 
impostos”, asseguren fonts 
municipals. 

Per darrere de Sant Celoni, 
hi ha Llinars amb 283.000 
euros d’IBI per de l’AP-7. 
Representen el 6,5% dels 4,3 
milions que ingressaran amb 
aquest impost enguany. I gai-
rebé un 2% del pressupost. 
“Són diners”, admet l’alcalde 
Martí Pujol, que diu que cal-
drà “ajustar despeses”. Amb 
tot, l’impacte “dependrà molt 

del creixement anual que 
puguem tenir de l’IBI” –posa 
l’exemple de la implantació 
d’una gran empresa que els 
generarà un nou ingrés– o de 
l’evolució d’altres impostos 
com poden ser el d’obres. 
També estan a l’expectativa 
de saber què passa amb la 
part de l’IBI que correspon a 
l’àrea de servei amb dues ben-
zineres i un aparcament vigi-
lat per a camions. Són diners 
que van a part dels 282.000 
euros que reben de la con-
cessionària i que, sosté Pujol, 
han de continuar cobrant. De 
fet, ara ja ho paguen societats 
diferents, explica.

La Roca és el tercer muni-
cipi amb la quantitat més 
gran: poc més de 256.000 
euros. “Suposa aproxima-
dament un 2% de la nostra 
recaptació i, per tant, és rela-
tivament poc”, indica Marta 
Pujol, regidora d’Hisenda. 
En tot cas, l’Ajuntament 
“no compensarà la pèrdua 
d’ingressos amb l’augment 
d’altres impostos”. “No afec-
tarà la ciutadania. Tenim 
una economia molt sanejada 
i un romanent de tresoreria 
gran.” A més, “tenim bastant 
controlada la despesa ordinà-
ria”, que és la que es finança 
amb els impostos.

La resta de municipis 
reben ingressos inferiors 
als 100.000 euros anu-
als. En el cas de 
Montornès, amb 
una reducció 
d’uns 81.000 
euros l’any, 
la regidora 
d’Hisen-

Des de Vallgorguina, 
fonts municipals, admeten 
que la pèrdua dels gairebé 
76.000 euros que ingressaran 
enguany “suposa un gran 
impacte”. És prop del 7% 
dels 1,1 milions d’IBI pre-
vistos. La ràtio d’estalvi –la 
capacitat que té cada Ajunta-
ment per afrontar la despesa 
ordinària amb els ingressos 
ordinaris– està molt ajus-
tada tot i que la tenen 
positiva perquè ara 
ingressen més 
que no pas gas-
ten. La pèr-
dua de 
l’IBI 
de 

AP-7

AP-7

C-17

C-.33

Sant Celoni
470.790 euros

75.894,86 euros
Vallgorguina

Llinars
282.840,27 euros

Sta. M. Palautordera
75.894 euros

28.049,78 euros
Vilalba

44.287,10 euros
Cardedeu

38.500 euros
Parets La Roca

256.148,52 euros

53.317,89 euros
Granollers

Uns 20.000 euros
Vilanova

81.096,03 euros
Montornès

Montmeló
49.963,21 euros

60.443,35 euros
Mollet

62.180,60 euros
La Llagosta

Més impacte als pobles petits
Vilalba preveu que repercuteixi en festes i inversions

Sant Celoni 
és el municipi 
que ingressa 

més diners: uns 
470.000 euros 
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Granollers reclama al govern més 
control dels camions de matèries 
perilloses a la ronda Sud
L’alliberament del peatge al setembre ha de reduir el trànsit de pas

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
reclama al govern català més 
controls per vetllar per la 
prohibició de pas dels cami-
ons de mercaderies perillo-
ses pel tram urbà de la ronda 
Sud. La mesura va implantar-
se fa tot just dos anys dins 
d’una paquet de millores 
pactades entre la Generalitat 
i el consistori arran de les 
mobilitzacions veïnals amb 
talls setmanals de trànsit que 
es van allargar durant mesos. 
Jordi Terrades, sisè tinent 
d’alcalde, considera que cal 
“més control” de la senyalit-
zació que afecta els camions 
de mercaderies perilloses. 
I “ho ha de controlar qui té 
les competències, que és la 
Generalitat”, assegura. 

A més, per Terrades, l’alli-
berament de la barrera del 
peatge de la Roca a partir 
de l’1 de setembre hauria 
“d’anar acompanyat per una 
política per part del govern 

de la Generalitat que ens 
ajudi a reduir el trànsit pesat 
per la ronda Sud”. Sense 
peatge, defensa Terrades, 
“no hi haurà excuses” perquè 
“el govern de la Generalitat 
planifiqui” i “dificulti el pas 
de camions” que ara creuen 
la zona urbana de Granollers 
per estalviar-se l’import del 
peatge de la Roca.

Pel tram urbà de la ronda 
Sud hi passaven cada dia 
feiner uns 1.600 vehicles 
pesants. Són dades de l’es-
tudi fet per la Generalitat 
la tardor de l’any 2018 amb 
càmeres de lectors de matrí-
cules situades a vies d’ac-
cés a la C-352. Els camions 

representaven al voltant 
del 6,5% del volum total de 
trànsit que registrava el tram 
central de la ronda, entre les 
rotondes de Francesc Macià 
i de Lluís Companys: 24.600 
vehicles diaris sumant els 
dos sentits de la circulació. 
Segons les dades, el 30% 
d’aquests camions feien ser-
vir la ronda Sud com a via de 
pas. L’estudi també situava la 
franja de 10 del matí a 12 del 
migdia com la de major pas 
de vehicles de mercaderies.

UN FINAL ESPERAT

Terrades celebra la fi dels 
peatges. “És positiu que s’ai-
xequin complint un compro-
mís del govern d’Espanya.” 
En la mateixa línia es pro-
nuncien des de l’Ajuntament 
de Mollet. “El que valorem 
positivament per al territori 
és la desaparició dels peatges 
que facilitaran la mobilitat 
i que és una reivindicació 
històrica del consistori”, res-
salten des de Mollet.
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El peatge de la C-33 al terme municipal de la Llagosta en una imatge d’arxiu

da, Natàlia Segura, indica 
que caldrà “reajustar el pres-
supost”. En tot cas, “no es 
deixaran de banda les políti-
ques socials, que ara són una 
prioritat”. 

Amb un pressupost cor-
rent d’uns 9 milions, des de 
Santa Maria de Palautordera, 

AP-7
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C-17

C-.33

Sant Celoni
470.790 euros

75.894,86 euros
Vallgorguina

Llinars
282.840,27 euros

Sta. M. Palautordera
75.894 euros

28.049,78 euros
Vilalba

44.287,10 euros
Cardedeu

38.500 euros
Parets La Roca

256.148,52 euros

53.317,89 euros
Granollers

Uns 20.000 euros
Vilanova

81.096,03 euros
Montornès

Montmeló
49.963,21 euros

60.443,35 euros
Mollet
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l’alcalde, Jordi Xena, indi-
ca que la pèrdua d’aquest 
ingrés anual –prop de 76.000 
euros– “no ajuda gens”. “Però 
tampoc és una catàstrofe i 
no ens desquadra el pressu-
post.” Xena es mostra més 
preocupat per l’evolució a la 
baixa de la participació que 
els ajuntaments reben dels 
tributs de l’Estat, “que estan 
lligats a l’evolució de l’eco-
nomia”.

La regidora d’Hisenda de 
la Llagosta, Conchi Jiménez, 
indica que “serà una pèrdua 
important per a un poble 
com la Llagosta amb un capí-
tol d’ingressos petit”. Amb 
tot, “encara és molt d’hora 
per saber com afectarà el 
pressupost de l’any vinent”. 

Per a Enric Olivé, alcalde 
de Cardedeu, l’impacte “és 
reduït”. Són uns 44.000 euros 
l’any menys en un pressu-
post de 20 milions. Olivé es 
mostra més preocupat per la 
reducció d’altres ingressos 
com l’impost d’obres per 
l’impacte que pot tenir la 
crisi econòmica derivada de 
la Covid-19. Pronostica “un 
parell d’anys de frenada en 
els increments dels pressu-
postos” municipals.

L’Ajuntament de 
Montmeló preveu aquest 
2021 uns 3,8 milions d’in-
gressos d’IBI. L’IBI de l’AP-7 
representa poc més de l’1%. 
Lluís Esteban, regidor d’Hi-
senda, reconeix que seria 
“millor” continuar tenint 
aquest ingrés. La pèrdua, 
però, “no desestabilitza” 
els comptes municipals ni 
la salut financera. “Estem 
pagant a 10 dies.” Tampoc 
preveu “cap repercussió a la 
ciutadania”. 

Des de Mollet, fonts muni-
cipals asseguren que “a hores 
d’ara, no s’ha començat a tre-
ballar la previsió del pressu-
post d’ingressos de 2022 i la 
repercussió d’aquest menor 
ingrés –uns 60.000 euros– 
caldrà valorar-la globalment 
en funció de l’evolució del 
conjunt d’ingressos munici-
pals durant el 2021”. 

A Granollers, “pel nostre 
pressupost –91,7 milions– és 
una quantitat percentual-
ment poc important”, explica 
el regidor d’Hisenda, Jordi 
Terrades. A més, “no és un 
ingrés que ens servís per 
quadrar el compte de la des-
pesa corrent”. 
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La primavera de 2019 va quedar prohibit el pas de camions de mercaderies perilloses pel tram urbà de la C-352

Uns 1.600 
camions passen 
al dia pel tram 

urbà de la C-352, 
segons un estudi

Una reclamació econòmica 
que la justícia va resoldre  
a favor dels municipis

Sant Celoni

F.P.

El cobrament de l’impost 
de béns immobles pel ter-
reny ocupat per l’AP-7 va 
arribar després d’un llarg 
litigi judicial que es va 
acabar resolent l’any 2009 
amb diverses sentències 
del Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid a les 
demandes presentades pels 

ajuntaments des de 1994 
en un camí que va obrir 
Montornès. En la majoria 
de casos, sota el paraigua de 

l’Oficina de Gestió Tributà-
ria de la Diputació. Tot ple-
gat va sorgir de l’ampliació 
de l’AP-7 a tres carrils als 

anys noranta. Amb les sen-
tències del TSJM, els ajun-
taments van poder cobrar a 
partir de 2010 els diners que 
haurien d’haver percebut 
des del 1996. La suma va ser 
significativa –5,73 milions 
entre tots– tot i que alesho-
res només giraven rebuts 
pel 5% de l’IBI real perquè 
la concessionària tenia un 
exempció del 95% que va 
establir el govern de l’Estat.

L’agost de 2016 va vèncer 
la bonificació del 95% de 
l’IBI que s’havia concedit 
a la concessionària durant 
50 anys. A partir de 2017, 
els ajuntaments van poder 
cobrar a l’empresa pel 
100% dels terrenys que 
ocupa la infraestructura. 
Un exemple: Sant Celoni va 
passar d’ingressar 23.539,60 
euros l’any 2016 a rebre’n 
470.791,13 l’any 2017.
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Caldes presenta 
el seu primer 
projecte de 
construcció 
d’habitatge jove

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Oficina d’Habitatge de Cal-
des va presentar divendres 
passat el Projecte d’Habitat-
ge Jove, redactat a partir de 
les necessitats expressades 
per veïns del municipi d’en-
tre 16 i 30 anys durant el 
procés participatiu iniciat 
el mes de maig de 2020. El 
projecte, el primer que es 
redacta al municipi orientat 
a la construcció d’habitatges 
per als joves, també ha tingut 
en compte criteris com l’efi-
ciència energètica.

El document preveu la 
construcció d’un bloc d’ha-
bitatges per a joves a l’avin-
guda Josep Fontcuberta, 
a l’alçada del parc Romà 
Martí, dissenyat per l’estudi 
arquitectònic Straddle3. A 
l’acte de presentació hi van 
assistir l’alcalde del munici-
pi, Isidre Pineda, el regidor 
d’Habitatge, Jordi Martín, 
la regidora de Joventut, Laia 
Cuscó, l’arquitecte David 
Juárez, i un representant de 
la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH), Miguel 
Rodríguez.

El projecte s’ha presentat 
al certamen internacional 
Cities for Global Health, 
que valora les iniciatives per 
repensar les ciutats després 
de la pandèmia a partir d’àm-
bits com l’habitatge.

La Generalitat adjudica el tercer 
carril de la C-17 en direcció nord
Les obres suposaran una inversió de 20,6 milions i començaran a la tardor
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Al costat de la C-17 ja fa algunes setmanes que es fan treballs de desbrossament, al terme municipal de Parets

Granollers

J.V.

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha adjudicat 
les obres de construcció del 
tercer carril de la C-17, entre 
Parets i Granollers per un 
import de 20,6 milions d’eu-
ros. Es preveu que comencin 
a la tardor, coincidint amb 
el final de la construcció del 
tercer carril en direcció sud.

El departament va infor-
mar de l’adjudicació d’aques-
tes obres divendres, durant 
la trobada del Consell Gene-
ral de l’Associació Xarxa 
C-17, que agrupa organitza-
cions públiques i privades 
amb l’objectiu d’impulsar 
l’economia productiva del 
territori que travessa aquest 
eix viari. També es va infor-
mar que a finals d’aquesta 
primavera, començaran les 
obres de millora d’accessos 
a Sant Martí de Centelles, al 
costat d’Aiguafreda, i que ja 
estan en marxa els treballs 
de millora del ferm als trams 
Tagamanent-Centelles i la 
Garriga-Tagamanent. 

D’altra banda, Territori ha 
informat que ja s’ha aprovat 
el projecte d’ordenació d’ac-
cessos de la C-17 a Granollers 
i Lliçà i es preveu que les 
obres s’adjudiquin aquest 
any.

En la trobada, l’alcalde de 
Granollers i president de la 

Xarxa C-17, Josep Mayoral, 
ha explicat en quin punt es 
troben les inversions de la 
línia ferroviària R3, després 
de la reunió que ha tingut 
amb el Secretari d’Estat 
de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana, Pedro Sau-
ra. Mayoral ha dit que hi 
ha el compromís de licitar 
properament el desdobla-
ment de la línia entre Parets 
i la Garriga i que es preveu 
licitar l’estudi d’impacte 
ambiental per al tram Cente-
lles-Vic aquest mateix any.  I 

ha recordat que les millores 
de les estacions de Parets, 
Granollers, Canovelles, les 
Franqueses i la Garriga ja 
estan en licitació.

Una comissió mixta, on 
també hi haurà la Generali-
tat, farà el seguiment de la 
tramitació de les obres del 
desdoblament. “Ho tenim 
enfocat, però queda molta 
feina per fer i haurem de 
persistir. De moment, hi ha 
una feina de lobby que ens 
ha sortit bé i que ara hem de 
rematar”, ha dit l’alcalde.

El darrer punt de la reunió 
ha estat la presentació de 
l’Aliança C-17, la xarxa d’hos-
pitals de l’àmbit d’aquesta 
carretera de la qual formen 
part l’Hospital Clínic i els 
de Mollet, Granollers, Sant 
Celoni i Vic. El director gene-
ral del Clínic, Josep Maria 
Campistol, ha explicat que el 
nou centre de radioteràpia, 
que es farà a Granollers i 
que evitarà el desplaçament 
dels pacients de tota l’àrea a 
Barcelona, serà una realitat 
l’any 2023.

El MAC 2021 se 
centrarà en el 
periodisme mòbil, 
la ràdio musical i 
el ‘podcast’
Granollers

La programació del Mercat 
Audiovisual de Catalunya 
(MAC) 2021 se centrarà en 
tres eixos temàtics, el perio-
disme mòbil, la ràdio musi-
cal i el podcast. El primer 
d’aquests tres eixos, conegut 
també com a MoJo (Mobile 
Journalism), explora l’ús de 
les Noves Tecnologies per 
obtenir una major connec-
tivitat. La ràdio musical és 
un àmbit en procés de canvi, 
en un moment en què les 
cançons solen escoltar-se a 
través de les plataformes i 
les aplicacions digitals. Pel 
que fa al podcast, és un for-
mat a l’alça en l’àmbit radi-
ofònic. El MAC 2021 tindrà 
lloc el 29 de setembre a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, 
a Granollers, i recuperarà el 
format presencial.
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La paperera coberta d’abelles a la pista esportiva de l’escola Joan Casas

La Policia Local i Protecció Civil 
retiren un eixam d’abelles al carrer 
Ter de Sant Antoni de Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor

EL 9 NOU

Efectius de la Policia Local 
i de Protecció Civil van tre-
ballar durant més de dues 
hores dimarts passat per 
retirar un eixam d’abelles 
a la vorera –un lloc gens 
habitual– al carrer Ter. Veïns 
d’aquell carrer van avisar de 
la presència d’aquest eixam. 
Voluntaris de Protecció 
Civil, amb equips de protec-
ció, van poder retirar l’eixam, 
per lliurar-lo a un apicultor 
local perquè els insectes 
continuïn el cicle productiu 
sense provocar molèsties a la 
ciutadania.

Durant les més de dues 
hores que van durar les tas-
ques de retirada de l’eixam, 
es va restringir la circulació 

de vehicles i persones a la 
zona. També es va avisar els 
veïns de les cases més pro-
peres perquè no sortissin al 
carrer i poder-ne garantir la 
seguretat.

Aquesta és la segona 
vegada que s’ha de fer una 
actuació d’aquestes caracte-
rístiques al municipi. Fa unes 
setmanes, la Policia Local 
i els bombers van poder 
retirar l’eixam en una de les 
papereres de la pista esporti-
va de l’escola Joan Casas. En 
la retirada, també hi va parti-
cipar un apicultor local.

L’abella de la mel és una 
espècie autòctona, decla-
rada d’interès especial per 
la Generalitat, perquè se la 
considera cabdal en el man-
teniment de la biodiversitat i 
l’agricultura a Catalunya.
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Lliçà d’Amunt 
definirà els nous 
espais del centre 
amb aportacions 
ciutadanes

Lliçà d’Amunt

L.P.

La ciutadania de Lliçà 
d’Amunt torna a estar crida·
da a participar en la definició 
urbanística del centre urbà. 
Aquest dijous es va presen·
tar el procés participatiu a 
través del qual es definiran 
els espais públics de l’àmplia 
àrea del nucli urbà, en una 
fórmula de recollida d’apor·
tacions ciutadanes que ja 
s’havia aplicat en la mateixa 
redacció general d’un projec·
te que ha de dotar el centre 
urbà de fins a 750 nous habi·
tatges i 13.000 metres qua·
drats per a usos comercials i 
públics.

La participació dels ciu·
tadans en la definició dels 
espais públics (carrers, pla·
ces i parcs) es farà a través 
de diferents vies: a través del 
canal Participa, en el qual es 
poden fer les inscripcions i 
les aportacions per via tele·
màtica, a través de les sessi·
ons presencials dels dimarts 
11, 18 i 25 de maig, i a través 
de sessions amb diversos col·
lectius. També hi ha l’opció 
de sessions autogestionades 
obertes a col·lectius del 
municipi, també amb asses·
sorament tècnic. Sota asses·
sorament tècnic es planteja·
ran les alternatives i, a partir 
de les propostes ciutadanes, 
es perfilarà una proposta que 
es donarà a conèixer al mes 
d’octubre.

El marc general del plane·
jament divideix el projecte 
urbanístic en dos sectors 
(Can Francí i Can Guadanya), 
i l’aplicació de principis i 
objectius de l’agenda 2030 de 
les Nacions Unides. La par·
ticipació ha caracteritzat el 
procés des de l’arrencada.

Les Franqueses recull 600 
tones de residus abocats 
irregularment cada any
La recollida suposa un cost anual de 40.000 euros a l’Ajuntament
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La muntanya de trastos del passeig Primer d’Octubre

Joves de Granollers 
es formen en detecció 
i prevenció de 
violència masclista  
i LGTBI-fòbia
Granollers

Alumnes de les escoles i 
instituts de Granollers es 
formen aquest mes de maig 
en detecció i prevenció de 
violència masclista i LGTBI·
fòbia. Ho fan en el marc del 
programa Planta’t, impulsat 
per l’Ajuntament i orientat 
a joves d’entre 14 i 25 anys. 
“L’objectiu és sensibilitzar·
los i formar·los per tal de 
detectar i erradicar aquestes 
violències”, explica la tèc·
nica municipal comunitària 
d’igualtat de gènere i LGB·
TI+, Jahida Loukaini. “Cada 
cop es detecten més casos de 
violència masclista entre la 
població jove, una tendència 
que esperem revertir amb 
accions com aquesta”, afe·
geix. El curs dura 20 hores 
que s’imparteixen per via 
telemàtica en horari extra·
escolar. A més, el consistori 
preveu fer una campanya de 
sensibilització entre la pobla·
ció jove de cara a la tardor.

La PAH i el Col·legi 
d’Advocats es 
coordinen contra  
els desnonaments

Granollers

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) i el Col·
legi d’Advocats de Granollers 
es coordinaran per frenar 
l’allau de desnonaments que 
ambdues parts preveuen un 
cop hagi vençut la moratòria 
decretada pel govern estatal 
durant l’estat d’alarma. El 
portaveu de la PAH, Xose 
Lombao, i el degà del Col·
legi, Joan Martínez, es van 
reunir divendres passat per 
definir un marc d’actuació 
conjunt que inclourà, de 
cara als propers mesos, un 
seguiment constant de les 
ordres de desnonament i for·
macions específiques per als 
advocats en aquesta matèria.

Les Franqueses del Vallès

J.V.

L’Ajuntament de les Fran·
queses ha de recollir, cada 
any, al voltant de 600 tones 
de residus voluminosos que 
s’havien dipositat al carrer 
de manera irregular, és a dir, 
sense acordar prèviament 
el dia i el lloc amb el servei 
municipal que s’encarrega de 
la recollida dels trastos. Per 
visualitzar la magnitud del 
problema, l’Ajuntament ha 
fet un acció impactant. Ha 
plantat dues muntanyes de 
residus voluminosos en dos 
punts del poble. A la plaça 
Major de Bellavista i a l’ex·
trem nord del passeig del Pri·
mer d’Octubre. Forma part 
de la campanya de civisme 
que es fa sota el lema “No la 
caguis!” i s’hi estaran 15 dies 
perquè tothom les vegi.

“Tenim una muntanya 
de trastos vells que són els 
recollits fora del seu horari i 
del seu dia durant la setmana 
passada. Aquesta escultura 
de trastos vells vol conscien·
ciar la gent que no la cagui 
traient els trastos fora de 
l’horari i del dia que toqui, i 
que truqui abans”, diu l’alcal·
de, Francesc Colomé. Però la 
campanya va més enllà i tam·
bé tractarà de la neteja, de la 
convivència, de la recollida 
de caques de gos i de respec·
tar el mobiliari urbà.

“Ho exposarem perquè 
tothom ho vegi i perquè 
sàpiga que hi ha un servei de 
recollida i que trucant es pot 
preparar millor el servei i no 
es veuran deixalles al carrer”, 
afegia el regidor de Serveis, 

Moisés Torres. I remarcava 
que aquesta recollida supo·
sa un cost de 40.000 euros 
anuals. “La imatge escenifi·
ca que recollir se’ns fa una 
muntanya. Si es posa el dia 
que no toca, anar·ho a buscar 
multiplica la feina de la gent 
que ho fa”, deia la regidora 
de Civisme, Montse Vila.

L’Ajuntament enviarà a 
totes les llars del poble l’or·

denança de civisme, amb la 
informació sobre les sanci·
ons que es poden aplicar per 
incomplir·la. 

“L’ordenança la vam apro·
var en el ple de l’abril del 
2019. Hem aplicat algunes 
sancions però molt poques. A 
partir d’ara la començarem a 
aplicar perquè la gent la tin·
drà a casa, la podràl llegir i en 
serà coneixedora”, diu Vila.
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Jutgen un home per matar  
un vigilant de l’Esclat de Mollet  
més de 17 anys després dels fets
L’acusat va ser arrestat pels Mossos l’any 2015, quan gairebé feia 12 anys de l’homicidi

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La mort a ganivetades d’un 
vigilant de seguretat del 
supermercat Esclat, de 
Mollet, durant un atraca-
ment que es va produir el 
18 d’octubre de 2003 serà 
jutjada a partir d’aquest 
dilluns per un jurat popular a 
l’Audiència de Barcelona. La 
vista se celebrarà més de 17 
anys i mig després dels fets. 
El judici s’havia programat 
a finals d’octubre de l’any 
passat però es va haver de 
suspendre abans de comen-
çar perquè un dels advocats 
presentava símptomes de la 
Covid-19. S’han programat 
set sessions del judici fins al 
dia 11. Arrencaran dilluns 
amb l’elecció dels membres 
del jurat i, si hi ha temps, la 
declaració de l’acusat.

La víctima, que va inten-

tar evitar un atracament a 
l’establiment comès per tres 
persones, va morir a causa de 
les diverses ganivetades que 
li va fer un dels assaltants. 
L’acusat, que ara té 41 anys, 
va ser arrestat el juliol de 
2015, gairebé 12 anys des-
prés dels fets pels Mossos. 
Les altres dues persones que 
van participar en l’assalt no 
han pogut ser detingudes. 

L’home, que és veí del Prat 
de Llobregat, s’enfronta a 
una pena de 28 anys de pre-
só pels delictes d’assassinat 
amb traïdoria i acarnissa-
ment –amb l’agreujant de 
disfressa–, d’un delicte de 
robatori amb violència i inti-
midació amb l’ús d’arma i 
d’un delicte de robatori d’ús 
de vehicle que van cometre 
poc abans a Mollet mateix 
per fer l’atracament.

Segons descriu la fiscalia 
en les seves conclusions pro-

visionals, els tres atracadors 
van robar a l’avinguda Rivoli, 
a Mollet, un Opel Kadet que 
estava estacionat al carrer. 
Li van fer el pont per enge-
gar-lo i van dirigir-se cap al 
supermercat Esclat, situat al 
barri de Can Borrell, a prop 
de l’AP-7, on van arribar 
cap a 2/4 de 9 del vespre. Els 
tres assaltants van entrar al 
supermercat amb les cares 
cobertes amb unes bufandes 
i exhibint ganivets de grans 
dimensions. Van anar cap a 
les treballadores que hi havia 
a les caixes i els van exigir 
els diners. En total, van acon-
seguir un botí de 1.028,92 
euros, segons la fiscalia.

DIVERSES GANIVETADES

Els crits de clients i treballa-
dors que van fugir cap a la 
zona interior del local van 
cridar l’atenció del vigilant 

de seguretat, que es va enca-
minar cap a la zona de caixes. 
L’acusat i un altre home 
el van fer caure al terra, li 
van treure la defensa que 
portava i li van començar a 
donar cops de peu. Al mateix 
temps, l’acusat “va clavar-li 
de forma reiterada el gani-
vet a diverses parts del cos”. 
Fins i tot, quan ja fugien, 
“va tornar” on hi havia l’ho-
me “malferit” i “li va clavar 
“diverses ganivetades més 
perquè desitjava provocar-li 
el major patiments possible 
abans que morís”. Els lladres 
van fugir per l’AP-7 en direc-
ció Barcelona. El vehicle que 
havien sostret va ser loca-
litzat a Santa Perpètua, poc 
després. Al judici, declararan 
com a testimonis els propie-
taris del vehicle sostret, cli-
ents i treballadors de l’Esclat 
a banda dels Mossos que van 
portar la investigació.
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L’actuació policia a la zona de la plaça Amadeu Castellano, a tocar de l’avinguda Sant Esteve, al sud de la ciutat

S’han tramitat quatre denuncies per irregularitats trobades als locals

Acció policial pel consum d’alcohol 
al carrer en dos bars de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Un dispositiu dels Mossos i 
la Policia Local de Granollers 
en dos bars de la plaça Ama-
deu Castellano va acabar 
dijous al vespre amb quatre 
denúncies administratives 

contra aquests locals de 
pública concurrència per 
irregularitats trobades. Algu-
nes, de caràcter greu, van 
explicar fonts dels Mossos. 
Per exemple, tenir els extin-
tors caducats o no presentar 
l’assegurança o la llicència 
d’activitats. 

A banda, es van posar 
quatre denúncies a persones 
que eren a la zona per l’in-
compliment de les mesures 
sanitàries per evitar conta-
gis de la Covid-19 i una per 
incompliment de l’ordenança 
municipal que no permet 
veure alcohol a la via pública. 

No es va obrir cap denúncia 
admini strativa per la tinença 
de drogues encara que fos 
per a l’autoconsum.

La intervenció policial a la 
plaça va generar força expec-
tació entre veïns de la zona, 
persones que eren a la zona 
de jocs infantils que hi ha o 
vianants que passaven a peu. 
Derivava de la demanda de 
veïns queixosos pel consum 
de begudes alcohòliques al 
carrer i per incompliments 
de mesures sanitàries que 
es produïen en un carrer i 
una plaça on hi ha un parc 
infantil molt utilitzat, una 
parada d’autobús i que és 
molt transitada per persones 
que van o venen de l’estació 
de Granollers-Centre.

AMPLI DESPLEGAMENT

L’actuació policial va anar a 
càrrec del Grup Operatiu de 
Prevenció i Proximitat de 
la comissaria dels Mossos a 
Granollers i va comptar amb 
la presència d’unitats de 
policia administrativa, d’or-
dre públic i agents de paisà 
del Grup de Delinqüència 
Urbana. També de la Policia 
Local de Granollers amb la 
unitat canina especialitzada 
en la recerca de droga. Altres 
agents van ajudar en les tas-
ques d’identificació de perso-
nes i de control del trànsit a 
la zona mentre es desenvolu-
pava l’operatiu.

La Garriga 
prescindeix 
aquest estiu del 
Casal Esportiu 
Quercus

La Garriga

J.O.

L’Ajuntament de la Garriga 
suprimeix temporalment 
el casal esportiu d’estiu 
Quercus. Segons el regidor 
d’Esports, Jordi Musquera, la 
decisió s’ha pres en benefici 
d’altres entitats locals que 
ofereixen també casals d’es-
tiu i es va emplaçar a “repen-
sar” el casal. L’eliminació 
del Quercus es va aprovar en 
l’últim ple, celebrat dimecres 
passat, amb 10 vots favora-
bles de l’equip de govern 
(ERC i no adscrits) i dos de 
la CUP. Els 16.400 euros de 
pressupost del Quercus es 
destinaran a serveis socials.

L’oposició es va mostrar 
en desacord. “Les famílies 
en sortiran econòmicament 
perjudicades”, argumentava 
la regidora de Junts, Montse 
Llobet, en el mateix sentit 
que el socialista Àlex Vali-
ente. “Esquerra ha matat el 
Quercus”, va remarcar Ángel 
Guillén de Ciutadans.

La Llagosta 
aprova un pla 
per consolidar 
el comerç de 
proximitat

La Llagosta

EL 9 NOU

El Ple de la Llagosta va apro-
var dijous passat el Pla Espe-
cial Urbanístic de Regulació 
d’Usos en les Plantes Baixes, 
un document que té per fina-
litat consolidar el comerç de 
proximitat com a element 
integrador i estructurador 
del municipi. 

El pla vol fomentar la coe-
xistència dels usos residen-
cial i comercial, i promoure a 
través del comerç valors com 
la consciència social, el res-
pecte pel medi ambient o la 
defensa de l’habitatge digne. 
El ple municipal va aprovar 
el document amb el suport 
de tots els grups munici-
pals excepte La Llagosta en 
Comú, que es va abstenir. 
Aquest nou pla urbanístic 
és la continuació d’un altre 
document aprovat pel mateix 
ple el desembre passat i 
ampliat posteriorment amb 
les aportacions de la Direc-
ció General de Comerç de la 
Generalitat.
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Margarita Anglas té una parada de fruita i verdura on ven la producció dels seus horts d’Arenys de Munt 
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Advocats d’empresa i particulars. 25 anys a Granollers
LaboraL, ErToS i ErES, mErcanTiL, hErènciES i divorciS.
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El Parc Firal no convenç
u Fa cinc mesos que Granollers va portar el 
mercat a la zona sud per poder perimetrar-lo

u Els marxants diuen que hi ha menys clients 
i esperen amb candeletes tornar al centre

Granollers

F.P.

Cinc mesos després del tras-
llat del mercat dels dijous 
a Granollers a l’entorn del 
Parc Firal i del passeig Flu-
vial per poder perimetrar-lo 
i, per tant, complir amb les 
restriccions imposades pel 
Procicat per evitar contagis 
de la Covid-19, marxants con-
sultats per EL 9 NOU assegu-
raven dijous passat que han 
patit una caiguda significa-
tiva de vendes, superior a la 
d’altres mercats on no hi ha 
hagut trasllat o aquest s’ha 
fet a un lloc menys allunyat.

“No ve una quarta part de 
la gent que venia. N’hi ha 
que venen, ho troben lluny 
i no els veus més el pèl. Per 
més que facis, no funcio-
na. Estem massa lluny del 
centre”, comenta Margarita 
Anglas, que tenia la parada 
de fruita i verdura a la Por-
xada. Hauria preferit que 

el mercat hagués seguit a 
l’avinguda del Parc, com al 
principi de la pandèmia, diu. 
“Ens ha baixat la venda un 
40% o un 50%”, explicava 
dijous Jawad Tahrioui, que 
té una parada d’olives i pesca 
salada. “Clients que abans 
teníem cada setmana, potser 
ara venen una de cada tres. 
Són gent gran.” “Per la gent 
gran, venir fins aquí és molt 
complicat i més si tornen car-
regats”, apunta un formatger 
de la parada del costat. 

“No hauria pensat mai que 
hi hauria tanta diferència 
d’estar on estàvem –a la Por-
xada– a aquí. Es nota molt. 
A la clientela, els costa molt 
venir”, diu Jordi Mora, que 
també té parada de fruita i 
verdures. Jordi Angelet va 
decidir abans de Setmana 
Santa que no posaria més la 
parada. Continua venint de 
Torroella cada dijous però 
per fer repartiment a domici-
li als clients. “Sort en tenim.” 

Les parades  
es reagrupen als 
espais buits per les 
baixes temporals
Granollers

A partir d’aquest dijous, 
les parades del mercat de 
Granollers a la zona del 
passeig Fluvial i al Parc 
Fluvial es reagruparan per 
ocupar els espais buits que 
han deixat la setantena de 
marxants que s’han aco-
llit a l’opció d’una baixa 
temporal de la llicència 
municipal mentre el mer-
cat es faci fora dels llocs 
habituals que tenien al 
centre. D’aquesta manera, 
es vol evitar que hi hagi 
espais buits entre para-
des. Dijous passat, tècnics 
municipals van informar 
als marxants dels espais 
que els correspondran a 
partir d’aquesta setmana.

Tanca l’escola 
bressol de Figaró 
per un positiu en 
un alumne

Figaró/la Garriga

L’escola bressol municipal El 
Fanalet, de Figaró, ha hagut 
de tancar per un positiu de 
Covid-19 d’un alumne con-
firmat durant la setmana 
passada amb una prova PCR. 
El tancament, que s’allar-
garà durant 10 dies, afecta 
l’únic grup del centre amb 
14 persones entre alumnes 
i docents. Segons informa 
l’Ajuntament, s’han aplicat 
els protocols de control, aïlla-
ment i informació indicats 
per les autoritats sanitàries. 
D’altra banda, l’escola bres-
sol privada La Rialla, de la 
Garriga, va reobrir divendres 
amb un dels dos grups que 
té el centre. Aquest dilluns, 
està previst que s’incorporin 
els infants del segon grup i 
el centre ja tornarà a funcio-
na amb normalitat. Va estar 
tancada entre els dies 22 i 29 
d’abril.

Montmeló serveix 
2.650 àpats a 
domicili després 
d’un any de servei

Montmeló

El servei d’àpats a domicili a 
Montmeló ha proporcionat 
2.650 menús des que es va 
posar en marxa ara fa un 
any. Va ser un servei amb un 
impacte important en el seu 
començament en ple confi-
nament domiciliari decretat 
arran de la crisi sanitària. 
El servei, que es presta de 
dilluns a diumenge, es desti-
na a persones en seguiment 
per part dels Serveis Soci-
als i que, per motius físics, 
psíquics o socials, tenen 
dificultats per desenvolu-
par activitats bàsiques de 
la vida diària, com preparar 
àpats. La regidoria de Serveis 
Socials té desplegats altres 
serveis per a persones depen-
dents, com el menjador soci-
al o la teleassistència.

“No baixaven allà baix i no 
ens surt a compte muntar. 
L’espai és totalment diferent. 
Per la gent de Granollers, 
allò és la riera”, apunta. 

Maria Dolors Arana, que té 
una parada de moda infan-
til, diu que “molta gent ve 
només a comprar la fruita i 
no es mou per la resta”. “Hi 
ha una relació directa entre 
el lloc on estem i les vendes.” 
“Era el millor mercat que 
tenia i ara és el pitjor. Tre-
ballaríem més una setmana 
al centre que quatre aquí”, 
apunta una marxant que té 
una parada de roba íntima i 
que prefereix no dir el seu 
nom. “Hi ha clientes que fa 
un any que no les veig.” 

Antoni Fernández valora 
que “hi ha molta gent que 
té por i no ve al mercat” i 
recorda que les limitacions 
de mobilitat –municipals o 
comarcals– també els han 
afectat. Amb tot, “seria 
millor al centre”, sosté. 
“Estem esperant que això 
passi al més ràpid possible i 
poder tornar al nostre lloc”, 
diu Angelet. “El juny de fa 
un any vam poder tornar a 
la plaça i no hi havia vacuna 
ni res.” Per això, creu que la 
situació actual ja permetria 
flexibilitzar les mesures.

Des de l’Ajuntament, 
s’ha reiterat des del primer 
moment que l’objectiu és tor-
nar el mercat als llocs habi-
tuals en el moment que el 
Procicat permeti celebrar-los 
sense control d’aforament i, 
per tant, sense necessitat de 
perimetrar l’espai on es fan. 
També es fa un seguiment 
setmanal de les parades que 
munten –es manté al voltant 
de les 300–, de l’ocupació de 
l’aparcament habilitat a l’ex-
trem del Parc Firal –ha pujat 
respecte a l’inici– i de la gent 
que hi ha al migdia. 
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Granollers

F.P.

Durant el període més dur 
de la pandèmia, entre abril 
i maig de l’any passat, els 
germans l’Alain i la Shirley 
Herrera, de Granollers, van 
estar anant de dilluns a 
divendres a l’Hospital Gene-
ral de Granollers per fer de 
voluntaris. Eren les persones 
que eren de 9 del matí a les 3 
de la tarda a l’autobús que es 

va situar davant de l’edifici 
històric i que canalitzava 
les donacions de material o 
altres productes que arriba-
ven al centre. “Va ser molt 
intens”, recorda l’Alain, de 
27 anys, que també valora 
el fet d’haver viscut aquesta 
experiència amb la seva ger-
mana. “Hi havia dies que sor-
tíem molt cansats però tam-
bé n’hi havia que ens oferíem 
per quedar-nos més hores si 
era necessari”, afegeix ell. 

“Era un acte altruista, per 
ajudar els altres i això em va 
agradar”, comenta la Shirley, 
de 26, que, arran de l’experi-
ència ara es planteja estudiar 
Medicina. Abans, havia fet 
un grau mitjà de farmàcia 
que va deixar a mitges i ara 
està estudiant un grau supe-
rior d’Higiene Bucodental. 
Quan acabi, vol fer la selecti-
vitat i entrar a Medicina. 

Aquells dies van conèixer 
moltes persones que s’acosta-

ven a l’hospital per fer dona-
cions. Recorden els grups 
de cosidores que hi havia a 
diversos pobles que anaven 
a buscar roba i la tornaven 
transformada en material 
per als sanitaris. “Els de les 
Franqueses, portaven tot 
el material esterilitzat”, fa 
memòria l’Alain, que admet 
que “mai havia tingut relació 
amb tanta gent”. “Em va aju-
dar a perdre la timidesa i a 
ser més obert.”

Quan es va decidir tan-
car el punt de recepció de 
donacions, van continuar col-
laborant rebent les persones 
que arribaven a consultes 
externes. “Els posàvem gel 
hidroalcohòlic i els dona-
ven una mascareta si no en 
portaven perquè aleshores 
no tothom en duia”, diu la 
Shirley. “Si venia alguna per-
sona gran, l’acompanyàvem a 
lloc”, afegeix l’Alain. 

VALORATS PER LA FEINA 
FETA

Els dos germans van sentir-se 
molt ben acollits pel personal 
de l’hospital. “Venien a salu-
dar i et reconeixien la feina 
que feies”, recorda el germà. 
Un any després, molts encara 
es recorden d’ells i els salu-
den quan els troben. 

Fora de l’hospital, també 
es van sentir valorats per la 
gent. “La família et deien 
que se sentien orgullosos.” 
“Hi havia persones que ens 
preguntaven com ho havíem 
fet per la por. I la por, quan 
arribaves a l’hospital, es 
perdia”, assegura el germà. A 
l’estiu, els van trucar per si 
volien participar en un estu-
di amb proves que es feia al 
centre i tampoc van dubtar 
a col·laborar. “Ens va sortir 
negatiu i, per tant, volia 
dir que no havien passat la 
Covid-19”, comenta la Shir-
ley. Més endavant, tampoc 
l’han agafat. Ara, esperen 
la vacuna. “Tinc ganes que 
em toqui posar-me-la per-
què això vol dir que estàs 
immunitzat”, valora ella. Si 
la situació es tornés a produ-
ir tornarien a fer el que van 
fer? Tots dos germans tenen 
la resposta clara: “I tant que 
sí!”, exclamen.
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Massa d’hora per cantar victòria
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(Pàgines 2 a 8 i editorial) Ciclistes, corredors i passejants, el primer dia de la desescalada al Parc del Falgar de Llerona aquest dissabte 

u Camins i espais verds del Vallès 
Oriental s’omplen d’esportistes 
molt per sobre del que és habitual

u La fiscalia ha obert investigacions 
a dues residències de Mollet, una 
de Parets i una altra de la Garriga

u L’Hospital de Granollers ja ha rebut 
més de 1.200 donacions de material 
de particulars i empreses

La Garriga 
eliminarà bona 
part d’habitatge 
previst 
a Can Violí

(Pàgina 10)

Els tritons 
comissats a 
Barcelona són 
de dos torrents 
del Montseny

(Pàgina 11)

La molletana 
Inverse arrenca 
la confecció 
de mascaretes 
de seguretat

(Pàgina 18)

Un artefacte 
casolà esclata
a la porta 
d’un regidor 
de Caldes

(Pàgina 9)

Les naus 
disponibles 
als polígons 
de la comarca 
baixen un 42%

(Pàgina 19)

Massa d’hora per 
cantar victòria

Granollers El primer cap de 
setmana de maig de l’any passat 
va ser el primer en què es va 
permetre el desconfinament 
parcial per sortir a córrer o 
passejar. Va deixar imatges com 
la de la portada publicada el 4 
de maig de l’any passat amb el 
titular “Massa d’hora per cantar 
victòria”. La informació reco-
llia com camins i espais verds 
es van omplir, molt per sobre 
del que era habitual abans de 
la pandèmia. El diari també es 
feia ressò de les investigacions 
que la fiscalia havia obert a 
dues residències de Mollet, una 
de Parets i una de la Garriga, 
per la gestió que havien fet de 
la pandèmia. Posteriorment, els 
processos es van arxivar. També 
s’explicava que l’Hospital de 
Granollers sumava ja més de 
1.200 donacions fetes per parti-
culars i empreses.

ARA FA UN ANY

“Va ser molt intens”
Els germans Herrera van fer de voluntaris tres mesos a l’Hospital de Granollers
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Alain i Shirley Herrera, de Granollers, amb l’edició d’EL 9 NOU de fa un any quan estaven fent de voluntaris per rebre les donacions de material a l’hospital

ELS PROTAGONISTES D’ARA FA UN ANY: ALAIN I SHIRLEY HERRERA

% 
Cobertura 

dosi 1

%  
Pauta 

completa *

% 
Cobertura 

dosi 1

%  
Pauta 

completa *

Residents a centres per 
a dependents 97,1 95 97,2 96,2

Personal  
de residències 81,4 78,3 81,9 79,2

Personal d’Atenció 
Primària i Hospitalària 85,1 77,4 86 78,5

Altre personal  
de l’àmbit sanitari  
i sociosanitari

62,8 9,8 63,4 10,5

Persones amb  
gran dependència 87,6 80,9 87,9 85,1

Persones  
de 80 anys o més 91,6 64,8 92,5 87,9

Persones de 70 a 79 anys 55,4 4,4 67,3 21,4

Treballadors essencials 66,9 1,8 67 1,9

Persones de 60 a 65 anys 59,5 4,8 62,3 5,2

Percentatge població 21,2 7,5 27,3 12

Total vacunats 88.074 30.306 95.509 40.829

Evolució de  
la vacunació al 
Vallès Oriental

Setmana anterior
(25/04/2021)

Setmana actual 
(02/05/2021)

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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Caldes de Montbui

J.V.

Fa un any, la fisioterapeuta 
de Caldes Neus Hidalgo va 
poder reobrir després d’un 
mes i mig sense poder tre-
ballar a conseqüència de les 
restriccions per la Covid-19. 
La fisioteràpia es va conside-
rar un servei essencial, però, 
per la seva pròpia naturale-
sa, s’havien d’extremar les 
mesures de prevenció. Un 
any després, explica que els 
primers mesos després de 
la reobertura van ser com-
plicats. “Al principi hi havia 
una mica de por. Sobretot, 
els mesos de maig i juny. La 
gent encara tenia por d’en-
comanar-se ells i també a les 
seves famílies, tot i que vam 
aplicar unes mesures de pro-
tecció molt estrictes. A partir 
del setembre, la situació es 

va anar normalitzant i diria 
que, a partir del desembre, ja 
és com abans de la Covid.”

Les sessions de fisioterà-
pia i osteopatia s’havien de 
fer amb unes mesures de 
prevenció extremadament 
estrictes. Els professionals 
duien dues mascaretes, 
guants i bates de màniga llar-
ga, a més d’unes ulleres que 
els tapaven la part superior 
de la cara. Tot es canviava 
després de cada servei. Els 
pacients havien d’anar també 
amb mascareta i guants i, 
abans d’entrar, s’havien de 
posar uns peücs. Entre paci-
ent i pacient es deixaven vint 
minuts perquè ningú coinci-
dís a la sala d’espera i també 
per ventilar la sala i desinfec-
tar la llitera.

Neus Hidalgo recorda que 
en les primeres setmanes un 
dels problemes era trobar 

“Era difícil trobar guants”
La fisioterapeuta Neus Hidalgo, de Caldes, va haver de tancar un mes i mig
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Neus Hidalgo a la consulta de Caldes amb la pàgina d’EL 9 NOU en què era la protagonista el 4 de maig de l’any passat

ELS PROTAGONISTES D’ARA FA UN ANY: NEUS HIDALGO, FISIOTERAPEUTA DE CALDESParets 
suspèn la 
taxa de les 
parades del 
mercat

Parets del Vallès

Marta Santisteban

El ple de l’Ajuntament de 
Parets va aprovar dijous, per 
unanimitat, la suspensió 
temporal de les taxes per a 
les parades de mercat ambu-
lant de producte no essencial 
en el primer i segon trimes-
tre de 2021. Aquests paradis-
tes dels mercats de dilluns i 
dimecres no hauran de pagar 
taxes per posar la parada per 
compensar, en part la dava-
llada de vendes per la Covid.

El ple també va aprovar 
el pla especial de catàleg de 
masies i altres construccions 
en sòl no urbanitzable. La 
proposta està relacionada 
amb la preservació del patri-
moni natural del municipi. 
La regidora d’Urbanisme, 
Rosa Martí, va explicar que 
es tracta que “aquestes cases 
i masies es puguin rehabi-
litar i incrementar els seus 
usos”. Com a exemple, la 
regidora apunta a la possibi-
litat que es puguin convertir 
en cases de colònies, cases de 
turisme rural, tallers d’arte-
sania o restaurants.

El pla ha obtingut l’apro-
vació inicial i afecta 22 
masies, entre les quals Can 
Moragues, Can Músic o Can 
Ramon dels Esclot. Cada 
masia té una fitxa que en 
detalla les condicions i apor-
ta una proposta de futur que 
es debatrà amb els propieta-
ris. “Volem donar a aquestes 
masies un ús més enllà de 
l’estrictament agrícola, i 
beneficiar aquests persones 
perquè es quedin al munici-
pi”, va assenyalar Martí.

REbUIG AL RECURS D’ERC  
CONtRA UN ACORD DE pLE

El punt de l’ordre del dia que 
va generar més tensió entre 
els grups estava relacionat 
amb el recurs de reposició 
que la regidora d’Ara Parets-
ERC Kènia Domènech havia 
presentat contra un acord 
del ple municipal del 25 
de febrer, que aprovava la 
tramitació d’un expedient 
per delimitar els termes 
de Parets i Lliçà de Vall. El 
recurs, que es va desestimar 
amb els nou vots del govern 
(PSC i Sumem Esquerres), 
contra els sis d’Ara Parets-
ERC i Parets per la Repúbli-
ca, apunta que la regidora 
Rosa Martí s’hauria hagut 
d’abstenir en el procediment 
per tenir propietats en l’àm-
bit afectat. Ciutadans es va 
abstenir en la votació.

C. Major, 11 - Aiguafreda - Tel. 93 844 18 00
can_calo@infonegocio.com  -  www.cancalo.cat

... Com a casa!

CAN

R E S I D È N C I A
A I G U A F R E D A

ANUNCI

El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del 28 
d’abril de 2021, a la vista de les modificacions efec-
tuades, va aprovar inicialment, per segona vegada, el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant 
Esteve de Palautordera, que inclou la normativa urba-
nística, l’estudi ambiental estratègic i la documentació 
escrita i gràfica preceptiva.

L’expedient se sotmet al tràmit d’informació pública pel 
termini d’un mes, a comptar des de la darrera publica-
ció en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i a dos diaris de premsa 
de major divulgació en l’àmbit del terme municipal, a la 
seu electrònica i al taulell d’anuncis de la Corporació.

La documentació estarà a la disposició dels interessats 
a la seu electrònica d’aquest Ajuntament,
https://santestevedepalautordera.eadministracio.cat/info.0

Sant Esteve de Palautordera, 30 d’abril de 2021

L’alcalde,
Daniel Fernández Fuster

Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera
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material. “El que costava era 
trobar guants i també mas-
caretes, tant a les farmàcies 
com als proveïdors habituals 
nostres. Es prioritzava servir 
els hospitals i les residènci-
es.” I tot plegat va provocar 
un augment de preus. “Una 
capsa de guants de nitril que 
abans costava 7 euros en va 
arribar a costar 20.”

Les restriccions i les noves 
condicions de treball que 
ha comportat la pandèmia 
s’han deixat notar en la feina 

de Neus Hidalgo. Per exem-
ple, el teletreball ha fet que 
moltes persones no disposin 
de les cadires i les taules 
més adequades per treballar 
davant d’un ordinador i això 
els comporta problemes. 
“El teletreball passa factura 
perquè les cadires no són les 
més adequades. I també ens 
trobem amb moltes persones 
amb problemes toràcics i 
hem de fer un treball encarat 
a descongestionar la caixa 
toràcica.” 



NOTICIESNOU9EL

El govern de Caldes descarta fer el 
pàrquing a l’altra banda de la riera
El projecte de modificació del parc de Can Rius aprovat per la junta de govern exclou l’aparcament

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

El govern municipal de Cal-
des (ERC), s’ha fet enrere 
en la construcció d’un apar-
cament provisional a l’altra 
banda de la riera. Així queda 
recollit en el projecte de 
modificació del parc de Can 
Rius, que ha aprovat la Junta 
de Govern Local i que es va 
donar a conèixer en el ple de 
dijous.

El document del projecte, 
de més de 300 pàgines, pre-
veia l’enderroc dels murs 
del parc, la creació d’un pas 
per connectar-lo amb el Pont 
Romànic, i la construcció 

d’un aparcament just al 
costat. Aquest equipament 
s’hauria fet en dues fases; 
una primera amb 60 places 
de cotxes i 12 d’autocarava-
nes, i una segona amb 400 
places més.

Finalment, l’equip de 
govern ha descartat la pro-
posta i al nou document no 
hi consta el pàrquing. L’al-
calde, Isidre Pineda, ho va 
confirmar al ple en resposta 
a la pregunta del regidor de 
la CUP, Ferran Gay, que va 
parlar en nom de l’oposició 
–que també havia presentat 
una instància conjunta con-
tra el projecte–. Gay va apun-
tar que s’han assabentat de 

la retirada de l’aparcament a 
través del tauler d’anuncis, 
sense haver rebut resposta a 
la instància. Pineda va expli-
car que l’aparcament no ha 
estat mai una prioritat per al 
govern, i per això han deixat 
el projecte sense efecte. “Per 
això tampoc no tenia partida 
econòmica. Ara no el farem i 
els terrenys E9 [el nom urba-
nístic de l’àrea] quedaran 
com estaven.”

L’aparcament queda 
així retirat formalment de 
l’agenda del govern, que se 
centrarà només en l’obertura 
del parc de Can Rius amb 
l’enderroc del mur i la conne-
xió amb el Pont Romànic. Es 

preveu que l’obra entrarà al 
pressupost de l’any que ve.

El pàrquing estava projec-
tat en una zona polèmica, 
l’E9, que està qualificada de 
zona balneària per a usos 
polivalents al Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal 
(POUM). La seva cons-
trucció en una zona verda 
va suscitar una oposició 
veïnal que es va concretar 
amb la creació del grup No 
al Salt de la Riera. Aquest 
col·lectiu ecologista va fer 
pressió per aconseguir tirar 
enrere el projecte i hi va aca-
bar presentant més de 400 
al·legacions en contra.

El ple també va aprovar 

excloure aquests mateixos 
terrenys, qualificats de reser-
va balneària (zona E9), i els 
del Mas Manolo (zona E4) 
de la modificació puntual 
del POUM que es va vali-
dar el desembre passat. La 
modificació, aprovada amb 
els 11 vots a favor d’ERC i 
Junts i l’abstenció de la resta 
de grups, permetia que tant 
operadors públics com pri-
vats poguessin construir edi-
ficis en aquells terrenys.

El grup No al Salt de la 
Riera també havia demanat 
al consistori que els terrenys 
de reserva balneària s’exclo-
guessin de la modificació, 
amb 400 al·legacions més que 
el govern ha estimat parcial-
ment. Les al·legacions recla-
maven excloure la zona E9 
de la modificació, perquè té 
qualificació de sòl no urba-
nitzable, que impossibiliten 
iniciatives privades. La zona 
Torres i Sayol (E4) i una part 
dels terrenys de les Crema-
des (E7) sí que es mantenen 
afectats per la modificació. 

Afirma que l’“omplen d’esperança” de cara al recurs a Estrasburg

Turull diu que els vots particulars 
són “un forat al ventre” del TC

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’exconseller empresonat 
per l’1-O Jordi Turull, de 
Parets, considera que els dos 
vots particulars contraris 
a la sentència del Tribunal 
Constitucional (TC) que con-
firma la pena del Suprem són 
“un forat al ventre” d’aquest 
òrgan i que l’“omplen d’espe-
rança” en el camí al Tribunal 
Europeu de Drets Humans 
(TEDH) a Estrasburg.

L’exconseller va criticar 
divendres passat en roda de 
premsa el govern de Pedro 
Sánchez i el va instar a “deci-
dir de quin costat del TC vol 
estar”. També va interpel·lar 
els tribunals a arxivar les 

causes del Primer d’Octubre. 
El seu advocat, Jordi Pina, va 
avançar que la defensa recor-
rerà al TEDH sense esperar a 
esgotar els quatre mesos de 
termini ni la sentència de la 
resta de polítics.

El polític condemnat per 
l’1-O va participar en la roda 
de premsa aprofitant un 
permís penitenciari puntual 
que li permet el segon grau, 
per valorar la sentència del 
TC, que va quedar aprovada 
per set vots a dos i que obre 
la via judicial a Europa. L’ex-
conseller va afirmar que els 
vots particulars en contra 
de la sentència “esberlen la 
mentida que Espanya és un 
estat de dret solvent i on hi 
ha un ple respecte als drets i 

llibertats fonamental, i que 
hi havia totes les garanties 
en el judici i cap acarnis-
sament ni persecució als 
independentistes del govern 
Puigdemont”.

Turull també va afirmar 
que amb aquesta sentència 
“s’ha trencat la unitat graní-
tica de l’Estat davant l’1O”, 
i que “ara ja no són tan sols 
Amnistia Internacional, el 
grup de treball de les Naci-
ons Unides, l’International 
Trial Watch, el portaveu del 
Consell d’Europa, els tribu-
nals de justícia d’Alemanya, 
Bèlgica o el Regne Unit, sinó 
que fins i tot dins del mateix 
TC es posa en dubte que 
Espanya sigui un estat de 
dret solvent”.

Quim Torra presenta el seu llibre ‘Les hores 
greus. Dietari de Canonges’ a Cardedeu
Cardedeu L’expresident de la Generalitat, Quim Torra, va 
presentar el seu llibre Les hores greus. Dietari de Canonges 
dijous a Cardedeu, en un acte organitzat per l’Assemblea 
Nacional Catalanya (ANC) de la població. La presentació es 
va fer en una conversa distesa amb el vicepresident de l’enti-
tat, David Fernández, en la qual van comentar la gestió de la 
pandèmia i la situació política del país. Quim Torra repassa 
en el dietari els dies de confinament que va passar a la Casa 
dels Canonges durant l’estat d’alarma. Torra va participar a 
la tarda en una ruta modernista a Cardedeu. D.A.

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Màscara FFP2 

·   Amb triple capa protectora. 
· Mascareta reutilitzable, dura 
uns 70 rentats.

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

Feu la vostra reserva trucant al 93 889 49 49 o bé entrant a el9club.cat, i aboneu 
l’import. Les podeu passar a buscar a les redaccions de:

Vic: plaça de la Catedral, 2 o Granollers: carrer Girona, 34, 1r pis 

Distribuïdes i 
produïdes per

Fabricades a Catalunya

Per només

8,50

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

COMPTABLE

FISCAL

LABORAL

ASSEGURANCES

JURÍDIC

TRÀNSIT

2020

Passeig Dels Til·lers, 15 - 08520 Les Franqueses del Vallès
T. 93 161 80 15 - info@roamvalles.com - www.roamvalles.com
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Era una diada de Sant Jordi dinant amb un amic, i 
em demanà l’opinió de si el nom de Jordi li escau-
ria al seu fill que naixeria aviat. Li vaig dir immedi-
atament que sí! I més si la mare hi estava d’acord. 
Creatiu com sempre, el meu entusiasme el va trans-
formar ràpidament en una perplexitat que em deixà 
glaçat: “Doncs, es dirà Igor!” Vaig cercar immedia-
tament informació i es feu evident que les llegen-
des dels sants catòlics i ortodoxos eren diferents, 
tot i que el genet Jordi figurava a l’escut d’armes 
de l’imperi rus. Els amics havien celebrat l’aniver-
sari de casament instal·lats a un bon hotel de Sant 
Petersburg amb l’objectiu de visitar sense presses, i 
tantes vegades com volguessin, l’inacabable museu 
de l’Hermitage. “En Jordi-Igor el vàreu engendrar 
allà?” Mai no em donaren cap resposta afirmati-
va, sols algun somriure de complicitat. Quan érem 
petits provocàvem els pares demanant-los d’on veni-
en els nens? I responien: “D’Olot a fer barretines!” 
Aquells amics potser haurien d’haver substituït el 

nom d’Olot pel de Sant Petersburg i tot solucionat. 
La menció de l’antiga ciutat russa em portava ine-

xorablement a pensar en aquella tsarina i matriarca 
tan contradictòria i alhora interessant anomena-
da Caterina II la Gran. Nascuda a Prússia el 1729, 
i que morí a l’edat de 67 anys al Palau d’Hivern de 
Sant Petersburg. Sense gaire herència però amb 
una bona educació i ben informada dels esdeveni-
ments que passaven a Europa, era una enamorada 
de la cultura francesa i militava en les idees de la 
il·lustració. Subscrita a un munt de publicacions, 
mantenia correspondència habitual amb pensadors, 
polítics i filòsofs com Voltaire i Diderot.

La princesa, de jove, va ser promesa en matrimo-
ni per correu amb el seu nebot, hereu del tron de 
Rússia i futur tsar Pere III. Un cop beneïda l’alian-
ça la parella s’establí a Sant Petersburg, però sem-
bla que la primera nit de noces fou un fracàs i les 
relacions conjugals no van funcionar mai bé. Dos 
fills del matrimoni tingueren una dubtosa pater-
nitat tal com era de domini públic, i la fama de la 
princesa de ser addicta a relacions extramatrimo-
nials es va escampar aviat. Al cap de 17 anys el seu 
marit accedí al tron, però les excentricitats que 
practicava, les obsessions persecutòries i la crueltat 
li crearen forts enemics que atiaren les ambicions 

de la seva esposa per ocupar el tron de Rússia. Un 
dia la tropa va entrar on es trobava el tsar, fora del 
Palau d’Hivern, el capturà i el va portà empresonat 
al castell de Ropsha, on morí assassinat pels seus 
detractors. I així Caterina esdevingué l’emperadriu 
de totes les Rússies.

Va governar 34 anys dedicada essencialment a la 
política expansiva de Rússia. Amb pactes i acords 
reformà lleis implicant-hi tots els estaments, pac-
tes que va haver de moderar per la revolta conser-
vadora dels cosacs. Fundà la Societat Econòmica 
Lliure per modernitzar l’agricultura i la indústria. 
Va estimular la inversió estrangera. Reduí la censu-
ra referent a costums medievals controlats per l’Es-
glésia ortodoxa russa, i es va ocupar constantment 
de l’educació de les classes mitjanes i aristocràti-
ques. Durant el seu regnat Rússia es convertí en la 
potència oriental d’Europa.

LA TROBADA AMB DIDEROT

En contacte amb la intel·lectualitat, la tsarina tenia 
preferència per l’il·lustrat Denis Diderot, que era 
l’essència del projecte d’alliberament humà. Empre-
sonat, acusat d’ateu i llibertí, va haver d’amagar els 
seus escrits amb pany i clau, i un cop alliberat es 
dedicà amb totes les seves forces a elaborar i super-
visar milers d’entrades a l’Encyclopédie. Els escrits 
de Diderot qüestionaven les veritats inamovibles 
imperants al seu temps, defensant la llibertat de 
pensament i contra tota mena de dogmes, conven-
çut que les noves generacions acabarien imposant 
la política, l’estètica i la moral que predicava la 
il·lustració del segle XVIII.

La comunicació escrita de l’emperadriu Caterina 
amb Denis Diderot era fluida, fins que finalment 
el filòsof va decidir anar a visitar la seva gran ami-
ga russa, tot i el cansament que li representaria 
el llarg viatge a Sant Petersburg. Caterina li obrí 
les portes del Palau d’Hivern i a les tardes feien 
llargues tertúlies parlant de tot el que importa-
va a la societat russa. Quan va decidir el retorn a 
França l’emperadriu, agraïda per la visita, li regalà 
el seu anell i comprometent-se a ajudar-lo en les 
seves noves publicacions. L’acomiadà amb aques-
tes paraules: “Monsieur Diderot, he escoltat amb 
gran atenció totes les idees filosòfiques que el seu 
intel·lecte l’inspira. Grans idees que comprenc i són 
esplèndides als llibres però difícils de posar-les en 
pràctica. No us oblideu de la diferència entre les 
nostres dues funcions; vós treballeu sobre el paper, 
que és flexible i que no posa obstacles a la vostra 
imaginació, mentre que jo, pobra emperadriu, tre-
ballo sobre la pell humana, que és sensible i irrita-
ble. Au revoir, monsieur Diderot.”

EL 9 NOU

Els ajuntaments del Vallès 
Oriental deixaran d’ingressar 
a partir del 2022 al voltant 
d’1,6 milions d’euros. Són 
diners que ara paguen les 
concessionàries per l’impost 
de béns immobles (IBI) per 
allà on passen l’AP-7 i la C-33. 
A partir del 31 d’agost acaben 
les concessions i aquestes vies 
passaran a ser gratuïtes. L’IBI 
es calcula en funció de l’espai 
que ocupa l’autopista a un 
terme municipal. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament de Sant 
Celoni deixarà de comptar 
amb uns 470.000 euros anu-
als, el que vol dir el 2% de 
tot el seu pressupost muni-
cipal. Menys afectats estan, 

per aquest ordre, Llinars, 
la Roca, Montornès, Santa 
Maria de Palautordera, la Lla-
gosta, Cardedeu, Montmeló, 
Mollet i Granollers [vegeu el 
reportatge a les pàgines 2 i 3 
d’aquesta edició].

Sens dubte, el final de les 
concessions de les autopistes 
és una molt bona notícia pel 
que significarà de millora 
de la mobilitat a la comarca 
i perquè s’hauria de soluci-

onar l’efecte col·lateral dels 
conductors que han estat 
fent servir vies urbanes per 
evitar els peatges, com ara 
el cas de la ronda Sud de 
Granollers. Per aquest tram 
hi passaven cada dia feiner 
uns 1.600 vehicles pesants, 
segons dades de l’estudi 
fet per la Generalitat la tar-
dor del 2018 amb càmeres 
de lectors de matrícules 
situades a vies d’accés a la 

C-352. Al mateix temps, 
però, la pèrdua d’ingressos 
per IBI per la gratuïtat de 
les autopistes fa que calgui 
reflexionar sobre el finan-
çament dels ajuntaments. 
Els ens locals pateixen un 
infrafinançament estruc-
tural que es va allargant 
secularment en democràcia 
tot i que són l’administració 
més propera al ciutadà. De 
fet, només representen el 

15% de la despesa pública 
de l’Estat, respecte al 85% 
de l’administració central 
i els governs autonòmics. 
L’ideal del 50/25/25, això és: 
50% de la despesa gestiona-
da pel govern central, 25% 
pel govern autonòmic i 25% 
pels governs locals, sembla 
inabastable i cal recuperar-la 
ni que sigui com a objectiu 
per acostar-se a les propor-
cions dels països europeus 
més avançats. A punt d’em-
prendre una reactivació eco-
nòmica i una reconstrucció 
social després de la pandè-
mia, és urgent i ineludible 
que els ajuntaments millo-
rin el seu finançament per 
contribuir al benestar i al 
progrés de la ciutadania.

L’IBI de les autopistes  
i el finançament local

Les contradiccions de Caterina la Gran

Ramon Casanoves 

Articulista
ramoncasanoves@gmail.com
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Vacunació
Soc una malalta de pulmó, enfisema sever, de 53 anys, 
mare d’adolescents i que espera que la truquin per a la 
vacunació. Quan pel meu voltant profes, el marit de 60 
anys, nebots per feina (amb AstraZeneca) i –per fi!– els 
pares estan vacunats abans que jo, em dic que no pateixi, 
que com més gent sigui vacunada més protegida estarà! 
En sentir al doctor Argimon que el seu criteri seria per 
edats perquè així també cobririen una majoria de gent 
amb malalties cròniques, vaig pensar: que valents, deci-
dir és de valents! Ens deixem tirats un munt de gent jove 
amb malalties varies cròniques i només faltava afegir el 
magnífic jutge de torn que pretén que vacunin la Guàrdia 
Civil i la Policia Nacional en igual nombre que els  Mos-
sos amb vacunes destinades per als de 70... Per tant, em 
toca esperar mes! No tinc paraules. Només se m’acut qua-
tre barbaritats i no cal. Buff, misèria humana, per no par-
lar de tercer món.

Esther Puig Torroella
Granollers

Sobirania fiscal: la clau de la caixa
Des de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) treballem 
per enfortir la societat catalana en diversos aspectes clau 
perquè el següent embat democràtic, aixecament de la 
DUI o nova declaració puguin ser sostinguts i reals. I des 
del darrer Onze de Setembre estem treballant en la sos-
tenibilitat econòmica del govern propi en cas de trenca-
ment. Vaja, com diu el títol: tenir la clau de la caixa.

Actualment, cal que siguem conscients que la Generali-
tat només gestiona el 5,3% dels impostos que paguem els 
catalans i catalanes, i crec que és evident que amb aques-
ta quantitat no es pot iniciar un estat.

Aleshores, com ho fem perquè a la nostra caixa, en el 
moment del trencament, hi hagi més del 5,3% dels nos-
tres impostos? Exercint la sobirania fiscal. És un acte tan 
simple com pagar els impostos (l’IVA, l’IRPF i l’IS dels 
autònoms i empreses, i la declaració de la renda de les 
persones físiques) a l’Agència Tributària de Catalunya 
(ATC), i avisar l’espanyola que ja s’ha pagat a l’ATC. És 
un acte totalment legal, perquè l’agència espanyola con-
sidera l’ATC com a equivalent; per tant, entén que li has 
pagat correctament.

És a dir, nosaltres continuem pagant els impostos i 
Espanya els continua rebent –i espoliant–, però el cobra-
ment passa a través de la Generalitat. Així que, si en 
algun moment aquesta vol aturar la transferència a l’Es-
tat espanyol, ho pot fer i quedar-se amb les arques plenes 
per iniciar un nou estat amb una posició de poder.

És un acte perfecte per preparar d’una manera ben real 
la independència i, alhora, per pressionar el govern i treu-
re-li excuses. Només cal que entreu al web de l’Assemblea 
i seguiu els passos que us hi indiquem, fins i tot hi ha un 
telèfon específic per resoldre-us els dubtes. Més fàcil i 
eficient impossible!

Carla Soler i Pairó, secretària nacional de l’Assemblea
Sant Celoni

Les taronges surten cares
Ja no és temporada de taronges, senyora Arrimadas. Ara 
acostumen a sortir àcides. Si va acompanyada pel senyor 
Casado o el senyor Santiago, tant és, perquè en aquest 
cas l’ordre dels factors sí que alterarà el producte final. 
O sigui, un cop s’acabi l’oportunitat de coalició i/o perdin 
comicis, la majoria dels vostres votants es dispersaran. 
Acabaran votant els partits que us han utilitzat, única-
ment com a frontissa. I ja no tindran vox ni vot.

 Entenem que vulguin recuperar els temps de glòria, 
però perquè una subtil estratègia política obtingui una 
recuperació ràpida de quota de votants cal que no s’hagi 
convertit abans en comodins quan els altres tinguin car-
tes dolentes, perquè sempre n’hi haurà un amb full d’asos 
sota la màniga. També es basa a no ensenyar el llautó, 
canviant d’ideologies per tal de continuar navegant, enca-
ra que sigui a qualsevol preu. Perquè passa com al món 
financer quan demanes un crèdit: demanen el compte de 
resultats, i no són per tocar campanes en el seu cas, així 

com uns avals. En la vida política són els vots i si no n’hi 
ha gaires, la seva credibilitat és un bo escombraries.

En resum, els experiments, a casa i amb gasosa. Per les 
distorsions de tants canvis de parella, els està sortint un 
corc que anirà minant las bases del partit.

Lluís Ferrer Padrós
Figaró

BÚSTIA

El Guillem és nostre
“El Guillem és nostre”, dèiem amb alguns companys 
dels mitjans amb un punt d’orgull el dia de la cerimònia 
de comiat. Ho dèiem amb orgull i amb una certa avarí-
cia benentesa. L’avarícia de qui es vol sentir a prop, en 
moments com aquests, una persona que t’estimes. El 
Guillem és nostre, dels mitjans de Caldes, perquè ens el 
sentim així molt directament, molt senzillament i molt 
clarament.

Que ningú no es pensi que aquesta reivindicació és 
d’exclusivitat; no. El Guillem va fer molts amics a Cal-
des, molts bons amics fora dels mitjans de comunicació. 
Però el nostre Guillem és aquell que trobàvem sempre 
en un acte públic a Caldes, amb la càmera de fotos a 
punt: “Què, Guillem, ja hi tornem a ser?”, un acudit a la 
butxaca o qualsevol facècia per fer-nos riure. Sovint, si 
ell no arribava, l’acte no començava, s’endarreria amb 
un punt de coqueteria per part dels organitzadors; això 
passava ben poc, perquè era extremadament puntual… 

El nostre Guillem és aquell que es penjava la bossa 
negra a les espatlles, plena de CD per repartir, conver-
tint en regals les seves fotografies i la seva mirada del 
món. El nostre Guillem és aquell que ja tenia la petja-
da feta a tots els carrers de Caldes, perquè els va cami-
nar i recaminar més que cap altra persona, amb la passa 
tranquil·la i la seguretat d’arribar sempre arreu. El nos-
tre Guillem era aquella persona que truquessis quan la 
truquessis, per cobrir amb la seva càmera qualsevol acte 
d’última hora, mai tenia un no per resposta sinó tot el 
contrari, sempre estava predisposat, “tranquil·la, mossa, 
que allí estaré”. I quan tu anaves a escriure l’article, te’l 
trobaves a la redacció on ja havia deixat col·locades les 
imatges a l’ordinador.

El passat dilluns 19 d’abril quan en Guillem ja ens 
havia deixat, parlant d’ell amb una amiga d’una botiga, 
una senyora que hi era comprant i en sentir-nos va dir: 
“Així era el senyor de les ulleres, la gorra i la càmera de 
fotos.” Sí, la seva fesonomia podria ser aquesta, però per 
a les persones que el coneixíem de ben a prop era molt i 
molt més, senzillament entranyable.

El nostre Guillem era una persona única, símbol d’una 
generació extraordinària per la seva lluita i entrega dià-
ria, una generació que malauradament desapareix... Al 
nostre Guillem li agradaven els tangos, n’hi ha un de 
Carlos Gardel que en alguna ocasió l’havíem sentit taral-
lejar quan marxava, i així imaginem ara que fa el seu 
comiat al Caldes que estimava: “Adiós muchachos, com-
pañeros de mi vida, / barra querida de aquellos tiempos. 
/ Me toca a mi hoy emprender la retirada, / debo alejarme 
de mi buena muchachada. / Adiós, muchachos, ya me voy 
y me resigno, / contra el destino nadie la calla”…

Deixeu-nos dir que era ben nostre... només uns dies... 
el temps just perquè siguem capaços de compartir la 
seva pèrdua amb tothom.

Maite Bonora i Conxi Sánchez,  
en nom de la premsa calderina

Caldes de Montbui

Aquest és el títol del darrer llibre del 
papa Francesc. Tracta sobre si sabrem 
sortir millor de la crisis sanitària, eco-
nòmica i moral que ha provocat la Covid 
19. Seguint l’esquema clàssic ignasià 
–veure-discernir-actuar–, Francesc ens 
proposa a la segona part, escollir, dis-
cernir aquells valors, virtuts i actituds 
que ens permetran superar el present i 
preparar-nos per a un futur millor. 

Francesc ens convida a saber discer-
nir amb l’ajuda de l’esperit de Déu la 
nostra realitat. La realitat no és com-
prensible immediatament, no és fàcil 
d’entendre-la. Discernir bé la realitat 
és condició sine qua non per empren-
dre amb èxit les mesures necessàries 
per al futur. No és estrany que la pri-
mera mesura que ens proposi Francesc 
sigui la del silenci; un silenci per escol-
tar Déu, contemplar la realitat i entrar 
en diàleg amb les diferents comunitats 
humanes perquè aquest camí l’hem de 
fer entre tots sense cap exclusió.

L’Església, fruit de la seva pròpia 
reflexió, ofereix cinc principis generals 
d’actuació que després cal fer aterrar 
en mesures concretes. Són aquests: 

L’opció preferencial pels pobres: sem-
pre cal calcular les conseqüències de les 
decisions que prenem en la vida dels 
més desafavorits. Cal posar el pobre en 
el centre del nostre pensament i acció. 
Si vols estimar la humanitat comença 
per estimar els més petits i febles.

El bé comú: cal considerar el bé 
social. El bé comú és el bé que tots 
podem compartir, tots. No n’hi ha prou 
d’aconseguir alguna cosa per al màxim 
nombre de persones, cal que arribi a 
tothom. El bé comú passa al davant de 
les demandes de qualsevol col·lectiu 
majoritari o minoritari.

El destí universal dels béns: tota la 
creació és per a tots. Terra, sostre i 
feina –diu Francesc– han de ser per a 
tothom. Només a partir d’aquesta idea 
central té sentit que la propietat priva-
da sigui un dret.

La solidaritat: som persones en una 
societat. No vivim aïllats ni tancats en 
el nostre petit cercle. Ens reconeixem 
guardians d’allò social, perquè estem 
en relació amb els altres i tenim un 
deure envers ells. Això significa accep-
tar i posar en valor l’altre, les seves 
opinions sense cap discriminació.

El principi de subsidiarietat: els 
altres són subjectes d’aquest canvi. No 
puc fer coses i prendre decisions que 
afecten els altres però sense comptar 
amb ells, ni que siguin bones per a ells.

Bé, posem fil a l’agulla!

LA PROPOSTA ESTEV@

‘Somniem junts’

Discernir bé la realitat 
és condició ‘sine qua 
non’ per emprendre 
amb èxit les mesures 

per al futur

Xavier Blanco 

Arxipreste  
de Montbui-Puiggraciós

@santestevegr
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Descobreix
Vilamajor
Patrimoni · Cultura · natura · senDers · exPosiCions

rutes
i exCursions
www.vilamajor.cat

Sant Pere
de Vilamajor

La millor selecció de productes
i assessorament en mascotes,

jardineria, hort i molt més.

C/St. Nonet, 10, St. Pere de Vilamajor 
www.calalbert.com

930 27 75 79

ARA ÉS TEMPORADA DE

Planter de Proximitat - Llavors -
Fitosanitaris - Productes ECO -
Clors i Productes per la Cura i

Manteniment de Piscines

SORTEGEM

Participa al Sorteig Escanejant
el Codi QR o entrant a
calalbert.com/sorteig

Gaudeix del turisme en un entorn privilegiat,
descobreix les rutes, els parcs i els llocs d'interès i
fes les teves compres en un comerç de proximitat i
de qualitat a #SANTANTONIDEVILAMAJOR

www.santantonidevilamajor.cat
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Amb el confinament comarcal, mol-
tes persones han descobert racons 
que tenien prop de casa i que ni tan 
sols s’havien plantejat visitar. Sant 
Pere de Vilamajor i Sant Antoni de 
Vilamajor són uns dels municipis 
que tenen més potencial pel turis-
mes. Entorn natural per fer rutes 
a peu o amb bicicleta, descobrir el 

patrimoni arquitectònic, cultural i 
històric. A més d’una àmplia oferta 
grastronòmica tant de restaurants 
com de botigues que tenen produc-
tes de proximitat. També és impor-
tant destacar que durant l’any, 
aquest municipis a tocar del Parc 
Natural del Montseny, també orga-
nitzen diverses fires i mercats. 

Descobreix Vilamajor
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Aquest any 2021 és clau per la millora dels princi-
pals serveis de manteniment de la ciutat. Des de 
Granollers per la Independència hem denunciat en 
reiterades ocasions que els cal un reforç i un aug-
ment de recursos. La coincidència de la finalització 
de diferents contractes aquest any és una oportuni-
tat per renovar-los amb una important posada al dia.

Al ple del passat 30 de març vam aprovar el Pla 
director del verd urbà de Granollers. Creiem que 
calia un replantejament de la gestió dels espais 
verds a la ciutat, reconeixent el valor que tenen, i 
que tindran encara més en el futur, en el benestar 
ciutadà i en pal·liar els efectes del canvi climàtic. 
És per això que ens hi hem implicat fent propos-
tes de tota mena per millorar la proposta inicial. 
Finalment hi hem votat a favor perquè bona part 
de les nostres propostes han estat recollides, i per-
què el govern municipal s’ha compromès a desti-
nar-hi més recursos. Efectivament, coincidint amb 
aquesta aprovació del Pla Director s’estan realit-
zant els tràmits per adjudicar un nou contracte 
pel servei de manteniment dels espais verds de la 
ciutat, i hem comprovat que els recursos destinats 
augmenten de 550.000 a 700.000 euros/any. Cre-
iem que l’augment hauria de ser major, però és un 
canvi important en el bon sentit De tota manera, el 
fet que el concurs estigui aturat des de fa més d’un 
mes per la interposició d’un recurs ens recorda que 
cal ser extremadament curosos en l’elaboració de 
les bases del concurs, per evitar que el procedi-
ment i la posada en marxa del nou servei s’allar-
guin excessivament.

Cal renovar també per fi aquest any el contrac-
te de neteja viària i recollida d’escombraries. Un 
contracte que des del primer dia no ha respòs cor-
rectament a les necessitats de Granollers. Ens hi 
estem abocant també per traslladar totes les quei-
xes i propostes rebudes dels ciutadans. Pel que fa 
a la neteja, cal un augment important de recursos 
i de servei, i una millora en el seguiment del seu 
compliment, i de transparència per tal que cada 
ciutadà pugui fer aquest seguiment a través de la 

web municipal. Pel que fa a la recollida de residus, 
estem molt per sota del percentatge de recollida 
selectiva que exigeix la UE. Calen accions contun-
dents si no volem patir un encariment del servei 
a causa de sancions de la UE i recàrrecs en l’elimi-
nació de residus. Demanem que el servei inclogui 
generalitzar la recollida selectiva porta a porta 
de tots els comerços de la ciutat, i assajar-la tam-
bé a nivell domiciliari com a prova pilot en algu-
nes zones. Cal també avançar cap a una distribu-
ció més justa del cost del servei, passant a models 
de pagament en funció dels residus generats. Es 
tracta d’una qüestió tècnicament complexa, però 
creiem que es podria començar també per la reco-
llida comercial. Molts negocis es queixen sovint 
de l’alt preu de la taxa d’escombraries amb relació 
als residus que generen. Implantar en aquest cas el 
pagament per ús serviria per establir un model més 
just, més transparent, i alhora més incentivador de 
la reducció i reciclatge dels residus comercials.

LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L’AIGUA

Després de 50 anys, la concessió del servei públic 
municipal d’aigua potable arriba també al final. 
I sí, dic servei públic municipal perquè ho és i ho 
seguirà sent, de la mateixa manera que el Trans-
Gran és un servei públic encara que els autobusos i 
els conductors siguin de Sagalés. En el debat sobre 
el model de gestió dels serveis públics, Granollers 
per la Independència ens allunyem de premisses 
ideològiques i d’exemples allunyats de la realitat 
de Granollers. Al ple del passat 27 d’Abril es va 
constituir la comissió d’estudi per definir les con-
dicions i la forma de gestió del nou servei. Ens vam 
abstenir perquè creiem que aquesta comissió hau-
ria der ser més participativa. De tota manera, tras-
lladarem com a grup municipal el nostre punt de 
vista i aportacions a la millora del servei.

Demanem control i transparència en els costos i 
la gestió del servei, i reclamem sobretot pensar en 
com garantir un bon subministrament d’aigua de 
qualitat a l’abast de tothom pels propers 20 anys. 
Caldrà una inversió molt important per renovar la 
xarxa, i nosaltres reclamem fer-la no només posant 
en servei noves canonades, sinó retirant totalment 
les antigues d’amiant del subsol de Granollers. 
Calen també inversions per augmentar les fonts 

de subministrament, la capacitat d’emmagatzemat-
ge i el control de fuites. El canvi climàtic conver-
tirà l’aigua en un recurs encara més escàs, i alho-
ra n’augmentarà la demanda, cosa que farà que la 
seva gestió prengui una gran importància. Per això 
cal que el nou contracte permeti un major control 
de la gestió, transparència i flexibilitat per adaptar-
nos a les noves necessitats. Ampliar i millorar la 
xarxa de fonts públiques d’aigua potable és també 
una necessitat creixent, més enllà de les solucions 
provisionals estiuenques. Cal estar oberts a una 
gestió integrada de l’aigua potable amb les aigües 
reaprofitades i el clavegueram, i també a una pos-
sible gestió mancomunada amb els municipis veïns 
en un futur.

Participarem també a la Plataforma per l’Aigua 
de Granollers, tot i que no compartim la premis-
sa de partida que la gestió hagi de ser directa de 
l’Ajuntament. En tot cas aquesta hauria de ser una 
possible conclusió després del debat valorant totes 
les opcions, no un punt de partida. Tot i així, ens 
sembla molt positiu i interessant la creació d’una 
Plataforma on la ciutadania es pugui informar i 
participar, i defensem també que aquesta Platafor-
ma estigui informada dels treballs i documents de 
treball de la Comissió d’Estudi creada per l’Ajunta-
ment, i que en algun moment tingui també veu en 
la Comissió d’Estudi.

I finalment un servei que no es renovarà (perquè 
és municipal i no hi ha cap contracte que caduqui) 
i que, lamentablement, és el gran oblidat: el mante-
niment de paviments i la Brigada Municipal. Quan 
ens hi posarem? Actualment el servei es troba frag-
mentat entre una Brigada Municipal mancada de 
recursos per assumir totes les necessitats, petites 
obres que es contracten al llarg de l’any, i plans 
asfàltics anuals. Independentment del model de 
gestió pel qual s’opti, cal unificar els sistemes d’in-
formació i gestió de tot el relacionat amb aquest 
manteniment, i fer-los més transparents i accessi-
bles al ciutadà, amb un seguiment en temps real de 
les incidències detectades i la seva resolució.

En definitiva, l’actuació de l’Ajuntament aquest 
2021 determinarà el futur de l’aigua, la neteja, els 
residus i el manteniment de la ciutat en els propers 
anys. Des de Granollers per la Independència estem 
compromesos a fer que siguin serveis a l’alçada de 
les necessitats de Granollers i la seva gent.

Oriol Vila i Castelló
Voluntari de Granollers  
per la Independència – Primàries 
Catalunya

@oriolvila_

Un any clau per als serveis públics a Granollers
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Fa uns mesos, el guitarrista Toni Xuclà acompanyat 
per les veus de Clàudia Cabero i de Gemma Abrié 
–aquesta última, a més, toca el contrabaix– han 
enregistrat a la discogràfica PICAP, fundada i diri-
gida per un altre bon amic, Joan-Carles Doval, l’àl-
bum musical titulat El viatge de les mans. Aquest 
títol, El viatge de les mans, encapçala un poema erò-
tic del segle XI escrit per Ibn-al-Khafaja (Alzira, 
1058-1139) que ja fa 35 anys que el grup valencià 
Al Tall va musicar i el va incloure en un dels seus 
discos. 

Xuclà, al cercle d’amistats de la seva xarxa soci-
al, ens participa el seu parer sobre una de les peces 
que conté l’àlbum, titulada “De tu no m’aparto ni 
m’allunyo”, una poesia anònima del segle XII: “Pel 
que diu i com ho diu, sempre he pensat que és una 
dona qui escriu.” I és molt fàcil que el músic no 
vagi gens desencaminat, ja que a l’edat mitjana les 
trobairitz occitanes van deixar petja inesborrable 
quan componien poesies amoroses ben explícites. 
El substantiu trobador/a ve de trobar, la paraula 
precisa per expressar un sentiment. 

Hem de situar-nos en l’època que, al sud de 
França, en un ambient dominat per les guerres 
feudals i amb els homes de batalla en batalla, les 
dones es van haver d’ocupar de l’administració i el 
govern dels castells i fou en aquest context quan 
es va crear un espai de llibertat propici per a elles; 
aleshores sorgiria la denominada cultura de l’amor 
cortès entre cavallers i dames de la noblesa. Les tro-
bairitz parlen de jocs d’amor i s’endinsen en una 
nova forma de relació entre homes i dones. En que-
da constància escrita a les seves composicions, com 
les d’Azalaïs de Porcairagues o les de Guilhema de 
Rosers, però d’entre totes elles sobresurt la com-
tessa Beatriu de Dia (1140-1212), que estava casa-
da i tenia un amant. Ens deixa cinc cançons d’amor 
apassionades on no falten els temes recurrents 
de la infidelitat i la gelosia, com aquesta que titu-
la Tinc un desfici, ai, inclement, del que he trobat 
aquest fragment traduït al català: “Voldria haver-
vos avarament / entre mos braços nu una nit. / Feliç 
serieu al meu llit / si jo us fos coixí plaent. / Bell 
amic, amable i bo / quan us tindré en el meu poder? 
/ Sapigueu que tindria gran desig / de tenir-vos com 
a marit, / amb tal que em concedíssiu / de fer tot el 
que jo voldria.”

DELS PECATS DEL PIU  
NOSTRE SENYOR SE’N RIU

Les cançons tan explicites de les trobairitz, tenint 
en compte l’època en què van ser escrites, conte-
nien una càrrega eròtica d’alt voltatge, no obstant, 
això no és cap novetat perquè des de la més remota 
antigor la disbauxa sexual ha estat present a totes 
les cultures. Tal com ja cantaven els de La Trinca 
en clara referència al motiu de l’expulsió del para-
dís: “Que ja Adam i Eva va ser una enredada. / Que 
no era una poma, que era una patata...” A Sodoma, 
la ciutat hebrea de la vall del Jordà, al segle IV a.C. 
es practicaven perversitats sexuals de tota mena. 
L’any 200 a.C. hi ha notícies de les inacabables 
bacanals romanes –pel mateix preu– amb mam i 
sexe, i que ja venien importades de Grècia. La cul-
tura hindú en va elaborar fins i tot un manual, el 
Kama Sutra, al segle III d.C.

Al segle passat, pel Vallès corria la brama de la 
història del Tabola i el Xamós. Es diu que la dona 
del Tabola, jove i maca, va ser víctima d’un dese-
quilibri psíquic conegut col·loquialment com 
enaiguament, i el metge de capçalera no sabia tro-
bar el remei perquè aquell era un trastorn que la 
medicina oficial no contemplava; fins que una veï-
na va dir-li al Tabola que per guarir la seva muller 

d’aquella malaltia calia que sol·licités els serveis 
d’un trencador, a qui anomenaven Xamós, que 
emprant signes cabalístics que complementava 
amb l’ajuda de massatges, tant aviat curava d’es-
patllat com de mal de ventre i –de passada– sanava 
les enaiguades. El Xamós era un pinxo ben plantat, 
sempre anava ben clenxinat i empolainat i munta-
va un cavall atzabeja. Quan va arribar al trot a la 
casa del Tabola ja quasi era fosc. El primer que va 
demanar va ser un cossi d’aigua calenta on s’hi va 
rentar les mans; després va dir que li indiquessin 
quina era la cambra de la malalta, però que el dei-
xessin fer tot sol, que per res no el molestessin. Al 
cap d’una bona estona es van començar a sentir per 
tota la casa els esgarips de la dona, que venien a ser 
com uns laments però agradosos... Quan el Xamós 
va sortir de l’habitació ja no anava tan ben clenxi-
nat com quan hi va entrar. Va dir-li al Tabola: 

–Podeu estar content, la vostra muller ja està ben 
curada.

I el marit, mentre ficava la mà a la bossa per 
pagar-li els honoraris, li va contestar:

–Ai, Xamós! Si no fos perquè me la cureu, em 
pensaria que me la foteu.

De sexe il·lícit n’hi ha hagut tota la vida, sense 
anar més lluny, fa uns mesos que l’eurodiputat 
hongarès, jurista i ultraconservador József Szájer, 
casat amb una jutgessa, que havia proclamat en 
públic els valors morals que ha de tenir la gent pel 
que fa a la seva conducta amorosa, que només ha 
de ser entre un home i una dona, i que fins i tot ho 
va publicar a la Constitució hongaresa de 2011, va 
ser sorprès en una festa gai a Brussel·les juntament 
amb una vintena d’homes, tots nus i practicant 
sexe. Va mirar d’escapolir-se per la canal de la faça-
na, però va ser detingut per la policia belga.

EL BARRI DELS ENAMORATS

Tot prenent cafè amb un matrimoni d’amics nos-
tres, l’home ens explicava que el dia abans havia 
sortit tot sol a fer una passejada pel ben condicio-
nat camí que mena fins al Parc Usart. Aquest parc 
públic de Sant Feliu de Codines va ser cedit al poble 
pel mecenes Nicolau Usart –d’aquí ve el seu nom– i 
és un recinte no gaire dimensionat l’element més 
característic del qual és la torre que s’hi va constru-
ir l’any 1917 quan es va crear el parc, una privilegi-
ada talaia des d’on es poden contemplar els cingles 
de Bertí i una petita porció de la nostra comarca; 
pocs metres més avall, a peu pla, encara hi trobem 
un altre mirador –aquest és natural– amb una bara-
na de ferro que protegeix els visitants de despe-
nyar-se cinglera avall i que algú va batejar com El 
mirador del Vallès. A la seva dreta i sota unes lloses 
de roca codina els penya-segats continuen segmen-
tant el perímetre de la part oriental del parc, i ben 
a prop d’aquestes lloses queda un espai arrecerat 
per un minúscul bosquet de pins; des d’antany n’hi 
diuen El barri dels enamorats.

El meu amic s’hi passejava tan tranquil·lament 
quan, de sobte, apareix un xicot que li pregunta:

–Hola, ¿tu debes venir a por lo del cruising, no?
I ell, que no es talla per res:
–Y eso del cruising, ¿qué es? 
I aquell xicot li explica...
La paraula cruising deriva de l’argot del bar gai 

Booze n’Cruise, a la famosa Ruta 66 que va d’Ari-
zona a Missouri, als EUA, i es fa servir per iden-
tificar-se entre homosexuals. A Espanya, fa unes 
dècades només es coneixien com a llocs de troba-
da alguns indrets concrets de la vila de Sitges i de 
l’illa d’Eivissa, i els contactes amorosos sempre 
s’havien fet a l’interior de locals. Actualment, que 
tot s’hi val, a través de les xarxes socials es busquen 
llocs en espais públics, cosa que –va continuar el 
xicot– dona més morbo. A Barcelona, la muntanya 
de Montjuïc o la carretera de les Aigües solen ser 
llocs freqüentats... 

Se’n van anar, cadascú pel seu cantó. Després, 
el meu amic, en arribar a casa seva i tafanejant 
per internet va comprovar que al Vallès Oriental 
almenys hi ha una dotzena de zones senyalades per 
a aquestes pràctiques, i entre elles, és clar, El barri 
dels enamorats. 

–Sort que no se’m va acudir sortir a passejar amb 
la mainada!–, ens va dir, enutjat.

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

CLORAT DE POTASSA

Per aquest ordre, miniatura del còdex ‘Manesse’, també conegut 
com el ‘Cançoner gran de Heidelberg’, una de les gran obres de 
lírica amorosa de l’edat mitjana; entrada al Parc Usart de Sant 
Feliu en una postal del segle passat i ‘El barri dels enamorats’, 
al mateix parc

El nom no fa la cosa
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El programa 
“Accelera  
el Creixement” 
comença la 
desena edició

Granollers

EL 9 NOU

La patronal Pimec i la Dipu-
tació de Barcelona han 
obert el procés de selecció 
del programa “Accelera el 
Creixement”, que aquest any 
arriba a la desena edició. La 
cinquantena d’empreses que 
siguin seleccionades tindran 
assessorament per transfor-
mar-se per afrontar períodes 
de creixement, innovació i 
generació de llocs de treball. 

Les empreses interessades 
poden presentar la candi-
datura a les delegacions de 
Pimec o al Centre Local de 
Serveis a les Empreses més 
proper, fins al dia 7 de juny. 
Un comitè d’experts avaluarà 
les candidatures, que han de 
presentar empreses amb cen-
tre de decisió a la demarcació 
de Barcelona, un mínim de 
tres treballadors i almenys 
cinc anys de trajectòria. En 
les nou edicions anteriors, 
s’ha contribuït a fomentar el 
creixement de 450 empreses 
de la demarcació.

L’Ajuntament de 
Mollet obre contactes 
amb empreses per 
generar més ocupació

Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet ha 
establert contactes amb el 
sector empresarial de Mollet 
per col·laborar en fórmules 
que permetin generar més 
ocupació al municipi. En els 
contactes les empreses expo-
sen a l’alcalde, Josep Monràs, 
les necessitats en aspectes 
com la formació i també la 
relació amb l’Ajuntament. 
L’última trobada es va fer 
amb el director general de 
MasterCold, empresa d’ener-
gia sostenible.

El grup Savencia 
adquireix la majoria 
de Sosa Ingredients, 
fundada a Castellterçol
Castellterçol

La companyia francesa 
Savencia passa a ser la prime-
ra accionista de Sosa Ingredi-
ents, una empresa vinculada 
a Castellterçol (actualment 
amb seu a Moià i planta pro-
ductiva a Navarcles). Saven-
cia, propietària de marques 
conegudes com Caprice des 
Dieux o Burgo de Arias, ha 
adquirit les accions que fins 
ara pertanyien al fons de 
capital risc Meridia.
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La manifestació, que va donar sortida a diverses reivindicacions, es va fer a estones sota la pluja
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Un dels supermercats de la cadena que ja han passat pel procés de reforma que va arrencar l’any 2016

Sorli creix un 16% el 2020 i 
accelera la reforma de botigues
La cadena destinarà aquest any nou milions a la modernització de supermercats

Granollers

EL 9 NOU

La cadena de supermercats 
Sorli va incrementar les 
vendes un 16% l’any passat, 
cinc punts per sobre de la 
mitjana del sector per situar-
se en una facturació de 269 
milions d’euros. Va ser el 
resultat de l’increment de la 
demanda als supermercats, 
que representen més del 
90% de la facturació del grup 
–complementada per les 
activitats d’hoteleria, centres 
esportius i botigues de men-
jar per emportar–. La com-
panyia, amb seu operativa i 
centre logístic a Granollers, 
empeny encara la reforma 
dels locals de les botigues. 
Aquest any preveu destinar a 
aquest objectiu una inversió 
de nou milions d’euros que 
permetrà la reforma de 18 
supermercats, quatre dels 
quals a les comarques valle-
sanes, segons ha informat la 
companyia.

La pandèmia ha marcat 

l’exercici, tant pel que fa a 
l’increment de les vendes en 
supermercats com per l’afec-
tació a altres línies de negoci 
(sobretot l’hoteler). També 

per a la divisió digital de la 
companyia, SorliClic, que 
va incrementar de manera 
molt notable l’activitat. La 
botiga electrònica del grup 

va accelerar la seva implanta-
ció i, de fet, els responsables 
de la companyia assenyalen 
que “la feina que s’havia de 
fer en dos anys, es va fer en 

vuit setmanes”. SorliClic va 
sumar l’any passat unes ven-
des de 3,2 milions d’euros a 
la xifra de negoci del grup.

El pla de reforma de boti-
gues que tindrà continuïtat 
durant aquest 2021 forma 
part de l’estratègia que Sorli 
va posar en marxa el 2016, 
quan va canviar el logotip i 
va implantar el nou model 
comercial amb una aposta 
per actualitzar el negoci de 
l’alimentació. Les botigues es 
van reorientar per oferir pro-
ductes de qualitat i servei de 
proximitat. El pla estratègic 
que inclou aquesta reforma 
de la xarxa de botigues pre-
veia inversions de 45 milions 
d’euros per modernitzar fins 
a 80 establiments en sis anys. 
Actualment, Sorli té 110 
supermercats i la intenció és 
plantejar futures obertures 
quan hagi acabat el procés 
de reformes encara vigent. 
A més dels supermercats, 
la companyia té sis establi-
ments Sorlinyam, on la majo-
ria de productes es presenten 
preparats per ser menjats, 
quatre cafeteries, dos restau-
rants, tres establiments amb 
gimnasos i un hotel. 

El 2020, l’empresa va crear 
una fundació per fomentar la 
igualtat efectiva entre homes 
i dones al sector empresarial 
i el projecte cinc minuts, una 
modalitat de compra en línia 
sostenible.

Primer de Maig de reivindicacions

Granollers

EL 9 NOU

Unes 200 persones van par-
ticipar aquest dissabte en la 
manifestació que una dotze-
na d’entitats de l’esquerra 
alternativa havien convocat 
a Granollers amb motiu del 
Primer de Maig. A més de les 
reivindicacions més lligades 

al caràcter laboral de la jor-
nada, els parlaments van fer 
esment d’altres qüestions 
socials, com el feminisme o 
l’habitatge (amb una acció de 
la PAH, que va posar adhe-
sius en sucursals bancàries 
de la ciutat incloses).

En l’acte, a més del mani-
fest que reivindica la fi de la 
precarietat que afecta la clas-

se treballadora, es va tenir 
un record per les 10 víctimes 
mortals del Vallès Oriental 
en accidents laborals de l’any 
passat, amb 10 cadires bui-
des, i també es va fer esment 
de les condicions dels sectors 
laborals més feminitzats i 
un treballador de l’Hospital 
va parlar de la precarietat al 
sector sanitari.
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La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
Iluro Tecnic, SL, dedicada 
a la reparació, instal·lació i 
manteniment d’aparells elec-
trodomèstics i electrònics; 
comerç al detall d’electrodo-
mèstics, aparells electrònics, 
així com els seus recanvis i 
altres articles domèstics, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Antonio Fuentes 
Zamora. Adreça: Oms, 40, 
Santa Agnès de Malanyanes.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Tecnaus Vallès, SL, dedicada 
a les operacions típiques del 
tràfic immobiliari, incloses 
la promoció, construcció, 
comercialització de béns per 
compte propi i arrendament 
(amb exclusió de l’arrenda-
ment financer), etc. Capital: 
218.500 euros. Administra-
dor: David López Garriga. 
Adreça: Xaloc, 1.

Granollers 

S’ha constituït la societat 
Groupo de la Roca, SL, dedi-
cada a la compra, venda, 
fabricació, importació, expor-
tació, explotació, promoció, 
distribució i comercialització 
de productes alimentaris, 
begudes i tot tipus d’articles 
relacionats amb els teixits, 
la informàtica, etc. Capital: 

3.000 euros. Administrador: 
Navpreet Singh. Adreça: 
Cristòfol Colom, 85. 

Granollers

S’ha constituït la societat 
Working Legal and Finance 
Services, SL, dedicada a 
activitats de comptabilitat, 
tinença de llibres, auditoria 
i assessoria fiscal. Capital: 
3.000 euros. Administradors: 
Daniel Ritort Casado, Daniel 
Raya Lara. Adreça: plaça 
Onze de Setembre, 13.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Hope Capital, SL, dedicada a 
activitats immobiliàries en 
general (promoció, compra, 
venda i explotació de tota 
classe d’immobles, tant 
rústics com urbans, amb 
excepció dels arrendaments 
financers); la compra, 
tinença, gestió, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Jordi Sans Otero. Adreça: 
Homs, 32.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Montané Castells Holding, 
SL, dedicada a activitats 
immobiliàries en general 
(promoció, compra, venda 
i explotació de tota classe 
d’immobles, tant rústics com 
urbans, amb excepció dels 

arrendaments financers); la 
compra, tinença, gestió, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Jaime Montané 
Rodríguez. Adreça: Homs, 32.

Montmeló

S’ha constituït la societat 
QEV Extreme, SL, dedicada 
a l’organització, promoció, 
gestió i representació de 
tota classe de competicions 
esportives relacionades amb 
els esports de motor; la gestió 
tècnica i esportiva d’equips 
de competició en esports de 
motor, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Joan 
Maria Oris Valls. Adreça: Rec 
Molinar, 11.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Pakome2, SL, dedicada al 
lloguer, sense operaris, de 
diversos tipus de maquinària 
i equips utilitzats en general 
com a béns de capital per la 
indústria, tals com motors, 
turbines, màquines eines, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradora: Anna Falcó Girón. 
Adreça: Equador, 2.

Cardedeu 

La societat Promocions Jer-
te Cardedeu, SL, dedicada 
a la promoció, adquisició, 
transmissió, arrendament no 
financer, urbanització divisió 

i parcel·lació de tota classe 
d’immobles, terrenys i fin-
ques rústiques i urbanes, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 12.320,70 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 170.776,83 
euros.

Vallgorguina

S’ha constituït la societat 
Construccions i Reformes JB 
Vallgorguina, SL, dedicada a 
la construcció d’edificis resi-
dencials. Capital: 3.100 euros. 
Administrador: Jordi Barri 
Puigvert. Adreça: Sol, 4.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat  
Nova Bellavista Projects, SL, 
dedicada al suport en l’admi-
nistració, gestió financera, 
màrqueting, gestió i consul-
turoa general d’empreses; 
medicació empresarial, gestió 
de projectes empresarials i 
serveis per a alts executius, 
etc. Capital: 3.006 euros. 
Administradora: María 
Mercedes Bellavista Pañach. 
Adreça: Sant Fèlix 7-9.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Patim Patam, SL, dedicada 
al comerç al detall de tèxtils 
en establiments especialit-
zats. Capital: 3.000 euros. 
Administradores: Cristina 

Saavedra Castellanos, Helena 
Saavedra Castellanos. Adreça: 
Rambla Balmes, 9.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat Cer-
rajerías Sullca, SL, dedicada a 
la fabricació, compra, venda, 
importació i exportació de tot 
tipus de materials d’alumini, 
ferro, acer, metalls en gene-
ral, així com qualsevol tipus 
de material necessari per a 
la fabricació de reixes, por-
tes, etc. Capital: 4.000 euros. 
Administrador: Alfredo 
Sullca Mamani. Adreça: Joan 
Maragall, 2.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat Fle-
et 5 Barcelona, SL, dedicada 
únicament i exclusivament 
al transport de viatgers en 
automòbils lleugers de llo-
guer amb conductor –auto-
taxis–. Capital: 3.000 euros. 
Administradors: Muhammad 
Shafique, Iman Butt. Adreça: 
Ramon Turró, 26.

Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat 
Pinzeltex, SL, dedicada a la 
confecció a mida de peces de 
vestir i els seus complements 
i/o accessoris. Capital: 6.000 
euros. Administradora: Yani-
da Ivana Loyola del Águila. 
Adreça: Marinada, 6.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Henkel suma en els últims anys 70 
milions en inversions a Montornès

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

La filial ibèrica reforça el 
paper en l’estructura inter-
nacional de Henkel. 60 anys 
després de l’arribada a l’Es-
tat, les inversions a la fàbrica 
de Montornès, la principal 
del grup a l’àrea, s’han incre-
mentat i han arribat a 70 
milions d’euros en els últims 
anys, segons apunta el pre-
sident de Henkel Ibérica, 
Rodolfo Schornberg. 

Henkel va accedir al mer-
cat espanyol amb la compra 
de l’empresa Gota de Ámbar. 
Només tres anys després, va 
posar en funcionament la 
fàbrica de Montornès, per 
destinar-la a la producció de 
detergents. Aquest centre 
productiu, que 12 anys des-
prés de la posada en funcio-
nament va introduir també 
la producció d’adhesius, 
s’ha convertit en un centre 
de referència per al grup, 
amb una producció de més 
200.000 tones l’any de deter-

gents, detergents líquids i 
adhesius, dona feina a 500 
persones i exporta a més de 
60 països.

Schonberg remarca que les 

inversions portades a terme 
han convertit la fàbrica de 
Montornès “en un centre 
de referència global” i han 
convertit la filial ibèrica “en 

una de les més importants 
del grup Henkel al món”. Les 
inversions han permès posar 
en marxa una nova línia 
d’envasat de detergents, una 

nova planta d’adhesius per 
a la indústria aeroespacial i 
el nou magatzem automàtic 
de productes de neteja i cura 
de la llar per al sud d’Europa. 
El centre de producció de 
Montornès ha estat recone-
gut com a fàbrica model pel 
Fòrum Econòmic Mundial. 
És la primera fàbrica a la 
península Ibèrica a obtenir 
aquesta distinció. L’empre-
sa avança en la introducció 
d’innovacions per millorar la 
cura ambiental i l’economia 
circular en la seva activitat.

La multinacional destaca 
que els 60 anys de trajectòria 
a l’Estat han estat caracte-
ritzats per la innovació. La 
companyia ha introduït nous 
productes i tecnologies amb 
llançaments com Neutrex 
–primer lleixiu especial per 
a roba– Estrella –primer 
lleixiu combinat amb deter-
gent– Bref –líder del mercat 
de neteja d’inodors– el ren-
tavaixelles Somat. També 
hi ha hagut innovacions en 
el camp dels adhesius, amb 
Pritt o Loctite.

La companyia és actual-
ment líder en adhesius i ocu-
pa posicions capdavanteres 
en mercats de detergents i 
cura de la llar i cura personal 
i perruqueria. Segons dades 
de l’empresa, el 2020, 8 de 
cada 10 llars espanyoles van 
comprar algun producte de 
l’àmplia cartera de Henkel.

La multinacional alemanya celebra 60 anys des de l’arribada al mercat ibèric
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Lliçà de Vall presenta la restauració 
de les pintures de Palau Ferré
La presentació es va dur a terme aquest dissabte en el marc de la programació del Maig Cultural

Lliçà de Vall

Laia Pedrerol

Lliçà de Vall va presentar 
dissabte al matí els treballs 
de restauració de les pintu-
res de Maties Palau Ferré 
a Can Coll, en el centenari 
del naixement de l’artista. 
A l’acte, que va donar el tret 
de sortida del Maig Cultural, 
hi van participar Anna Vila, 
restauradora de les pintures, 
Francesc Marco Palau, nebot 
net del pintor i autor del 
llibre El pintor que cremava 
els seus quadres, i l’alcaldes-
sa i regidora de Cultura del 
municipi, Marta Bertran.

En el marc d’una xerrada 
al voltant dels treballs de 
restauració, aquesta última 
va destacar el caràcter “soli-
dari, cooperatiu i humil” de 
Palau Ferré, a més del seu 
compromís amb la defensa 
dels Drets Humans. De fet, 
diverses de les seves obres 
han estat donades al llarg 
dels anys a organitzacions 
com Amnistia Internacional, 
Mans Unides o Memorial per 
la Pau Vidal Llecha.

Marco-Palau, d’altra banda, 
es va referir a l’estil cubista 
i figuratiu del seu oncle avi, 
deixeble del mateix Picas-
so. També va fer un repàs a 
les diferents activitats que 
s’estan duent a terme aquest 
2021 per commemorar-ne 
el centenari, i va recordar la 
tasca de recuperació de la 
memòria de l’artista que ell 
mateix havia dut a terme dos 
anys enrere juntament amb 
l’escriptor Màrius Serra.

Finalment, Vila va explicar 
el procés que havia seguit a 
l’hora de restaurar la pintu-
ra. També va exposar algunes 
de les principals problemàti-
ques que va haver d’afrontar, 
com ara un bombament cau-
sat per la filtració d’aigua i la 
humitat, que havia generat 
algunes taques i accelerat la 
degradació de l’obra. També 
va explicar el procés que es 
va dur a terme per integrar 
la nova pintura en el conjunt 
de l’obra però alhora diferen-
ciant-la dels elements origi-
nals. La restauració es podrà 
visitar durant tota aquesta 
setmana a Can Coll.

El programa Maig Cultural 
és una iniciativa de l’Ajunta-
ment per dotar el municipi 
d’una programació cultural 
estable durant la primavera 
que giri cada any al voltant 
d’una temàtica diferent. 
Enguany, l’eix central del 
programa són les migracions, 
tant les que es fan de forma 
voluntària com les que són 
forçades, així com els reptes 
i les conseqüències que se’n 
deriven.

El resultat és tota una 
agenda cultural feta amb la 
complicitat de diverses enti-
tats i persones. Entre les acti-
vitats destaquen diferents 
xerrades, com la que farà 
l’ONG Open Arms, la dels 
representants de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Ori-
ental, membres de Migress, 
cooperativistes de Diomco-
op, o una xerrada sobre con-
sum de proximitat que es va 
fer aquest mateix dissabte.

L’alcaldessa 
va destacar el 

caràcter solidari, 
cooperatiu i 

humil de l’artista
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Una de les pintures restaurades de Palau Ferré que s’exposen a Can Coll
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Anna Vila parla en presència de l’alcaldessa, Francesc Marco-Palau i la tècnica municipal de l’arxiu Anna Busto

Els sortejos de la Mostra  
de Titelles de Mollet  
ja tenen guanyadors

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Mercat Municipal i el 
Centre Cultural La Marineta  
de Mollet van acollir dijous 
els sortejos dels jocs “Troba 
al Patufet” i “Busca les Tite-
lles”, una de les activitats 
dirigides especialment als 
més petits de la passada Mos-
tra Internacional de Titelles 
de Mollet (Mitmo).

Una de les principals carac-
terístiques de la Mostra és 
la implicació del comerç i 
la restauració. Enguany, a 
causa de la pandèmia, s’ha 
transformat el circuit dels 
aparadors a través d’un joc 

de buscar titelles amb un 
codi QR. En el cas del Mercat 
Municipal, el joc consistia a 
trobar el Patufet.

Segons va explicar la 
regidora de Cultura, Mercè 
Pérez, en els dos jocs plan-
tejats hi van participar prop 
de 1.000 famílies. “Tot i fer 
una mostra adaptada, crec 
que podem parlar d’èxit”, va 
afirmar.

Els guanyadors del joc 
“Troba al Patufet” han estat          
Aimar Fernández, de 4 anys,  
i Carla Vargas, de 8 anys. En 
el cas de “Busca les Titelles” 
han estat Laia Marcos i Arlet 
Duran, de 8 anys, i Ferran 
Alfaro, d’11 anys. 

El lliurament dels premis es va fer en el Mercat Municipal de Mollet
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Ricky Gil es distancia de l’estètica mod de Brighton 64 amb un àlbum en solitari de fort regust nord-americà

Ricky Gil publica el seu primer disc 
en solitari, ‘Infinites rutes invisibles’
El cantant de Brighton 64, veí de la Garriga, compta amb convidats com Biscuit o Joana Serrat

La Garriga

Oriol Serra

La gran majoria ha conegut 
Ricky Gil com a cantant i 
baixista de Brighton 64, 
aquella històrica banda bar-
celonina que durant quatre 
dècades ha abanderat el 
moviment mod en aquest 
costat dels Pirineus. Al llarg 
de tots aquests anys tam-
bé ha encapçalat projectes 
igualment essencials com 
els enyorats Matamala o els 
mai prou reivindicats Top 
Models. I aquesta primavera 
ha publicat per fi el seu pri-
mer disc en solitari, Infinites 
rutes invisibles, que acaba 
de veure la llum a través del 
segell Chesapik i on Gil s’ha 
envoltat de vells coneguts 
com Biscuit o Joana Serrat.

“Ja feia temps que em ron-
dava pel cap la idea de fer un 
disc en solitari, però fins ara 
no havia trobat el moment de 
posar-m’hi. Últimament l’ac-
tivitat de Brighton 64 havia 
estat bastant frenètica, i em 
deixava poc temps per dedi-
car-me a projectes més perso-
nals. Tot això va canviar quan 
va arribar la pandèmia i ens 
van confinar. De cop i volta 
em vaig trobar sense poder 
sortir de casa ni fer concerts. 
Va ser aleshores quan vaig 
començar a compondre les 
cançons que formen el disc”, 
explica el músic barceloní, 
establert a la Garriga des de 
fa més de 10 anys.

“Tot i que l’àlbum no 
segueix cap eix temàtic, 
totes les cançons fan refe-
rència d’alguna manera a la 
forma com vaig viure aquell 
moment tan dur en l’aspecte 
sanitari però també pel que fa 
a les restriccions. A la neces-
sitat de defensar-me contra 

aquella situació. Tot i això, 
les lletres són més poètiques 
que les de Brighton 64, que 
solen ser més aviat directes i 
combatives.” Es refereix a tex-
tos propis com “Dues obres 
mestres” o “Encaixes amb 
la descripció”, però també a 
“Insubmissió” i “Ungüent de 
serp”. La primera és l’adapta-
ció d’un poema de Caterina 
Albert. La segona és un text 
que el roquerol Roger Pelàez 
(Budellam, Zombi Pujol) va 
escriure sobre una melodia 
composta per Gil.

Musicalment, l’àlbum tam-

bé marca distàncies amb l’es-
tètica mod i l’accent anglòfil 
de Brighton 64. Si la banda 
mare sol emmirallar-se en 
discursos tan genuïnament 
britànics com els de The 
Who o The Jam, Infinites 
rutes invisibles apunta deci-
didament cap a l’altre costat 
de l’Atlàntic. “Sempre m’ha 
agradat la música nord-ame-
ricana dels 70. A l’hora de fer 
aquest disc he tingut molt 
presents les obres de Bob 
Dylan, Warren Zevon o Neil 
Young.”

De tots aquests referents, 

Young és el que ressona amb 
més força al llarg de les nou 
pistes que formen l’àlbum. 
De les textures acústiques de 
la inicial “Dues obres mes-
tres” a la lectura elèctrica 
del mateix tema que tanca el 
disc, passant pels vuit lisèr-
gics minuts d’“En una altra 
vida”. En aquest sentit, es pot 
afirmar que Gil ha trobat els 
seus propis Crazy Horse en 
una formació de llarg quilo-
metratge i solvència contras-
tada com són els vilanovins 
Biscuit, que li han fet de ban-
da d’acompanyament.

“Quan tenia cinc o sis 
cançons compostes em vaig 
adonar que necessitava una 
banda per gravar-les, i de 
seguida vaig pensar en ells. 
Els conec de fa temps i sem-
pre m’han semblat magní-
fics. Quan els ho vaig propo-
sar, immediatament van dir 
que sí i tot va anar rodat. La 
química va sorgir a l’instant i 
els assajos van ser molt àgils. 
Van entendre molt ràpida-
ment el que jo volia, però 

Més d’una 
dècada  
en antena
O.S.

Referent del rock’n’roll 
més genuïnament barcelo-
ní, Ricky Gil fa més d’una 
dècada que està establert 
a la Garriga, on a més d’ha-
ver trobat una nova llar ha 
descobert la seva vocació 
radiofònica. Des de fa deu 
temporades dirigeix i con-
dueix el programa musical 
Guitarra, baix i bateria, 
que s’emet cada dijous a 
les 8 del vespre a través de 
Ràdio Silenci.

alhora van fer les seves prò-
pies aportacions. Aquestes 
mateixes cançons, gravades 
amb un altre grup, haurien 
sonat totalment diferents.”

També destaquen les col-
laboracions de Joana Serrat, 
que canta en tres peces, i 
Guille Caballero (Chaque-
ta de Chándal, Els Surfing 
Sirles), que toca l’orgue a 
“Ungüent de serp”. “A la 
Joana fa molt de temps que 
la segueixo i m’agrada molt 
com canta. Quan vaig decidir 
incloure una veu femeni-
na, em va semblar la millor 
opció. Amb en Guille havíem 
tocat plegats en un projecte 
d’homenatge a Neil Young, 
i m’havia quedat amb ganes 
de tornar a treballar amb ell. 
Ara hem tancat el cercle.”

Gil presentarà Infinites 
rutes invisibles en directe el 
22 de maig a la sala La Nau 
de Barcelona.

Abocats  
amb la Dàmaris 
Granollers

Dàmaris Gelabert i les 
seves cançons aixequen 
passions allà on va, tant 
entre els més petits 
com en tota la família. I 
Granollers no n’és una 
excepció. El públic que 
diumenge va omplir les 
dues sessions al Teatre 
Auditori per veure Soc 
feliç es va entregar total-
ment a la cantautora i 
musicopedagoga de Car-
deu i a la resta d’acompa-
nyants, com la ja coneguda 
Caterina.
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La partitura de les orenetes
Llerona Per poc que es pari l’orella no és 
gaire difícil distingir els xiscles que fan les 
orenetes quan tornen a la comarca, un bon 
testimoni del canvi d’estació. Ja ho diuen: 
“Oreneta arribada, primavera comen-
çada.” Una altra cosa és interpretar les 
melodies que escriuen quan descansen als 
fils elèctrics. Els ocells cal·ligrafien parti-
tures misterioses que fan penedir-se de no 
haver dedicat més atenció o més memòria 
a les classes de música de l’escola. És el 
que ha aconseguit captar el veterà fotò-
graf de Granollers PERE CORNELLAS en 

aquesta imatge disparada al nucli urbà de 
Llerona, a prop de la benzinera. El mala-
guanyat Xesco Boix cantava aquests ver-
sos: “Un oreneta vola que vola / feia el seu 
niu dalt d’un campanar. / I un escarabat 
més negre que el sutge / això s’ho mirava i 
volia volar. / Oreneta, vola, vola, / tu estàs 
feta per volar. / Escarabat més negre que 
el sutge, / tu estàs fet per caminar.” Per 
interpretar aquesta partitura d’orenetes, 
doncs, toca aprendre solfeig o bé acceptar 
la condició d’escarabats: fets per caminar, 
mirar-les i prou.
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Matt Olivera, a l’esquerra, i El Lega van interpretar clàssics del country i el rockabilly a l’Anònims

Un vermut a ritme de rock’n’roll

CRÍTICA DE MÚSICA

Feed The Ducks. Matt Oli-
vera, guitarra acústica i 
veu; El Lega, veu, cors, gui-
tarra elèctrica i ‘steel gui-
tar’. Anònims, Granollers. 
Diumenge, 2 de maig de 
2021. 12.00.

Granollers

Oriol Serra

El rock’n’roll és aquell estil 
musical que per definició 
convida a deixar els pro·
blemes a la porta i a gaudir 
del moment. Una invitació 
a l’hedonisme, fins i tot a 
l’escapisme, que resulta més 
necessària que mai quan les 
circumstàncies són les que 
són i el simple fet de posar 
la televisió, qui encara s’hi 
atreveixi, pot equivaler a un 
disgust.

Feed The Ducks és un 
duet de rock’n’roll format 
a Granollers en plena pan·
dèmia. Matt Olivera (Matt 

& The Peabody Ducks) i 
El Lega (Legacaster, The 
Kabooms), dos músics amb 
contrastades trajectòries a 
l’escena fifties estatal, van 
impulsar el projecte amb 
l’ànim d’amenitzar el confi·
nament domiciliari tot ofe·
rint actuacions en streaming 
on versionaven clàssics del 
country i el rockabilly.

El mes passat van publicar 
el seu primer disc, Country 
Hits, i aquest diumenge el 
van presentar al restaurant 
llibreria Anònims de la capi·
tal vallesana amb un refres·
cant concert vermut que es 
va enlairar al ritme de l’infal·
lible “Blue Suede Shoes”. 
L’himne rockabilly de Carl 
Perkins va deixar pas a tota 
una bateria de dards de pre·
cisió, amb un deliciós regust 
anyenc i despatxats amb ofici 
i passió a parts iguals.

Títols tan reconeguts com 
“I Walk the Line” de Johnny 
Cash o “C’Mon Everybody” 

d’Eddie Cochran –decorat 
amb motius surfers per la 
guitarra d’El Lega–, van alter·
nar amb tries menys evidents 
com ara “Sweet Love on My 
Mind” de Jimmy & Johnny o 
“Big Town” de Ronnie Self.

Si la primera part del 
concert havia tingut el roc·
kabilly com a fil conductor, 
la segona es va dedicar a 
variants del country com 
el honky tonk o el western 
swing, amb El Lega a l’steel 

guitar i cites a Bob Wills, 
Faron Young, Marty Rob·
bins i Hank Williams, entre 
d’altres. Es van acomiadar 
encadenant “That’ll Be the 
Day i “Down the Line”, dos 
originals de Buddy Holly.

L’exposició es podrà visitar durant aquest mes de maig

Canovelles

EL 9 NOU

L’exposició visual “Una mira·
da a Klee”, realitzada per 
l’alumnat de l’Escola Munici·
pal d’Art i Disseny (EMAD) 
de la Garriga, es podrà veure 
a partir d’aquest dilluns i 
fins al 23 de maig al Teatre 
Auditori de Can Palots de 
Canovelles en una aposta 
transversal on arts plàstiques 
i arts escèniques es troben en 
un mateix espai.

La idea neix com una 
oportunitat de fer un pro·
jecte comú col·laboratiu i 
transversal, amb l’objectiu 
d’apropar l’obra de Paul Klee 
a través de la participació de 

l’espectador i commemorar 
el centenari de la Bauhaus, 
escola de referència dels 
estudiants de disseny. 

La mostra es podrà veure 
gairebé tot el mes de maig i 
prendrà una dimensió 360º 
gràcies a  la programació 
del Teatre Auditori de Can 
Palots de Canovelles, que 
el 8 de maig a les 6 de la 
tarda porta la Companyia 
de Teatre Visual Addaura 
Teatre, que presentarà KLÉ, 
un espectacle ple de màgia, 
música, titelles i dansa que 
fa entrar l’espectador dins el 
món de l’artista. 

La mostra “Una mirada a 
Klee” va estar dissenyada 
per poder ser interactiva i 

que l’espectador hi pogués 
intervenir. La peça es va rea·
litzar abans de la pàndemia, i 
actualment, per seguretat, no 

s’hi pot interactuar. Per això 
l’EMAD i La Filanda_Espai 
de Creació l’han redissenyat 
amb una taula de presenta·

ció i audiovisuals per poder 
arribar de manera segura a 
el públic que vagi a veure la 
mostra.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El professorat de l’Escola 
Municipal de Música Joan 
Valls de Caldes visitarà al 
llarg d’aquest mes de maig 
l’alumnat de P5 dels centres 
educatius del municipi per 
mostrar, a través del conte 
La Festa del Gall, el ventall 
d’instruments que es poden 

estudiar. Així, l’Escola de 
Música va tornant de mica en 
mica a recuperar activitats 
que van quedar aturades a 
causa de la pandèmia. 

L’activitat seguirà totes 
les mesures sanitàries esta·
blertes per la contenció de 
la Covid·19, es respectaran 
el grups bombolla, els afora·
ments i es procurarà fer·la 
a l’aire lliure. Es destinaran 

tres matins a visitar als nens 
i nenes de P5 per fer·los 
gaudir i sentir diferents ins·
truments en directe, tocats 
per professionals a través del 
món màgic dels contes.

Aquest dimecres es visitarà 
l’Escola Pia, el divendres 7 
de maig l’Escola El Calderí i  
l’Escola El Farell i, finalment, 
el dimecres 12 de maig, l’Es·
cola Montbui.

Els professors de l’Escola de Música presenten ‘La Festa del Gall’

Un conte per a les escoles de Caldes Palautordera convoca el 
Concurs de Música Jove

Santa Maria de P.

EL 9 NOU

L’àrea de Joventut de l’Ajun·
tament de Santa Maria de 
Palautordera ha convocat el 
Concurs de Música Jove per 
impulsar els nous talents 
emergents i oferir·los un 
altaveu que els serveixi per 
donar·se a conèixer. Els dos 
grups guanyadors tindran la 

possibilitat de tocar al con·
cert de Zona Jove 2021. A 
més, l’Ajuntament inclourà 
al Cens d’Artistes Joves les 
bandes inscrites que tinguin 
una majoria de components 
empadronats al municipi. 
Així es possibilitarà als artis·
tes i solistes que en formin 
part a tocar en esdeveniments 
que es programin des de 
l’àrea de Joventut a partir d’ara.

L’Escola Municipal d’Art 
de la Garriga presenta 
una exposició visual a 
Canovelles
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La Principal del Ferro recopila  
la música del Ball de Gitanes
L’orquestra ha publicat un disc amb clàssics i composicions noves vinculades amb Sant Celoni

Els components de La Principal del Ferro, en una imatge d’arxiu de la gravació, que va tenir lloc l’any passat

Sant Celoni

Pol Purgimon

Ja fa 11 anys que l’orques-
tra La Principal del Ferro 
s’encarrega de posar música 
al Ball de Gitanes de Sant 
Celoni. Temps suficient per 
recuperar cançons, conti-
nuar reivindicant les més 
clàssiques o, fins i tot, com-
pondre’n de noves. Un disc 
recopilatori agrupa ara les 
peces vinculades amb aques-
ta dansa tan popular al muni-
cipi. Sota el títol de Músiques 
del Ball de Gitanes de Sant 
Celoni, conté 21 temes que 
han estat supervisats pel 
director de la formació, Josep 
Maria Aparicio. Se n’han edi-
tat 500 còpies en format pen 
drive, que ja es poden adqui-
rir a l’Oficina de Turisme de 
la plaça de la Vila.

“La idea de fer el recull 
va sortir perquè durant els 
últims anys hem fet cançons 
noves que encara no havíem 
gravat”, explica Aparicio. De 
fet, de les 21 cançons, 9 s’in-
clouen per primera vegada 
en un disc. Les 12 restants ja 
s’havien publicat l’any 2012 
en un altre treball. “Vam 
gravar les cançons el 8 de 
març de l’any passat, quan 
faltaven pocs dies perquè ens 
confinessin”, diu Aparicio. I 
efectivament, les fotografies 
de la sessió donen testimoni 
d’una vella normalitat que 

encara no s’ha recuperat. 
Una trentena de músics actu-
ant a l’escenari de l’Ateneu 
de Sant Celoni, alguns amb 
instruments de vent –saxos, 
trompetes i flautes–, un con-
trabaix i un acordió, i percus-
sions. “Són els instruments 
que s’utilitzen normalment 
en la música de carrer”, 
apunta Aparicio.

Durant l’any passat es va 
acabar de polir el disc, que es 
va estrenar finalment el pas-
sat 24 d’abril amb un concert 
a l’Ateneu. L’aportació de 

Josep Maria Aparicio, a més 
de ser el director de la Prin-
cipal del Ferro, es resumeix 
en quatre noves cançons 
que s’han anat incorporant 
al Ball de Gitanes els últims 
anys. Per exemple, Aparicio 
és l’autor del “Galop 250”, 
una revisió dels tradicionals 
galops d’entrada i sortida 
de Josep Ferrer, que s’havia 
estrenat amb motiu dels 250 
anys de la ballada. “Galop 
250” són, en realitat, dues 
peces. Una per quan entren 
els balladors a plaça, i una 

altra que es reserva per al 
final de festa. 

El recull també incorpora 
altres composicions recents, 
com “Trentuka”, que Apari-
cio va compondre amb motiu 
dels 30 anys del Filferro –la 
colla de nens– o el “Yellow 
Rock”. “Es va estrenar a la 
ballada del 2019. És un rock 
and roll que es converteix en 
un twist a la meitat de la can-
çó. El nom està inspirat en 
els fets de l’1 d’Octubre”, diu 
Aparicio. També hi ha temps 
per una altra incorporació: el 

“Xotis de l’Enriqueta”, que 
el director de la Principal del 
Ferro va fer en homenatge a 
Enriqueta Amadó, una de les 
impulsores de la recuperació 
del Ball de Gitanes ara fa 40 
anys.

El disc també incorpora 
quatre cançons més que fa 
anys que existeixen, malgrat 
no haver-se enregistrat fins 
ara. Són la “Polca de l’An-
tonio”, la “Rumba de Sant 
Celoni” –composta original-
ment per Marcel Casellas–, 
el “Ball d’homenatge” i una 
nova versió amb lletra de 
la mítica “Polca de Sant 
Celoni”. 

El recopilatori té un sen-
tit pràctic per als balladors. 
Com que hi havia un bon gra-
pat de cançons que no esta-
ven enregistrades correcta-
ment, les assajaven amb unes 
melodies esbossades per 
un programa d’ordinador. 
“Semblava que quan sortíem 
a plaça estàvem ballant una 
música diferent”, comenta 
Enriqueta Amadó. Des que 
ella mateixa i una colla de 
joves van recuperar aquesta 
tradició el 1981, diverses 
bandes han tocat la música 
de les Gitanes. Primer va 
ser La Galana –amb Jaume 
Arnella–, després ho van fer 
Ferrocolat –impulsada per 
Andreu Ferrer–, la Principal 
del Metro i, finalment, la 
Principal del Ferro.

De la vintena de 
peces gravades, 
nou no s’havien 

publicat mai 
abans en cap disc

Les dones, protagonistes d’una exposició fotogràfica a la Festa de la Creu de la Torreta

Una dona impulsiva
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Dora Fernández es mira el plafó de l’exposició on hi ha la seva fotografia, aquest dissabte

La Torreta

J.V.

La Dora Fernández és una 
dona de la Torreta que es 
defineix a si mateixa com a 
impulsiva. Aquest és el quali-
ficatiu que figura al costat de 
la seva fotografia en l’expo-
sició del centre cultural de la 
Torreta que es va inaugurar 
dissabte durant la recupera-
da la Festa de la Creu. Una 
exposició que vol fer front 
a l’anomenat edatisme, una 
discriminació que, per raons 
d’edat, pateixen les dones i 
que se suma a la discrimina-
ció per raó de gènere.

A la mostra hi ha mig cen-
tenar de dones, la majoria 
més grans de 50 anys, però 
també alguna de més jove. 
Totes estan fetes sobre 
fons negre i són obra de la 

fotògrafa Anna Torres, de 
Cardedeu.

“Intentem tornar a la 
normalitat i comencem a 
fer coses que també ens han 
d’obligar a sortir de casa i 
normalitzar aquest tipus 
d’actes”, deia l’alcalde, Albert 
Gil. “En aquesta exposició 
s’haurien de visualitzar mol-
tes més dones perquè, com a 
societat, moltes vegades que-
den amagades. Però aquest 
és un primer pas. Hem de 
començar a sortir i les dones 
han de començar a empode-
rar-se encara més.”

Dissabte també es van 
donar els premis La Miranda 
de petits relats. El d’adults va 
ser per Maria Luz Honrubia 
per Mi primer empleo. Pel 
que fa als infantils, el millor 
relat de cinquè curs va ser el 
d’Abel Carreta, de l’escola 
Pilar Mestres i el de sisè per 
a Laia Junqueras, de l’escola 
Santa Agnès. El relat millor 
presentat de cinquè va ser el 
d’Ariana Trigo i el de sisè, el 
de José Sánchez, tots dos de 
l’escola La Torreta.
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Can Raspall inspira mascaretes
Rosa Pujolàs i Leonor Fernández, guanyadores del Concurs de Mascaretes Modernistes de la Garriga

La Garriga

Clàudia Simón

Rosa Pujolàs va ser la gua-
nyadora del Concurs de Mas-
caretes Modernistes de la 
Garriga, convocat per l’asso-
ciació La Garriga Modernis-
ta, amb una peça inspirada 
en el vitrall de la porta d’en-
trada de Can Raspall –vegeu 
fotografia superior esquer-
ra–. Un altre vitrall amb tons 
blaus de la mateixa casa va 
inspirar la mascareta realit-
zada per Leonor Fernández, 

que va obtenir el segon 
premi. Els noms de les gua-
nyadors es van fer públics la 
setmana passada.

El jurat, integrat per mem-
bres de la junta de l’associa-
ció, va premiar com a finalis-
tes els treballs d’Anna Maria 
Rubio, amb punta de coixí, 
i Montserrat Lapuerta, amb 
punt de creu. Tots dos tre-
balls s’havien inspirat també 
en els vitralls de Can Raspall. 
Finalment, es va concedir 
un accèssit a la participant 
més jove, Francina Moreno, 

que va pintar una mascareta 
a mà.

El primer premi estava 
dotat amb una estada a l’Ho-
tel Balneari Blancafort, i el 
segon, amb dues entrades 
pel Cinema Alhambra. Totes 
dues guanyadores rebran 
també una reproducció de 
mosaic hidràulic de les seves 
respectives peces, a càrrec 
de l’empresa Mosaics Martí. 
A hores d’ara, l’organització 
del certamen es planteja la 
possibilitat d’exposar totes 
les peces participants en un 

espai cèntric de la Garriga 
durant el mes de maig.

Al concurs hi van partici-
par 16 mascaretes fetes per 
15 persones amb diverses 
tècniques. A més de costura 
i patchwork, hi havia puntes 
de coixí, ganxet, punt de 
creu, pintura i pell. El con-
curs demanava el disseny 
d’una mascareta modernista 
ambientada durant la pri-
mera dècada del segle XX 
i inspirada en el moviment 
modernista. El jurat va valo-
rar especialment aquelles 

peces relacionades amb el 
patrimoni de la Garriga, com 
per exemple les que s’inspi-
raven en Can Raspall, la Tor-
re Iris o la Bombonera, totes 
tres situades a l’illa Raspall.  

El Concurs de Mascaretes 
Modernistes s’havia convo-
cat el 14 de febrer, coincidint 
amb el primer aniversari de 
l’associació. Tot i que en un 
principi havia de durar un 
mes, es va decidir prorrogar 
el termini per presentar les 
propostes L’objectiu de l’en-
titat és promoure i difondre 
el coneixement del patrimoni 
modernista de la Garriga, i el 
llegat de l’arquitecte Manuel 
Raspall. L’entitat va néixer 
del taller de costura vinculat 
a les Jornades Modernistes 
que es porten a terme cada 
any a la Garriga.

La Roca recupera l’Aplec  
de Malanyanes

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La Roca recuperarà el proper  
cap de setmana el tradicional 
Aplec de Malanyanes, que 
l’any passat es va haver de 
suspendre a causa de la pan-
dèmia. La celebració tindrà 
lloc a l’Horta de la Rectoria 
de Santa Agnès, un espai que 
la comissió organitzadora 
considera idoni per gaudir 
dels actes amb seguretat.

Els actes començaran dis-

sabte al matí amb una classe 
de zumba. Ja al vespre, tin-
drà lloc un concert del grup 
Ginestà. L’actuació s’havia 
d’haver celebrat el gener pas-
sat, però es va haver d’ajor-
nar pel coronavirus.

Diumenge al matí tindrà 
lloc un espectacle infantil, 
seguit de la repicada de cam-
panes i la missa. En acabar 
hi haurà  una sessió de ball 
de gitanes amb el grup de 
Gitanes de Santa Maria de 
Palautordera.

El confinament, vist pels 
joves de Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La sala Delger de Caldes 
acollirà a partir d’aquest 
dimarts i fins al dia 16 de 
maig l’exposició “Ara fa un 
any”, un recull de fotografies 
fetes durant el confinament 
pels alumnes de tercer d’ESO 
de l’Institut Pic del Vent del 
curs 2019/2020 –actualment 
estan cursant quart d’ESO.

La mostra és fruit del tre-
ball que l’alumnat va dur a 

terme en el marc de l’assig-
natura Visual i Plàstica, i 
consta d’imatges capturades 
en el més estricte confina-
ment, des de mitjan març de 
l’any passat fins a principis 
del mes de juny.

Les fotografies exposades 
presenten el confinament 
vist des de l’òptica dels 
adolescents calderins, que 
contemplaven des de casa 
els carrers buits i en silenci. 
La mostra es podrà visitar en 
l’horari habitual de la sala.

Caldes construirà un 
Bike Park en el marc 
dels pressupostos 
participatius

Caldes de Montbui

La vuitena edició del Nervi 
Jove, el pressupost participa-
tiu de joventut de Caldes, ha 
decidit destinar 6.000 euros 
a la construcció d’un Bike 
Park al municipi. Els 6.000 
euros restants de la partida 
que l’Ajuntament destina a 
aquest pressupost es dedica-
ran a finançar 13 propostes 
d’activitats. Tots els projec-
tes aprovats pel Nervi Jove 
els han presentat i votat els 
joves del municipi.
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La Mitja Marató torna a canviar 
de data i es disputarà el 5 de juny
Les restriccions sanitàries obliguen a un canvi de recorregut per evitar el pas per nuclis urbans

Granollers

Joan Carles Arredondo

La Mitja Marató de 
Granollers torna a moure 
la data i es disputarà el dis-
sabte 5 de juny i no el 16 de 
maig com s’havia previst 
inicialment. L’organització 
ha comunicat que, com a 
conseqüència de la situació 
sanitària actual, es fa neces-
sari canviar tant la data de 
celebració com el recorregut 
de la prova.

Per disposar dels permisos 
necessaris i complir amb 
les mesures de prevenció 
sanitària, la cursa no podrà 
passar pels nuclis urbans de 
Granollers, les Franqueses 
i la Garriga, com habitual-
ment. “Les normes pretenen 
evitar que hi hagi concentra-
cions de públic, i per això no 
es podia passar pels nuclis 
urbans”, explica Joan Villu-
endas, membre de l’organit-
zació i president de la Fede-
ració Catalana d’Atletisme.

Per això, s’ha estat tre-
ballant en un circuit alter-
natiu, que arrenca des de 
la zona propera al Bosc de 
la Mitja, a l’avinguda Sant 
Julià de Granollers, i per les 
zones industrials situades 
a tocar del riu Congost de 
Granollers, Canovelles i les 
Franqueses, arribarà a la 
Garriga, des d’on passarà per 
un tram de la N-152-A fins a 
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Un grup d’atletes capdavanters en la Mitja Marató de l’any passat. Aquest any, el recorregut evitarà trams urbans

la gasolinera de Llerona, des 
d’on tornarà a passar pels 
polígons fins a retornar a 
l’avinguda Sant Julià. “És un 
recorregut ràpid i això hau-
ria de permetre que, tant els 
atletes d’elit com els popu-
lars, puguin fer bones mar-
ques”, assenyala Villuendas.

El començament de la 
prova s’ha avançat a les 8 del 
matí per evitar les hores de 
més calor. També es preveu 
habilitar algun punt d’avitu-
allament addicional a l’últim 
tram de la cursa. La zona 

d’escalfament per als partici-
pants a la cursa s’haurà habi-
litat al Parc Firal.

La cursa s’ha hagut de tras-
lladar a dissabte per evitar 
també la coincidència amb el 
mercat de Canovelles, que es 
fa en la mateixa zona per la 
qual passa la cursa, al passeig 
de la Ribera. “El canvi de 
data no ha d’afectar la par-
ticipació, perquè els atletes 
d’elit volen competir i els 
populars també volen tenir 
curses per córrer”, raona 
Villuendas. 

La predisposició dels atle-
tes a competir ja es va poder 
comprovar amb el Tast de la 
Mitja, que Villuendas consi-
dera que va ser un test molt 
positiu. La Mitja Marató 
d’aquest any ja havia previst 
una limitació de participants 
fins a un màxim de 4.000, en 
previsió de les limitacions 
derivades de la pandèmia.

En el cas dels atletes d’elit, 
es donava la circumstància 
que el 16 de maig, com ja 
havia passat amb el Tast de 
la Mitja del 24 d’abril, hi ha 

programades Lligues Esta-
tals, que comprometien els 
atletes amb els respectius 
clubs.

D’aquesta manera ja es 
poden avançar dues par-
ticipacions destacades: la 
d’Ayad Lamdassem, que ja va 
resultar guanyador del Tast 
de la Mitja, i la maratoniana 
catalana Marta Galimany, 
campiona estatal de marató 
el 2020.

L’organització apunta que 
aquest canvi de recorregut es 
fa de forma excepcional, en 
espera que en les properes 
edicions es pugui recuperar 
el recorregut pels nuclis 
urbans i referma el conven-
ciment que “l’esport forma 
part de la solució a l’actual 
situació de pandèmia”.

La Mitja 
homenatja Sergi 
Mingote i li dedica 
el quilòmetre 15
Granollers

Les restriccions sanitàries 
comportaran la suspensió 
de la majoria d’activitats 
paral·leles a la cursa que es 
programen a cada edició, 
però sí que es conservarà la 
tradició dels últims anys de 
dedicar un dels quilòmetres 
de la cursa a persones des-
tacades per la seva vincu-
lació amb la Mitja Marató. 
Aquest any, la dedicatòria 
serà per a l’alpinista de 
Parets Sergi Mingote, 
que va morir aquest mes 
de gener en un accident 
mentre participava en una 
ascensió al K2. Mingote va 
participar en diverses edici-
ons de la prova.
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Un dels calaixos de corredors pren la sortida de la Cursa de les Tortugues, condicionada per la pluja 

La pluja abaixa la participació 
de la Cursa de les Tortugues 
de 450 a 350 corredors 

La Garriga

Toni Canyameras 

La pluja va deslluir un xic la 
25a edició de la Cursa de les 
Tortugues de la Garriga en 
el retorn d’una prova absent 
el 2020 pel coronavirus. La 
climatologia adversa va moti-
var que un centenar dels 450 
corredors inscrits no pren-
guessin la sortida. Tot i així, 
la prova es va desenvolupar 
amb normalitat sense haver 
de lamentar cap incidència. 
El recorregut, amb inici i 
final al carrer del Mil·lenari 
de Catalunya, no va passar 
pels del centre per protocol 
Covid i els atletes van sortit 
per calaixos de 30 persones 
amb una separació d’un 
minut. 

Elisabet Martín es va impo-

sar en categoria femenina 
als 14 quilòmetres amb un 
temps d’1h 1min 7s, seguida  
al podi de Paula Fabregat (1h 
1min 40s) i Eva Martos (1h 
2min 36s), mentre que Óscar 
Rodríguez va ser el vence-
dor amb 54min 56s d’una 
categoria masculina en què 
Mario Pastore va ser segon 
amb 55min 4s i en què hi va 
haver dos tercers llocs, ja que 
Juanma Cárdenas i Marc San-
jaume van signar el mateix 
temps (56min 32s). 

Pel que fa a la prova de 7 
quilòmetres, Mireia Mauri 
es va imposar en dones amb 
32min 29s, seguida d’Olga 
Fernández (34min 35s) i 
Miriam Buenavida (34min 
45s). En homes, Javier Urba-
no va ser el primer a creuar 
la meta amb 23 min 55s,  

Francesc Marsol va ser segon  
(24min 15s) i, Pol Monago, 
tercer (24min 37s). 

Enric González, director 
de la cursa, fa una valoració 

positiva del retorn de la 
prova: “La pluja va fer que 
la participació baixés de 
450 a 350, però estem molt 
contents de com va sortir 

tot. A la gent li va agradar 
el circuit, es van respectar 
les normes sanitàries i els 
serveis mèdics no van haver 
d’atendre ningú”, explica.  
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Carmen Prelchi va ser una de les destacades del KH-7 amb set dianes. En la imatge també apareixen Teresa Álvarez i Elena Cuadrado de l’Aula Alimentos

Es complica l’accés a Europa
El KH-7 encara no coneix la victòria a la fase pel títol i Europa comença a ser una utopia

KH-7 BM Granollers   27

Nicole Wiggins, Ana González, Jana 
Castañera (8), Giulia Guarieiro (5), 
Elaine Gomes (2), Carmen Prelchi (7) i 
Ona Vegué (4) [set inicial]; Marta Mera 
(ps), Anna Colomer, Laia Moragues, 
Elene Vázquez (1), Mireia Torras i 
Martina Capdevila.

Aula Al. Valladolid   29

Sanz, González de Garibay (2), Teresa 
Álvarez (2), Elena Cuadrado (2), 
Cifuentes (5), Lorena Téllez (6) i Sara 
Molés (4) [set inicial]; Lourdes Guerra 
(ps), Elba Álvarez (3), Jimena Laguna 
(3), Danila Patricia, Francisca Andrea, 
Nieto (2), Ezzahraa, Bergara i Díez.

ÀRBITRES: Alfredo Arcos i Carlos Luque. Exclusions per Carmen Prelchi, Giulia 
Guarieiro i Jana Castañera pel KH-7 BM Granollers.

PARCIALS: 1-3, 3-7, 5-10, 7-12, 9-16, 13-16 [set inicial]; 16-19, 17-21, 20-22, 22-
25, 24-27 i 27-29.

Granollers

Eudald Clascà 

Amb un calendari dur i 
poc esperançador en el que 
queda de temporada –el 
Málaga domicili, l’Atlético 
Guardés a casa i el Bera Bera 
a domicili– és probable que 
el KH-7 BM Granollers per-
dés una de les últimes bales 
que tenia a la recambra per 
pujar al tren d’Europa per la 
temporada vinent. L’equip 
de Robert Cuesta va donar 
clares mostres d’esgotament 
físic i mental. La lesió de 
Martina Capdevila al minut 
4 va deixar encara més coi-
xa una primera línia que 
està al límit en aquest tram 
final. El KH-7, que en molts 
moments es va veure perdut 
i clarament superat dins la 
pista per l’Aula Alimentos 
Valladolid, va ser capaç de 
deixar enrere una primera 
part per oblidar i va entrar de 
ple en el partit després d’ei-
xugar un desavantatge de set 
gols. En els minuts finals, i 
amb tot per decidir, les juga-
dores val·lisoletanes es van 
mostrar molt més senceres 
físicament i van propiciar la 
quarta derrota consecutiva 
del KH-7.

L’inici de partit va ser un 
mal tràngol per al KH-7. Les 
castellanes van sortir molt 
centrades, amb una defensa 
molt agressiva que dificul-
tava els llançaments de les 

jugadores vallesanes (1-4, 
min 5). L’Aula va continuar 
treballant amb una exhaus-
tiva defensa basada en l’an-
ticipació, que va confondre 
de sortida un Granollers 
que no aconseguia sentir-se 
còmode a la pista. Els gols 
de Cifuentes i Téllez només 
tenien resposta amb els gols 
de Prelchi –va fer quatre dels 
primers sis gols de l’equip–, 
que era l’única via d’oxigen 
que tenia el KH-7 per man-
tenir-se viu en el partit (6-

10, min 16). Robert Cuesta 
va aturar el partit, després 
d’una nova errada defensiva 
que va permetre a Cifuentes 
transformar des del pivot (6-
11, min 18). La segona unitat 
amb Elba Álvarez i Nieto 
va continuar obrint forat al 
marcador fins a arribar a set 
gols favorables al Valladolid 
(7-14, min 22). A cinc minuts 
pel final del primer temps, 
Prelchi va ser exclosa per un 
cop al rostre de Danila. Mal-
grat la inferioritat, el KH-7 
va poder encadenar un parci-
al favorable de 4-0 per fer un 
mal menor a la primera part 
i marxar només tres gols per 
sota. (13-16).

El parcial es va allargar a 
5-0 amb el gol que obria el 
segon temps d’Ona Vegué. 
El Valladolid va aconseguir 
anotar després de gairebé 
set minuts de sequera, ja 
que Marta Mera –que va 
substituir Wiggins al primer 
temps–, que es va convertir 
en un malson. Les de Miguel 
Ángel Peñas van aconse-
guir agafar aire de la mà de 
Téllez, que amb dos gols va 
tornar la diferència a quatre 
gols (17-21, min 38). Lluny 
de tirar la tovallola, un par-
cial de 5-1 amb Castañera i 
Prelchi que no podien ser 
parades, el KH-7 va empatar 
el partit a 22 a deu minuts i 
escaig del final. Amb l’equip 
i el públic molt posat al par-
tit, el Valladolid va sortir 
del moment crític amb un 
parcial de 0-3 aprofitant les 
pèrdues. Cuesta va aturar 
novament el partit, però en 
aquesta ocasió sí que va fer 
efecte. El KH-7 va encadenar 
un parcial de 4-2, i es va situ-
ar a un sol gol amb tot per 
decidir (26-27, min 56). En 
el moment decisiu del partit, 
Lulu Guerra i l’esgotament 
físic per la mínima rotació i 
l’esforç van generar errors, i 
van facilitar la victòria a un 
Aula que va arribar més sen-
cer als minuts finals.

Jana Castañera: “Un inici com  
el d’avui ens acaba penalitzant”
Granollers

E.C.

Una de les millors jugado-
res en el partit davant l’Au-
la Alimentos Valladolid, 
Jana Castañera, va parlar 
clar sobre el rendiment de 
l’equip. “Queda clar que 
un inici com el d’avui ens 
acaba penalitzant. Hem tret 
forces d’on no n’hi ha, però 
és evident que un desavan-
tatge de set gols en els pri-
mers minuts s’arrosseguen. 
No podem permetre que 
torni a passar.” Amb la lesió 
de Martina Capdevila als 

primers minuts el KH-7 va 
perdre el nord en atac. “No 
podem posar l’excusa del 
fet que una companya s’ha-
gi lesionat. Desgraciada-
ment, aquest any ja portem 
diverses lesions. No sé què 
ens ha passat, però hem de 
trobar solucions.” Jana Cas-
tañera va ser fitxada aquest 
estiu passat per jugar a l’ex-
trem, però està destacant 
en la primera línia, encara 
que no li és una posició des-
coneguda.

“Ens hem d’adaptar al 
que necessiti l’equip. Tenim 
moltes jugadores a la pri-
mera línia lesionades, i 
això implica que jugadores 
que no estem habituades a 
jugar allà ho hàgim de fer. 
En l’àmbit individual estic 
contenta, però no ha estat 
suficient per guanyar” diu.
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Castañera animant des de la banqueta en un dels pocs minuts de descans



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 3 de maig de 2021 27

El Palautordera cau contra 
l’Esplugues i descendeix
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-El central Jordi Pascual en una jugada d’atac del derbi del Baix Montseny amb el Sant Esteve de Palautordera

CH Esplugues  31

Casero, Luque (4), Martorell, 
Vilaplana, Torres (7), Eguino (1), 
Julen (5), Miquel Àngel Grau (4), 
Rivas, Gumà, Fortuño (2), Pi (1), 
Pérez (1), Josep Maria Grau (5), 
Romero (1) i Giralt.

Palautordera-Salicru  24

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

ÀRBITRE: Ona Comino i Libertad Martínez. Exclusions per Aritz del 
Palautordera Salicru..

PARCIALS: 4-3, 7-6, 8-8, 10-10, 12-10, 13-12 [descans]; 16-14, 18-15, 19-17, 22-18, 
26-21 i 31-24.

Esplugues de Llobregat 

EL 9 NOU 

No va poder ser. El 
Palautordera Salicru estava 
obligat a guanyar a la pista 
d’un Club Handbol Esplu-
gues per continuar mante-
nint opcions a la salvació. 
Els de Jan Solani van fer un 
bon partit, però van acabar 
sucumbint davant un equip 
dissenyat per ascendir. Amb 
aquesta derrota, els del Baix 

Montseny certifiquen mate-
màticament l’adéu a la Pri-
mera Estatal, després d’una 
dotzena de temporades con-
secutives a la categoria.

L’inici de partit va ser con-
fortador per al Palautordera 
Salicru, que va fer la sensa-
ció d’estar molt convençut 
i creure en les seves opci-
ons de triomf. Els del Baix 
Montseny van plantar cara 
a un rival que, teòricament, 
té un nivell superior. Les 
aturades de Casado i l’encert 
en atac va ser la tònica domi-
nant dels primers minuts, 
que era de domini altern per 
a ambdós equips. De fet, el 
màxim avantatge de la pri-
mera part va ser de dos gols 
favorables al conjunt local. 
Al descans es va arribar amb 
un escarransit 13-12 per a 
l’Esplugues. 

La represa va ser un 
moment crucial de partit. 
L’exclusió d’Aritz va marcar 
un punt d’inflexió i va per-
metre als locals marxar de 
quatre gols. Solani, ràpida-
ment, va aturar el partit. El 
matx va entrar en una fase 
en què la diferència oscil-
lava entre els 3 i 4 gols. Es 
va entrar als darrers minuts 
amb l’Esplugues quatre gols 
per sobre, i un parcial de 6-3 
va deixar sentenciat el partit 
i va obrir l’escletxa. 

HANBOL - PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

L’equip del Baix Montseny va aguantar durant molts minuts, però, va acabar cedint

El Sant 
Esteve i 
La Roca, 
confinats 
EL 9 NOU

L’Avannubo La Roca i el Sant 
Esteve de Palautordera es 
van enfrontar fa un parell 
de setmanes al Pavelló Nou 
de la Roca del Vallès. Arran 
d’aquell partit van sorgir 
casos positius en ambdós 
equips. El confinament con-
clou el dimecres i ambdós 
equips ja podran retornar 
als entrenaments per pre-
parar els propers compro-
misos. Al conjunt del Baix 
Montseny han aparegut dos 
casos positius de Covid-19 
i la plantilla al complet es 
manté confinada a les seves 
respectives llars. L’equip de 
Bosch i Castellarnau ja té 
partits ajornats d’un anterior 
confinament. Per tant, haurà 
de jugar fins a cinc partits en 
un temps pròxim als quinze 
dies. El Sant Esteve té pen-
dent el partit d’aquest passat 
cap de setmana amb el Creu 
Alta Sabadell, i també els 
compromisos davant l’Esplu-
gues i el Sant Cugat.

Per la seva part, a l’Avan-
nubo La Roca hi ha aparegut 
un cas positiu i, de la mateixa 
manera que el Sant Esteve, 
la plantilla també es manté 
confinada. L’equip roquerol, 
de moment, no té partits 
pendents i només li mancarà 
disputar el partit d’aquest 
cap de setmana en el qual 
havia de visitar la pista del 
Club Handbol Sant Cugat, 
candidat a l’ascens.

HANDBOL - PRIMERA ESTATAL MASC.  

La defensa del KH-7 
para els peus al 
Terrassa al segon temps

Handbol Terrassa   26

Raya (1), Cristian Serrano (5), 
Marc López (7), Navarro (1), Ferrer 
(2), Riera, Guil (3), Carlos López, 
Subirana, Sancho (1), Pejcinovic, 
Martorell (1), Carles Serrano (1), 
Hoyos (3), Garcia i Jurado (1).

KH-7 BM Granollers   37

Varela, Miró (4), Ferré (3), Valera 
(1), Prat (1), Ruiz (1) i Castilla (3) 
[set inicial]; Montolio, Rius (3), 
Vega (7), De Sande (1), Rivas, Rof 
(8), Hernández (2), Blanchart (1) i 
Rodríguez (2).

ÀRBITRE: Pau Robert Sánchez i Pere Veciana. Exclusions per Marc López, Guil i 
Garcia per l’Handbol Terrassa i Montolio i Rivas pel KH-7 BM Granollers.

PARCIALS: 4-2, 6-4, 8-5, 9-7, 11-12, 14-16 [descans]; 17-20, 18-23, 20-27, 23-29, 
25-34 i 26-37.

Terrassa (Vallès Occidental) 

EL 9 NOU 

El KH-7 BM Granollers, des-
prés d’un fluix inici de partit, 
es va desfer de l’Handbol 
Terrassa en una excel·lent 
segona part dels homes de 

Sergio Pozo. La defensa del 
KH-7 va ser tova durant 
els primers minuts, i amb 
un atac força previsible. 
Al segon temps, la defensa 
oberta va ser clau per poder 
endur-se els punts.

MOTOR 

El biguetà va obrir amb bon peu la primera prova del Campionat

Alejandro Ceballos, tercer al 
Campionat d’Espanya d’enduro

-Ceballos en una de les curves del circuit, que requeria molta habilitat

Bigues i Riells

EL 9 NOU

El pilot de Bigues i Riells 
Alejandro Ceballos va acabar 

en tercera posició la primera 
prova del Campionat d’Es-
panya d’enduro en categoria 
junior, l’Open de Sitges 

que es va celebrar el diu-
menge 18 d’abril. Ceballos, 
que competeix amb l’equip 
Honda Impala Racing 64, va 
fer podi en una cursa molt 
igualada amb els temps molt 
ajustats. De fet, va acabar a 
mig segon del segon classi-
ficat. 

El biguetà es va mostrar 
molt satisfet amb el seu ren-
diment en la primera com-
petició del Campionat d’Es-
panya. “Estic molt content 
amb les sensacions sobre 
la moto i molt agraït de la 
tasca realitzada per l’equip 
Honda Impala Racing 64”, 
explica. Ceballos ja prepara 
la següent prova, que serà a 
Lalín (Pontevedra).
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Suaibo –en la imatge pressionat per Oriol González– va ser un dels jugadors més incisius de l’Esport Club Granollers

TERCERA DIVISIÓ 

Primera victòria de l’Esport 
Club en la fase d’ascens
El Granollers fa el seu millor partit davant el líder Europa, a qui derrota per 3 gols a 1

EC Granollers  3

Álvaro, Max, Eloi Zamorano, Guillem 
Pujol, Ñito (Oriol Molins, min 62), 
Darbra (Río, min 70), Albert Ruiz 
(Muela, min 85), Morales, Suaibo 
(Muñi, min 85), Gelmà (Altimira, 
min 62) i Campeny.

CE Europa    1

Sergio Fernández, Gutiérrez, Cano 
(Èric López, min 59), Oriol González 
(Nolla, min 87), Alberto González 
(Guillén, min 73), Jiménez, Martí 
(Bangaly, min 73), Pau López, Castell, 
Serra (Prats, min 59) i Pastells.

ÀRBITRE: Brian Díaz, assistit a les bandes per Pablo de la Iglesia i Oriol Cartiel. 
Targetes: Darbra, Campeny i Muela de l’Esport Club Granollers i Castell, 
Alberto González i Jiménez de l’Europa.

GOLS: 1-0, Gelmà, min 18; 1-1, Jiménez, min 50; 2-1, Darbra, min 54; 3-1, Prats 
(pp), min 90+2.

Granollers

Xavi Mas

El millor partit de l’Esport 
Club Granollers des que va 
començar la fase d’ascens va 
traduir-se en una victòria per 
3 gols a 1 davant l’Europa, 
líder i virtual campió –ja té 
assegurat l’ascens i li manca 
un punt per proclamar-se 
campió.

L’equip granollerí va con-
trolar el joc, movent bé la 
pilota i fent córrer a un Euro-
pa que, ben entrada la segona 
meitat, va començar a gene-
rar perill a base de centrades 
laterals. Suaibo, un dels més 
destacats de l’Esport Club, va 
provar sort des de lluny amb 
un xut que va sortir fregant 
el pal –minut 6–. També 
Campeny ho va provar de 
lluny al 13, i va ser al 17 que 
va arribar el primer gol; Dar-
bra va buscar la passada ver-
tical, Albert Ruiz la va rebre 
d’esquena i la va passar al 
primer toc per Marc Gelmà, 
que es creuava en diagonal 
buscant el vèrtex de l’àrea. 
Un cop Gelmà la va rebre, la 
va creuar lluny de l’abast de 
Sergio Fernández.

L’única rematada a porteria 
de l’Europa a la primera part 
va arribar just després del 
gol granollerí, però la defen-
sa de l’Esport Club va evitar 

el gol de l’empat. L’alegria 
escapulada va durar ben poc, 
perquè en una gran jugada 
granollerina Darbra va rebre 
sol al segon pal per fer el 2-1. 
Al temps afegit, un intent 
de remat de Dani Muela va 
tocar en les cames de Javier 
Prats que es va fer el tercer 
en pròpia porta.

El partit va començar des-
prés de guardar un minut de 
silenci en memòria de Mario 
Pini –exentrenador del club 
granollerí a la dècada dels 80, 
que va aconseguir un ascens 
a Tercera Divisió– i de Josep 
Cot –exjugador del club.

CF UnifIcación Llefià       1

Padrós, Guerrero, Hernández, Lugo 
(Saumell, min 68), Naya (Monterde, 
min 83), Jiménez (Torné, min 86), 
Poyatos (Casulleras, min 68), Cobas, 
Lobo, Aguilera (Garcia, min 83) i Porta.

CF Les Franqueses          1

Jahir, Gómez (Aparicio, min 68), 
Mahamadou (Montejo, min 75), 
Atanasio, Lars Carrillo (Manzanera, 
min 57), Víctor, Bordas, Marwan, 
Younoussa (Maude, min 57), Mejías 
(Diego Carrillo, min 71) i Castellvell.

ÀRBITRE: Marcel Escobar, assistit 
a les bandes per Sergi Vidal i Arnau 
Casanova. Targetes: Guerrero, Lobo i 
Jiménez de l’Unificació Llefià.

GOLS: 0-1, Mejías, min 29; 1-1, 
Jiménez, min 32.

Les Franqueses 
treu un empat 
del camp  
del Llefià

Badalona (el Barcelonès)

EL 9 NOU

Partit molt disputat i amb 
equilibri de forces el que va 
disputar el CF Les Franque-
ses al camp de l’Unificació 
Llefià, segon classificat. Els 
de Manolo Parralo, que van 
començar millor, van avan-
çar-se al marcador amb una 
gran assistència de Víctor 
que va definir Mejías. Poc 
després, però, una errada de 
marcatge a la sortida d’un 
córner, va suposar l’empat 
del Llefià. Els vallesans van 
tenir més control de pilota 
però els va mancar profun-
ditat.

PRIMERA CAT.   

L’àrbitre li anul·la un gol a David Sánchez per mans

El Mollet perdona en atac  
i acaba cedint un empat

CF Mollet UE                  1

Vilarrasa, Múrcia, Vallcorba, Morales 
(Joshua, min 58), Martí, Alexis, 
Fortuny, Noel (José González, min 
74), Édgar (Abad, min 58), Portero 
(Nabil, min 58) i Ramon Suárez 
(David Sánchez, min 46). 

CE Júpiter    1

Leva, Espinosa (Santolalla, min 74), 
Ahufinger, Ortega, Hernández, 
Duarte (Ba, min 84), Barry (Pérez, 
min 58), Willox, Genescà, Velillas 
(Ruggeri, min 74) i Ruiz.

ÀRBITRE: Pol Mestrich, assistit a les bandes per Alberto Puscasu i Édgar 
Hurtado. Targetes: David Sánchez i Martí del Mollet i Genescà (VD, min 44) i 
Caballeria (banqueta) del Júpiter.

GOLS: 0-1, Barry, min 37; 1-1, David Sánchez, min 61.

Mollet del Vallès  

EL 9 NOU

El Mollet, que va generar 
nombroses ocasions de gol, 
va veure com el Júpiter, amb 
una única rematada entre els 
tres pals, li rascava un empat 
(1-1) al municipal Germans 
Gonzalvo. Els de David 
Parra van poder avançar-se 
al marcador amb diverses 
ocasions clares de gol i van 
veure com l’àrbitre li anul-
lava un gol a David Sánchez 
per haver rematat –suposa-
dament– amb la mà en una 
jugada en què els molletans 
reclamaven penal per mans 
del defensor del Júpiter.

Durant la primera meitat 

el control de la pilota va ser 
del Júpiter mentre el Mollet 
creava perill amb sortides 
ràpides a la contra. Les ocasi-
ons més clares van ser per a 
Alexis i Fortuny, però sense 
sort. En canvi, una centrada 
lateral rematada per Alpha 

Brahim Barry va suposar el 
0-1 pel Júpiter.

A la segona el Mollet va 
tancar el Júpiter al seu camp, 
va fer l’empat mitjançant 
David Sánchez i el porter del 
Júpiter Rafael Leva va evitar 
la victòria molletana.

PRIMERA CATALANA  

El Parets s’avança al 
marcador però acaba golejat 
al camp del Sant Cugat

Sant Cugat FC     6

Nadal, Arnau (Sergi Giménez, min 
77), Arnau Benet, Almazán, Jordi 
Rodríguez, Montoya, Marc Rodríguez, 
Mas (Carazo, min 75), Guillem Benet 
(Roca, min 69), Vera (Basanta, min 
69) i Hurtado (Sánchez, min 69).

CF Parets   1

Llaveria, Vega (Jiménez, min 46), 
Serra, Gràcia (Ferran Giménez, min 
69), Montpart (David Garcia, min 
46), Reyes, Cañadilla (Miraash, min 
69), Vives, Reche, Salvador i Maxi 
(Pluvins, min 75).

ÀRBITRE: Alejandro Álvarez, assistit a les bandes per Joan Ignasi Ros i Artur 
Argelés. Targetes: Almazán, Hurtado i Arnau del Sant Cugat i Gràcia del Parets.

GOLS: 0-1, Maxi, min 23; 1-1, Mas, min 25; 2-1, Hurtado, min 39; 3-1, Arnau, min 
60; 4-1, Hurtado, min 65; 5-1, Guillem Benet, min 68; 6-1, Sánchez, min 75.

St. Cugat Val. (el Val. Occ.) 

EL 9 NOU 

Malgrat que es va avançar al 
marcador, el Parets va sortir 
golejat del camp d’un Sant 
Cugat que a la segona meitat 
es va mostrar molt efectiu 
de cara a porteria i que, grà-

cies a la victòria, se situa al 
quart lloc.

El Parets es va avançar, 
passat el minut 20, amb un 
gol de Maxi, però el Sant 
Cugat va empatar tot seguit 
i va aconseguir marxar al 
descans al davant, i va sen-
tenciar el partit a la segona.

el gol. Ñito va fer lluir Sergio 
al 32, i Suaibo i Campeny –al 
35 i 38– van tornar a provar-
ho de lluny.

Tot just començar la sego-
na part una centrada des de 
l’esquerra d’Albert Martí la 
va rematar David Jiménez en 
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Robert Palma, del CF Ametlla, disputa una pilota amb Adrián –a la dreta–, i Bonillo, del Lliçà de Vall 

CF Ametlla                     3

Espinar, Macho (Romero), Roca, 
Palma (Olmo), Bach, Eduard, Alcolea, 
Byron (Expósito), Bruns (Calvo), 
Español i Pere. 

CF Lliçà de Vall               0

Liñán, Sereno (Muñoz), Salvador 
(Arnau), Adrián, Bonilla, Enric 
(Marcos), Pol (Carlos), Darío, Rafael, 
Rivero i Bonillo (Gordo). 

ÀRBITRE: Abdelhay Essaih. TG: Byron, Español i Arnau de l’Ametlla i Sereno, 
Salvador i Bonilla del Lliçà de Vall. 

GOLS: 1-0, Roca, min 15; 2-0, Alcolea, min 25; 3-0, Alcolea, min 83. 

L’Ametlla del Vallès    

EL 9 NOU

L’Ametlla es va prendre una 
segona victòria seguida, el 
millor calmant per fugir cap 
a la zona mitjana-alta de la 
taula i deixar enrere un des-
cens del qual el Lliçà de Vall 
queda a un punt. En un partit 
amb la pilota compartida, 
la producció ofensiva dels 
de Jordi Espinosa, immise-
ricordiosos amb les errades 
dels blanc-i-blaus, va ser més 
prolífica. 

Xavi Roca va embocar una 
passada de la mort de Robert 
Palma al minut 15, gol seguit 

L’Ametlla guanya en calma  
i el Lliçà de Vall, en nervis 
Els ametlletans fugen de la zona perillosa, de la qual no surt el Lliçà

d’un altre al 25 en què Raúl 
Alcolea va convertir en gol 
un rebuig en una jugada en 
què el Lliçà de Vall va pagar 
el preu més alt per una pèr-
dua en sortida de pilota. 

El conjunt blanc-i-blau va 

gaudir de bones arribades i 
cada vegada va prendre més 
riscos. L’Ametlla va treure 
màxim rèdit a la contra per 
segellar el triomf amb una 
rematada al segon pal de nou 
d’Alcolea. 

Cardedeu            

EL 9 NOU 

El Cardedeu B va sortir del 
descens després d’imposar-se 
al Llerona en un igualat der-
bi vallesà en què el filial hi 
va posar més picardia, agra-
int amb gols un penal absurd 
dels visitants i una pèrdua en 
un córner a favor.  

L’equip d’Edu Cosme va 
tornar boig el conjunt fran-
quesí a la primera mitja 
hora a base de transicions. 
L’esquena dels dos carrilers 
del Llerona, disposat en un 3-
4-3, van ser el punt de major 
explotació del Cardedeu B. 
Encara més desguarnida la 
defensa quan un dels cen-
trals havia de sortir de zona,  

el tècnic del Llerona, David 
Hidalgo, es va veure obligat a 
intervenir i canviar la dispo-
sició al 4-3-3. Amb la modi-
ficació, els franquesins van 
blindar els flancs de la defen-
sa i van fer una millor gestió 
de la pilota per equilibrar el 
matx, i van arribar a estave-
llar una pilota al travesser. 

Tanmateix, Laborda va 
transformar un penal a la 
represa quan millor estava el 
Llerona, que ho va intentar 
fins que un córner a favor 
va derivar en una pèrdua i 
contraatac culminat amb èxit 
per Isaac. Tot i la derrota, 
el Llerona segueix a la zona 
tranquil·la de la classificació.   

Vilamajor, 1 
Montmeló, 1
Sant Antoni de Vilamajor

El Vilamajor va aconseguir 
un punt gràcies a un gol de 
Portella al minut 87 que el 
manté fora del descens. 

Montornès N., 1 
Atlètic Vallès, 2
Montornès del Vallès  

Un gol de Carrillo al minut 
86 va atorgar el triomf a l’At-
lètic del Vallès. 

Sant Celoni, 3 
Vilanova, 1
Sant Celoni 

El Sant Celoni va encaminar 
la victòria amb el 2-0 de la 
primera part i es manté líder 
amb ple de triomfs. 

Bellavista, 1 
Llinars, 1
Les Franqueses del Vallès   

El Llinars va salvar un empat 
a l’últim minut amb un gol 
de penal de Marc Lucas. 

Lliçà d’Amunt, 0 
Canovelles, 3
Lliçà d’Amunt

Valuosa victòria del 
Canovelles, que no guanyava 
des de l’octubre. 

Martorelles, 4 
Sta. Perpètua B, 2
Martorelles

El Martorelles va resoldre a 
la segona part un matx que 
anava 1-1 al descans i conti-
nua tercer. 

Planadeu, 2 
Parets B, 3
Sabadell (Vallès Occidental)

El Parets B va remuntar un 
2-1 els últims 10 minuts amb 
gols d’Obiol i Aradilla i és 
segon igualat a punt amb el 
líder, el Sant Celoni. 

Llorençà, 1 
O. La Garriga, 1
Sant Llorenç (Vallès Occ.)

Pujals va avançar l’Olímpic al 
minut 86 però el Llorençà va 
empatar de penal al 90. 

Sinera United, 4 
Palautordera, 3
Arenys de Mar (Maresme)  

El Palautordera va empatar 
al minut 17 però després 
sempre va anar a remolc. 

La Batllòria, 3 
Aro, 3
La Batllòria    

La Batllòria va empatar a la 
segona part un 1-3 gràcies 
als gols d’Arnau Muniesa i 
Arnau Viladerrams. 

A L’ESPRINT

Els gols van arribar al segon temps amb un penal i una contra

El Cardedeu B s’imposa al 
Llerona i surt del descens   

El do d’Edu a 
les faltes directes 
lliura la victòria 
al Sant Feliu 

Sant Llorenç (Vallès Occ.)  

EL 9 NOU 

El tan cridaner do sobrenatu-
ral d’Edu Castro, infal·lible a 
les faltes directes, va portar 
un esclat d’alegria a Sant 
Feliu contra el tercer clas-
sificat, el Voltregà (2-1), al 
minut 75. Autor de 12 dianes 
de lliure directe amb l’inaca-
bat curs passat, el davanter 
va fer tremolar l’escaire en la 
seva acció fetitxe. Va irrom-
pre al matx al minut 65, min-
vat per problemes al genoll. 
Poc li va importar. 

El Sant Feliu va arrencar 
a partir del minut 15, cada 
vegada més entonat amb la 
possessió. Una centrada de 
Turon va acabar en un gol 
en pròpia porta del Voltregà, 
que es va trobar amb l’empat 
amb una innocent pentinada 
que ningú va interceptar una 
indecisió defensiva. Però el 
do d’Edu ho va resoldre tot. 

CF Sant Feliu: Arias, 
Rubén, Vallcorba, Pujol 
(Óscar), Marín (Leo), Calvo, 
Palau (Ivan), Turon, Cunill, 
Nortes i Guillem (Edu). 

CF Voltregà: Eloy, Jordi 
(Crosas), Bobi, Garrido 
(Gómez), Guillem (Baró), 
Mas, Ginesta (Font), Roger, 
Pol, Eric (Icart) i Miquel. 

Àrbitre: Marc Valero. TG 
a Vallcorba i Turon del Sant 
Feliu i a Miguel, Garrido i 
Icart del Voltregà. 

GOLS: 1-0, Pol (p.p.), min 28; 
1-1, Mas, min 47; 2-1, Edu, min 
75. 

FC Cardedeu B               2

Pere, Sergio, Morales, Madueño 
(Charneco), Auladell (Diallo), 
Piña, Laborda (David), Montesinos, 
Verdaguer, Beato (Isaac) i Márquez. 

CE Llerona                     0

Bartolomé, Abel (Carrizosa), Feijoo, 
Domingo (Conesa), Expósito, Reyes 
(Cristian), Fuentes, Miguel, Sabaté, 
Cabezuelo i Pinilla. 

ÀRBITRE: Víctor Solomando. TG a Auladell, Madueño i Sergio del Cardedeu B i 
Reyes i Carrizosa del Llerona. 

GOLS: 1-0, Laborda (p), min 57; 2-0, Isaac, min 75. 

L’Aiguafreda venç 
a Castellterçol amb 
quatre gols al primer 
temps de nou (2-4)

Castellterçol (el Moianès)    

En una imitació autèntica de  
l’últim partit, l’Aiguafreda 
es va embutxacar la victòria 
amb quatre gols a la primera 
part per defensar la renda a 
la segona. Roger Boix va mar-
car el primer en un un contra 
un i també el segon de penal, 
mentre que Raulet va signar 
els dos següents en un rebuig 
i un un contra un escorat. 
Rosell va aturar un penal a 
l’inici de la segona meitat.  

CE Aiguafreda: Rosell, 
Oriol (Arnau), Vilalta, Ber-
nat, Boix, Bach (Genís), Pri-
eto (Clarà), Raulet (Adrián), 
Montes, Marsal i Matas 
(Munté). 

GOLS: 0-1, Boix, min 6; 0-2,  
Boix (p), min 28; 0-3, Raulet, 
min  41; 0-4, Raulet, min 44; 
1-4, Eric (p), min 70; 2-4, 
Dídac, min 89. 
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CD Fontsanta-Fatjó        2

Suárez, Camúñez, Martos, Barroso, 
Blanes, Baldé, Cano, Pastor, Guerra, 
Ferrer i Aranda. També: Delgado, Del 
Olmo, López i Ruiz.

CE Llerona                     1

Mar, Yavila, Tamara, Laia, Claudia, 
Tania, Witny Naomi, Judit, Ainoa, 
Xènia i Hilaria. També: Paula, Irene, 
Núria, Mónica, Mireia i Carla.

ÀRBITRE: Salvador Morros, assistit 
a les bandes per Oriol Lucena i 
Giselle Camps. Targetes: Ferrer del 
Fonsanta-Fatjó i Tamara, Yavila, 
Núria i a l’entrenador Joan Garcia del 
Llerona.

GOLS: 1-0, Barroso (p), min 71; 1-1, 
Irene, min 73; 2-1, Guerra, min 83.

Derrota 
mínima del 
Llerona al 
camp del líder

Cornellà Llob. (el B. Llob.)

EL 9 NOU 

El Llerona va estar a punt de 
treure algun punt del camp 
del líder, el Fontsanta-Fatjó, 
en un partit de final boig. 
Finalment, però, l’equip de 
Cornellà es va endur la vic-
tòria per 2 gols a 1, resultat 
que manté el Llerona en la 
penúltima posició amb un 
punt. El partit va arribar 
al descans amb l’empat a 0 
inicial i no va ser fins ben 
entrada la segona que no va 
arribar el primer gol local, de 
penal. El Llerona va empatar 
tot seguit amb un gol d’Irene 
Baño però poc després el 
Fontsanta va fer el 2-1.

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT 

FC Sant Cugat               3

Martín, Becerra, Forment, Rodríguez, 
Zauner, Garcia, Ilie, Peirau, Feliu, 
Claramunt i Sesé. També: Masana, 
Romero, Blàbia, Jones, Odegaard i 
Casado.

CF Palautordera            2

Aura, Sara, Navarro, Jana, Judit 
Xiyue, Paula, Meritxell, Maite, Sònia, 
Ona i Carla. També: Adaia, Laura, 
Marina, Rut i Carola.

ÀRBITRE: Carlos Roig, assistit a les 
bandes per Carles Recober i Sergi 
Hernández. Targetes: Peirau del Sant 
Cugat i Meritxell del Palautordera.

GOLS: 1-0, Forment, min 24; 2-0, 
Garcia, min 32; 3-0, Romero, min 49; 
3-1, Meritxell (p), min 63; 3-2, Carola, 
min 73.

El Palautordera 
reacciona tard  
i la remuntada  
li queda curta

St. Cugat Val. (el Val. Occ.)

EL 9 NOU 

El Palautordera, amb mol-
tes baixes, va pagar cars els 
errors i quan va reaccionar, 
perdent per 3 a 0, es va que-
dar curt per acabar perdent 
per 3 a 2. El Sant Cugat, amb 
ràpides sortides a la contra, 
va arribar al descans amb 2 a 
0 a favor. Tot just començar 
la segona part, una pèrdua de 
pilota va suposar el 3-0. Des-
prés, però, el Palautordera va 
reaccionar, va tancar el Sant 
Cugat al seu camp, va marcar 
dos gols i va tenir diverses 
ocasions clares de gol per, 
com a mínim, haver empatat.
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Cristina Galera controla amb el pit mentre aguanta l’entrada en planxa de Paula Sánchez de l’Atlètic Vilafranca

El PBB La Roca venç l’Atlètic 
Vilafranca malgrat les baixes
L’equip de Miguel Cruz estavella dos xuts al pal a la segona part

CF La Roca PBB 2

Forns, Bernés, Cortés, Tània, Yaiza, 
Laura, Coral, Paula, Mireia, Cristina i 
Marina. També: Aina, Ambrosio, Laia, 
Ariadna i Patricia.

Fund. Atl. Vilafranca 1

Del Horno, Arriazu, Fernández, 
Esteve, Villamayor, Forcada, Vasco, 
Navarro, Florentín, Sánchez i 
Ramírez. També: Llosas, Pérez, Ràfols, 
Santacana, Montserrat i Gallego.

ÀRBITRE: Mireia Gironès, assistida a les bandes per Hamza Kamli i Mariona 
Castells. Targetes: Tània i Aina del PBB La Roca.

GOLS: 1-0, Mireia, min 34; 1-1, Vasco, min 37; 2-1, Marina, min 62.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU 

La Penya Blanc-i-Blava de la 
Roca va aconseguir la victò-
ria per 2 a 1 contra la Funda-
ció Atlètic Vilafranca en un 
partit en què les roqueroles 
podrien haver guanyat de 
forma més àmplia si hagues-
sin aprofitat les ocasions 
generades a la segona part.

Les baixes de Miguel Cruz 
–només tenia deu jugado-
res disponibles del primer 
equip– van complicar un par-

tit en què, després dels dub-
tes inicials, va començar amb 
gol roquerol. Tot just després 
del gol de Mireia va arribar 
l’empat del Vilafranca. A 

la segona part, en canvi, el 
domini de les de Cruz va ser 
total. Marina va fer el 2-1 i 
dues ocasions més van acabar 
estavellant-se al pal.

La marxa cicloturista tenia 162 quilòmetres i 2.700 metres de desnivell

Rubén García guanya la Gran 
Fondo Lloret Costa Brava 

García va reptar el pilot amb una llarga escapada i li va sortir bé 

Bigues i Riells 

T.C.

Rubén García,  veí de Bigues 
i Riells, va ser el vencedor 
de la marxa cicloturista Gran 
Fondo Lloret Costa Brava, 
disputada el diumenge 25 
d’abril, sobre un recorregut 
de 162 quilòmetres i 2.700 
metres de desnivell amb 
principi i final a Lloret de 
Mar. La prova constava de 
fins a cinc ports, entre els 
quals, Sant Grau i Romanyà 
de la Selva.  

García, de 33 anys, va llan-
çar un atac tan arriscat com 
incisiu al quilòmetre 25 per 
completar la resta de la cursa 
en solitari i culminar una 
exhibició després de treure 
quatre minuts al segon clas-

sificat. “Ja havia guanyat en 
altres proves però és un dels 
dies més bonics que he viscut 
com a ciclista. Era inimagi-

nable vèncer després d’es-
capar-me al quilòmetre 25”, 
destaca el corredor de l’equip 
Cyclingnolimit Cardedeu. 

Lali Masriera es proclama campiona  
de Catalunya de bikejoring  
Santa Eulàlia de Ronçana Lali Masriera, de Santa Eulàlia,  
va quedar campiona de Catalunya de bikejoring –esport 
en què el gos tira la bicicleta–, el cap de setmana del 24 i 
25 d’abril a l’estació d’esquí de Sant Joan de l’Erm, a la Seu 
d’Urgell. Masriera va celebrar un nou títol dos mesos des-
prés d’haver-se coronat campiona estatal. Per la seva part, 
Marcel Gual, també de Santa Eulàlia i vigent subcampió 
d’Espanya, es va penjar la plata, mentre que Albert Subirats,   
actual campió estatal, va aconseguir el bronze.
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El CN Caldes trenca la mala 
ratxa i suma la primera victòria
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Laia Garriga, ‘Gabe’, de només 15 anys, va debutar aquesta jornada amb el primer equip del CN Caldes

CN Caldes  3

Clàudia Hernández, Emma Cardona, 
Cèlia Velasco, Andrea Gomáriz i 
Sandra García [cinc inicial]; Núria 
Canals, Gemma Belmonte, Iris 
Amaro, María Calado i Laia Garriga.

La Torre Red Star’s  1

Tuende Nagy, Victoria Ibáñez, Clara 
Isabel Gea, Andrea María Pegueroles 
i Lioba Bazán [cinc inicial]; Marta 
Baztán, Sara Martín, María José 
Alcívar, Ana Mazas, Marina Escaño i 
Carolina del Pilar Martínez (ps).

ÀRBITRES: Daniel Ruso i Màrius Tarrés. Targetes: Nagy (2, min 19) i Martínez 
del Restaurante La Torre Red Star’s.

GOLS: 1-0, Sandra García, min 16; 2-0, Andrea Gomáriz, min 21; 3-0, Emma 
Cardona, min 31; 3-1, Emma Cardona (pp), min 34.

àmplia.
L’equip aragonès, encara 

amb opcions de jugar els 
play-offs finals, va sortir mas-
sa refiat i les de Reyes van 
agafar el control del partit. 
Malgrat que van disposar de 
diverses ocasions per marcar 
més aviat, el primer gol no 
va arribar fins al minut 16, 
després d’una recuperació de 
pilota. Sandra García es va 
desempallegar d’una defen-
sora i de la portera i va mar-
car a porta buida.

A 11 segons del final la 
portera visitant, Tuende 
Nagy, va tocar la pilota amb 
les mans fora de l’àrea però 
només va veure targeta gro-
ga. En el llançament de la 
falta es va avançar i va ser 
expulsada. El Caldes no va 
aconseguir marcar però sí 
que ho va fer en tornar del 
descans, mitjançant Andrea 
Gomáriz, aprofitant els 
minuts de superioritat.

L’equip aragonès va quedar 
tocat durant uns minuts, i 
quan començava a espavilar-
se, Emma Cardona va marcar 
el 3-0. Després d’aquest gol 
el Red Star’s va passar a jugar 
de cinc –amb portera-jugado-
ra– i va aconseguir retallar 
distàncies amb el 3-1. Clàu-
dia Hernández, amb bones 
intervencions va evitar que 
les aragoneses s’apropessin 
més al marcador.

FUTBOL SALA FEMENÍ - FASE D’ASCENS A PRIMERA DIVISIÓ 

L’equip de Javi Reyes s’imposa amb claredat al Red Star’s per 3 gols a 1UE Sabadellenca           0

Marc Garcia, Ligan (Beteta), Del 
Peral, Asier Ortolà, Saavedra, 
Hernández (Andrés), Gómez (Eléder 
Ortolà), Montero, Traore, Andía 
(Palacio) i Sergio Sánchez (Vaca).

CF Caldes                      2

Morte, Cabot, Parra, Gayola, 
Blázquez, Valls, Aitor Garcia (Mario 
Sánchez), Aznar (Camí), Adama 
(Alsina), Anaya (Berenguer) i 
Angelet (Caballero).

ÀRBITRE: David Moore. Targetes: 
Gómez, Saavedra i Asier Ortolà del 
Sabadellenca.

GOLS: 0-1, Angelet, min 2; 0-2, Aitor 
Garcia, min 10.

El Caldes resol 
per la via ràpida 
el partit amb el 
Sabadellenca

Sabadell (el Vallès Occ.)

EL 9 NOU

En un partit força plàcid el 
Caldes es va imposar al camp 
del Sabadellenca per 0 gols a 
2 i es manté segon al Torneig 
de Segona Catalana, torneig 
del qual La Torreta se n’ha 
retirat, aquesta setmana, per 
manca d’efectius. El Caldes 
va dominar completament el 
joc i de seguida es va avançar 
al marcador amb dos gols 
d’Angelet al minut 2 i d’Ai-
tor al 10. L’equip va disposar 
de més ocasions per marcar 
però els va mancar encert. 
Al partit van debutar els 
juvenils Juan Pedro Blázquez 
–va sortir en l’onze inicial– i 
Mario Sánchez.

FUTBOL MASCULÍ 

Caldes de Montbui 

EL 9 NOU

El CN Caldes va fer un molt 
bon partit davant el Restau-
rante La Torre Red Star’s 
Agrupación Deportiva Zara-
goza Futsal i va aconseguir 
sumar la primera victòria 
en aquesta segona fase de 
la competició –la fase d’as-
cens–. L’equip de Javi Reyes, 
que havia perdut el partit de 
la primera volta a Saragossa 
per un clar 5 a 0 va sortir amb 

FUTBOL SALA FEMENÍ - FASE D’ASCENS A PRIMERA DIVISIÓ 

L’empat li complica la classificació pel ‘play-off’ següent

La Concòrdia desaprofita l’opció 
d’assegurar-se el quart lloc

CD La Concordia  1

Mónica, Marta Villagrasa, Sonia, 
Naiara i Paula Pérez [cinc inicial]; 
Júlia (ps), Paula Jiménez, Leyre, 
Marta Cot, Laura i Mercè.

Les Corts UBAE  1

Ángela Rodríguez, Gumangan, 
Torres, Maqueda i Peña [cinc inicial]; 
González (ps), Guix, Villalgordo, Oller, 
Del Olmo, Rojo i Helena Rodríguez.

ÀRBITRES: Clever Junio Coelho i Álvaro Sotillo. Targetes: Sonia, Naiara, 
Mónica i a l’entrenador Javi Ruiz (TG+VD, min 37) del CD La Concòrdia i Rojo 
(2, min 26) de l’AE Les Corts.

GOLS: 0-1, Oller, min 19; 1-1, Sonia, min 22.

La Llagosta 

EL 9 NOU 

El CD La Concòrdia no 
va poder aprofitar l’opció 
d’assegurar-se el quart lloc 
derrotant a un dels rivals 
que li podrien prendre aques-
ta posició, l’AE Les Corts. 
L’equip de Javi Ruiz només va 
poder aconseguir un empat 
–igual que va passar a l’ana-
da– i es manté tercer amb 43 
punts, però amb el Mecanovi-
ga CFS l’Eixample trepitjant-
li els talons amb 41 –i amb 
el goal average perdut– i Les 
Corts amb 40. Aquest empat 
complica la classificació pel 
següent play-off –encreua-
ments entre primer i quart, i 

entre segon i tercer– ja que a 
l’equip llagostenc li manquen 
tres partits molt exigents, 
un contra el Feme Castellón 
–segon classificat– i un doble 
partit contra el Joventut 
d’Elx, líder.

Les Corts va dominar més 
durant la primera meitat i 
va aconseguir marcar pocs 

minuts abans del descans. A 
la segona part, en canvi, va 
ser La Concòrdia qui va por-
tar el pes del partit i qui va 
tenir més ocasions. A banda 
del gol de Sonia, van estave-
llar al pal fins a tres xuts. Tot 
i jugar de cinc els últims cinc 
minuts, el gol de la victòria 
no va arribar.

WATERPOLO - PRIMERA DIVISIÓ  

El CN Granollers perd 
contra el Molins de Rei i 
acaba la temporada vuitè
CN Molins de Rei   16

Domínguez, Royo (1), Felip (1), 
Badosa, Prat (1), Nil Marsal, Gil 
(4), Claramunt (2), Reyes (1, 1p), 
Cuervo (3), Èric Marsal (2), Dolz (1) 
i Ramon.

CN Granollers   7

Arnau Fernández, David Fernández, 
Peralta (1, 1p), Colominas, Riesco 
(2), Bertran, Gimeno, Troyano, Albert 
Tarrés (2), Puig (1), Marc Tarrés (1) 
i Valero.

ÀRBITRES: Dario Miodrag Trojan Bucic, Feliciano Romero i Joaquim Lloret. 
Exclusions: Badosa (3), Prat (2), Reyes (2), Cuervo, Dolz i Ramon del Molins de 
Rei i Colominas (2), Riesco (2), Troyano, Puig i Valero del Granollers.

PARCIALS: 4-3 [primer període]; 8-4 [descans]; 14-5 [tercer període] i 16-7.

Molins de Rei (el Baix Llob.) 

EL 9 NOU 

El CN Granollers no va poder 
remuntar el 9-11 advers 
del partit d’anada contra el 
Molins de Rei, en la lluita 
per acabar setè, i va repetir 
derrota, aquest cop més 
àmplia (16-7).

La primera meitat va ser 
equilibrada i el Granollers 
encara mantenia alguna 
opció, però en la represa 
els errors de llançament en 
superioritat i des del punt 
de penal –en van fallar 
dos– van pesar massa davant 
un Molins de Rei que ho va 
saber aprofitar en atac.

més empenta, va controlar 
el joc i va crear moltes més 

ocasions de gol per haver 
aconseguit una victòria més 
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Aleix Espargaró segueix en bona 
línia i Pol torna al top-10
Els germans Espargaró tornen a estar entre els deu primers a Jerez

-Aleix Espargaró segueix protagonitzant un inici de temporada espectacular

Jerez de la Frontera

EL 9 NOU 

El Gran Premi d’Espanya 
a Jerez de la Frontera ha 
confirmat millores per als 
germans Espargaró. Aleix 
continua rendint a un nivell 
molt alt. El gran dels ger-
mans està tenint un gran 
bagatge en aquest inici de 
temporada i va tornar a rat-
llar el podi, però va haver de 
conformar-se amb una meri-
tòria sisena plaça, que con-
tinua sent el millor resultat 
d’Aprilia a Moto GP. El 41 
va assegurar estar content 
amb la seva cursa. “Estic 
content de la solidesa que 
estem demostrant. He gesti-
onat bé la carrera, amb una 
bona sortida i mantenint la 
meva posició a les primeres 
etapes. El ritme era extrema-
dament alt”, deia. Per la seva 
part, Pol va tornar a la zona 
de punts i continua trobant-
se amb la seva nova Honda. 
Tot i el retorn a la zona de 
punts, Pol assegura no estar 
satisfet amb la cursa, ja que 
era un circuit que coneixia 
a la perfecció, i a més havia 
tingut bones sensacions a les 
sessions prèvies a la cursa. 
“No ha estat una bona carre-
ra per a nosaltres. Hem tin-
gut un ritme molt millor en 
la FP4 i en el Warm Up, on 
m’he sentit molt bé. La trac-
ció al circuit ha estat menor 

que al matí i mai m’he sentit 
còmode amb el meu ritme”, 
assegura Pol. 

Aleix, que va sortir en 
vuitena posició, va tenir una 
excel·lent arrencada a la cur-
sa, ja que va superar Nakaga-
mi, Zarco i Maverick Viñales 
i es va col·locar en cinquena 
posició. A la tercera volta es 
va col·locar quart, després 
de superar l’italià Bagnaia, 
amb el qual va estar pugnant 
diversos cops per la quarta 
posició. L’inici de Pol també 
va ser bo. Va poder mantenir 
la 13a plaça, i fins i tot, la va 

millor en superar Marc Már-
quez per col·locar-se 11è.

A la novena volta, Aleix ja 
no va poder aguantar més el 
ritme i la pressió de Bagnaia, 
que el va acabar superant. 
Tot i això, Aleix seguia de ple 
en la lluita pel podi junta-
ment amb Nakagami i Morbi-
delli. En aquest temps, Pol va 
guanyar una posició–situat 
a la 10a–, després dels pro-
blemes d’Àlex Rins. El 41 es 
va despenjar de la lluita pel 
podi a partir de la volta 12, i 
ja en tenia prou de contenir 
els atacs de Nakagami, que 

portava un ritme molt alt. El 
japonès va avançar al gran 
dels Espargaró a sis voltes 
pel final amb un avançament 
per l’exterior espectacular. 
Les darreres cinc voltes, amb 
el podi ja impossible, Aleix 
va mantenir a ratlla Viñales 
i va acabar signant la sisena 
posició.  

Per la seva part, Pol va ser 
avançat per Marc Márquez 
i es va quedar en terra de 
ningú. Malgrat això, es va 
aprofitar dels problemes de 
Quartararo per tornar al 10è 
lloc.

Àlex Palou, durant la disputa de la primera de les dues curses d’aquest cap de setmana 

Palou recupera les bones 
sensacions a la IndyCar  
amb un quart lloc a Texas

Fort Worth (Estats Units)

EL 9 NOU 

Àlex Palou va recuperar les 
bones sensacions a les Indy-
Car Series dissabte amb un 
quart lloc a la tercera prova 
de la temporada al circuit 
ovalat de Texas Motor Spe-
edway, situat a la ciutat de 
Fort Worth, al mateix estat 
de Texas. Malgrat el bon 
resultat, el pilot de Sant 
Antoni de Vilamajor, que 
partia primer, va concloure 
la jornada amb la pèrdua del 
liderat a l’espera de la cele-
bració de la segona cursa del 
cap de setmana, que es dispu-
tava al tancament d’aquesta 
edició. 

El vallesà, que venia de 
signar un discret dissetè lloc 
a l’anterior prova, va perdre 

la primera posició que havia 
ocupat les dues primeres 
curses en favor del seu com-
pany d’equip Scott Dixon, 
guanyador de la tercera cita. 
L’experimentat Dixon –de 
40 anys i hexacampió de les 
IndyCar Series–, va avançar a 
la quarta volta un Palou que 
havia aconseguit la pole posi-
tion. La climatologia adversa 
va obligar a suspendre la 
sessió de classificació, motiu 
pel qual l’ordre de sortida 
es determinava segons els 
punts obtinguts a les dues 
primeres curses. En aquest 
cas, el vallesà, que era líder 
de la general després de les 
dues primeres proves, en va 
sortir beneficiat. 

Scott McLaughin va ser 
segon i Pato O’Ward va tan-
car un podi que va fregar 

Palou, a un segon del tercer. 
El pilot de Chip Ganassi 
Racing era segon a la classi-

ficació general, a 18 punts de 
Dixon, al tancament d’aques-
ta edició. La pròxima prova, 

cinquena del campionat, 
tindrà lloc el 15 de maig al 
Circuit d’Indianàpolis. 

Putellas i Font 
accedeixen a 
la final de la 
Champions 
amb el Barça

Mollet del Vallès 

EL 9 NOU 

Alèxia Putellas, de 
Mollet, i Gemma Font, de 
Tagamanent, seran presents 
a la final de la Champions 
amb el FC Barcelona després 
que l’equip blaugrana elimi-
nés el PSG diumenge amb el 
2-1 de la tornada. Putellas va 
disputar els 90 minuts, men-
tre que Gemma Font, una 
de les porteres suplents de 
Sandra Paños, era present a 
la convocatòria. El Barça dis-
putarà el 16 de maig la final 
contra el Chelsea a Göte-
borg, on intentarà aixecar el 
ceptre europeu per primera 
vegada.

D’aquesta manera, Pute-
llas i Font tindran una nova 
oportunitat de guanyar amb 
el club blaugrana la màxi-
ma competició continental 
després de perdre la final 
del 2019 contra el Lyon (4-
1). La migcampista de 27 
anys, al Barça des del 2012, 
ha guanyat quatre Lligues 
i quatre Copes amb el club 
de Barcelona, mentre que la 
portera de 21 anys, al primer 
equip des del curs 2018/2019 
després de passar per totes 
les categories inferiors, ha 
alçat una Lliga i una Copa. 
L’equip de Lluís Cortés, amb 
el campionat domèstic encar-
rilat i viu també a la Copa, 
manté les opcions de triplet. 
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El viatge al fang de Parralo 
El tècnic de Montornès viu amb el Racing de Ferrol la segona experiència a la complexa Segona B
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Cristóbal Parralo va classificar el Racing de Ferrol per a la fase d’ascens a una Primera RFEF que té a tocar 

Vallromanes

Toni Canyameras

Bolcat en la vida contempla-
tiva del futbol, no contem-
plava Cristóbal Parralo, ficar-
se al fang de la laberíntica 
Segona B després de quedar-
hi atrapat amb el frustrat pas 
per l’històric però decadent 
Racing de Santander. Però, 
heus ací, que un altre Racing, 
el de Ferrol, es va plantar 
davant d’ell al febrer i el va 
esquitxar de ple. I s’hi va 
empantanegar fins al fons. 
I avui gaudeix rebolcant-
s’hi: poc li queda a l’equip 
gallec per saltar cap a la nova 
Primera RFEF, la Segona B 
–diuen–, on s’hi viurà millor, 
la terra promesa per a clubs 
torturats per la contradicció 
de dedicar-s’hi com a profes-
sionals, gastar com a profes-
sionals però no cobrar com a 
tals. Futbol professional als 
ossos sense la musculatura 
dels abundants ingressos 
televisius exclusius a Pri-
mera i Segona, cementiri 
per a l’estirp dels Deportivo, 
Recreativo, Córdoba i compa-
nyia, amb estructures i coli-
seus insostenibles en aquesta 
categoria. 

“No em plantejava entrenar 
de nou a Segona B, la inten-
ció era fer-ho a Segona o a 
l’estranger. Però el projecte 
del Racing de Ferrol em va 
agradar, l’objectiu que haig 
de complir és tornar a Sego-
na com més aviat millor”, 
assegura un Cristóbal Par-

ralo que proclama la seva 
ambició. Només vol l’exju-
gador de Barça, Espanyol i 
PSG entre d’altres –natural 
de Montornès i resident a 
Vallromanes–, tornar a tre-
pitjar la catifa d’una manera. 
L’avantsala, però, és aquesta 
Primera RFEF que es disputa 
amb el caigut Deportivo –a 
qui el vallesà va dirigir a Pri-
mera–, i el Numancia. Depe-
nen de sí mateixos els de Par-
ralo, que visiten el Marino de 
Luanco aquest diumenge.   

“Un cop no hem pogut 
lluitar per pujar a Segona, 
l’objectiu és la Primera 
RFEF. M’agraden tot tipus 
de reptes i la meva primera 

i principal aspiració és ser 
feliç entrenant”, destaca 
Cristóbal Parralo, ostentador 
d’una prolífica trajectòria al 
futbol un cop penjades les 
botes, portador com a entre-
nador de la paraula de Cruyff 
a altres equips com Girona, 
Alcorcón i el filial del Depor-
tivo –a qui va ascendir a 
Segona B–, i arquitecte com 
a director esportiu de l’Es-
panyol campió de Copa del 
2006 i finalista de la Copa de 
la UEFA del 2007.

 “Estem intentant inculcar 
als jugadors les nostres ide-
es, adaptant-nos també a les 
seves característiques. Com 
a futbolista vaig tenir grans 

entrenadors com Cruyff i 
Bielsa i de tots n’he après. El 
més important és transmetre 
una idea de futbol clara i, en 
el meu cas, m’agrada atacar, 
tenir el control de la pilota i 
pressionar alt”, reflexiona el 
vallesà, l’home en qui es pos-
tren les esperances per tor-
nar a Segona del Racing de 
Ferrol, amb 34 temporades 
darrere seu en una categoria 
de plata de la qual s’absenta 
des del 2008. “Estic conven-
çut que hi tornarà”, insisteix 
el tossut i savi Parralo, qui 
està prenent un determinat 
bany de fang per tornar a les 
cristal·lines aigües del futbol 
professional.

“Amb el 
meu germà 
Manolo mai 
no parlem  
de futbol”

Montornès del Vallès

T.C.

Bull la passió pel futbol 
a la família Parralo. Com 
el seu germà Cristóbal, 
Manolo la va manifestar 
primer com a jugador i ara  
ho fa com a entrenador, 
en aquest cas al CF Les 
Franqueses, a Primera 
Catalana. 

Tot i així, el futbol no és 
precisament el tema frater-
nal de conversa. “Quan ens 
veiem intentem no parlar 
mai de futbol, sinó d’altres 
coses. La d’entrenador és 
una feina que desgasta i 
has d’intentar desconnec-
tar”, assegura Cristóbal, 
el gran dels Parralo amb 
els seus 53 anys pels 50 de 
Manolo. “Té molt de mèrit 
el que està fent a les Fran-
queses, tenint en compte 
també que és molt difícil 
entrenar tants anys en un 
mateix club com és el seu 
cas [10 anys]”, destaca l’ara 
tècnic del Racing de Fer-
rol, que valora l’auge de la 
tecnologia en l’ofici d’en-
trenador: “Amb els mitjans 
que hi ha ara hem de con-
trolar més aspectes, però 
també hi ha cossos tècnics 
més amplis. No crec que 
ser entrenador ara sigui 
ni més fàcil ni més difícil, 
simplement hi ha tècnics 
més ben preparats.” 

                                                  RESULTATS I CLASSIFICACIONS  

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C-4

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

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

Copa Catalana. Grup 4

Cerdanyola, 60 - Ripollet, 66
Cemarsa, 52 - CN Sabadell, 72
Rec. Gaudí Mollet B, 55 - Sant Feliuenc, 63

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Ripollet .............................6 6 0 520 462 12
 2.- CN Sabadell ......................7 5 2 504 450 12
 3.- Cerdanyola .......................7 4 3 547 496 11
 4.- Cemarsa ............................6 3 3 371 376 9
 5.- Sant Feliuenc ...................7 2 5 451 509 9
 6.- Rec. Gaudí Mollet B ...... 7 0 7 426 526 7

Femení. Copa Catalunya. Grup 
1-A

CB Granollers, 30 - CB Lleida, 65

CB Cornellà, 62 - CB Valls, 59
Descansa: CB Igualada

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

Tercera Divisió. Grup 5. Fase 
d’Ascens

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa ..................24 16 5 3 42 22 53
 2.- FC Terrassa ................23 13 5 5 30 13 44
 3.- FC Vilafranca .............24 12 8 4 35 21 44
 4.- FC Girona B ................23 12 7 4 33 13 43
 5.- FC Cerdanyola ...........24 11 8 5 36 24 41
 6.- EC Granollers .......... 24 10 6 8 35 28 36

Primera Catalana. Subrup 1-B

UE Mollet , 1 - CE Júpiter, 1
UE Guineueta, 1 - UE Rubí, 1
Esc. Fut. Mataró, 4 - Sabadell Nord, 1
FC Sant Cugat, 6 - CF Parets, 1
Unificación Llefià, 1 - Les Franqueses, 1

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

 1.- UE Guineueta ............11 7 3 1 23 8 24
 2.- Unificación Llefià .....12 6 2 4 18 12 20
 3.- UE Mollet  ............... 12 5 4 3 18 11 19
 4.- FC Sant Cugat ............11 5 3 3 21 10 18
 5.- Esc. Fut. Mataró ........11 5 3 3 16 13 18
 6.- Les Franqueses ........ 11 4 5 2 7 7 17
 7.- UE Rubí ......................12 3 4 5 21 25 13
 8.- CE Júpiter ...................12 3 4 5 13 20 13
 9.- CF Parets ................. 12 3 0 9 7 23 9
 10.- Sabadell Nord ............12 2 2 8 9 24 8

Torneig 2a Catalana. Grup 10

UE Castellar, 2 - CE Sabadell, 0
UE Sabadellenca, 0 - CF Caldes, 2
UD Torre Romeu - CF La Torreta, ajornat
UD Can Trias, 4 - FC Sant Quirze, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Castellar .................5 5 0 0 14 5 15
 2.- CF Caldes ................... 5 4 1 0 14 5 13
 3.- UD Can Trias ...............5 3 1 1 14 8 10
 4.- CE Sabadell ..................5 3 0 2 19 5 9
 5.- FC Sant Quirze ............4 1 0 3 7 10 3
 6.- UE Sabadellenca ..........5 0 1 4 4 10 1
 7.- UD Torre Romeu .........4 0 1 3 2 15 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 .....................7 6 1 0 15 6 19
 2.- Sinera Ud......................7 5 2 0 22 10 17
 3.- CE Llavaneres ..............7 4 3 0 18 8 15
 4.- Vilassar Dalt ................7 4 2 1 19 7 14
 5.- At. Masnou...................6 4 1 1 16 5 13
 6.- UD Mataronesa ...........7 4 1 2 12 11 13
 7.- CF Calella .....................7 3 4 0 12 7 13
 8.- Santvicentí ...................7 3 3 1 11 5 12
 9.- AE Alella 2013 .............7 3 0 4 16 13 9
 10.- CF Palautordera ........ 7 3 0 4 15 17 9
 11.- CE Cabrils.....................7 2 2 3 7 10 8
 12.- La Salut Pere Gol .........7 1 4 2 9 11 7
 13.- Tiana .............................7 2 1 4 7 14 7
 14.- La Llàntia .....................7 2 1 4 13 18 7
 15.- UE Cabrera ...................6 2 0 4 9 16 6
 16.- Fund. Malgrat ..............7 1 0 6 10 18 3
 17.- CD Premià Dalt ...........7 0 1 6 7 25 1
 18.- UD Molinos .................7 0 0 7 7 24 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.- UD Taradell..................8 6 0 2 17 7 18
 2.- FC Pradenc ...................7 5 1 1 13 5 16

 3.- UE Centelles ................7 5 1 1 16 9 16
 4.- CF Voltregà ..................8 5 0 3 16 9 15
 5.- UE Tona ........................8 4 2 2 17 17 14
 6.- JE Sta. Eugènia ............8 4 1 3 18 17 13
 7.- Ol. La Garriga ............ 7 3 2 2 9 6 11
 8.- CE Moià ........................6 3 2 1 12 7 11
 9.- CE Roda Ter .................8 3 1 4 15 20 10
 10.- CF Sant Feliu ............. 7 3 1 3 14 17 10
 11.- AE Manlleu ..................8 2 3 3 11 11 9
 12.- CE Borgonyà ................7 2 2 3 10 15 8
 13.- CE Aiguafreda ........... 7 2 1 4 12 15 7
 14.- UE Seva .........................7 1 2 4 4 11 5
 15.- FC Llorençà ..................7 1 1 5 14 19 4
 16.- St. Vicenç Torelló ........7 1 1 5 5 9 4
 17.- CF Castellterçol ...........7 0 3 4 12 21 3

Grup 9

CF Parets, 3 - CF Vilanova Vallès, 2
UE Canovelles, 1 - Unif. Sta. Perpètua, 3
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 ........... 8 8 0 0 29 8 24
 2.- CF Parets ................... 8 8 0 0 29 13 24
 3.- CF Martorelles .......... 7 5 2 0 15 7 17
 4.- Montornès Norte ...... 8 4 2 2 15 8 14
 5.- At. Vallès ................... 8 4 1 3 16 15 13
 6.- CF Vilanova Vallès .... 8 4 0 4 20 16 12
 7.- CF L’Ametlla .............. 8 3 3 2 16 11 12
 8.- Unif. Sta. Perpètua......8 3 2 3 18 20 11
 9.- Bellavista Milan ........ 8 3 2 3 18 15 11
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	10.-	CE	Llerona	................. 8	 3	 0	 5	 12	 15	 9
	11.-	UE	Montmeló	............ 8	 2	 2	 4	 11	 14	 8
	12.-	CF	Vilamajor	............. 8	 2	 2	 4	 13	 23	 8
	13.-	CF	Lliçà	de	Vall.......... 7	 2	 1	 4	 8	 19	 7
	14.-	UE	Canovelles	........... 8	 2	 1	 5	 12	 20	 7
	15.-	Roureda	CF	..................8	 2	 1	 5	 12	 21	 7
	16.-	FC	Cardedeu	.............. 8	 2	 1	 5	 13	 19	 7
	17.-	CE	Lliçà	d’Amunt	...... 8	 2	 0	 6	 13	 20	 6
	18.-	CE	Llinars	.................. 8	 0	 4	 4	 14	 20	 4

Grup 17

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Cal	Aguidó	...................8	 7	 1	 0	 22	 5	 22
	 2.-	Sp.	Vidrerenca	.............8	 6	 2	 0	 21	 9	 20
	 3.-	CF	Lloret	......................8	 6	 1	 1	 21	 9	 19
	 4.-	UE	Calonge	..................7	 5	 2	 0	 20	 8	 17
	 5.-	UE	Breda	......................8	 5	 1	 2	 13	 7	 16
	 6.-	Caldes	Malavella	.........7	 4	 1	 2	 14	 12	 13
	 7.-	At.	Hostalric.................7	 3	 3	 1	 16	 14	 12
	 8.-	Arbúcies	CF	.................8	 3	 2	 3	 14	 14	 11
	 9.-	AD	Saluleda	.................7	 3	 1	 3	 13	 10	 10
	10.-	CE	La	Batllòria	.......... 8	 2	 2	 4	 12	 18	 8
	11.-	CE	Farners	....................7	 2	 2	 3	 7	 10	 8
	12.-	CE	Aro...........................8	 1	 5	 2	 17	 15	 8
	13.-	CE	Anglès	.....................8	 2	 2	 4	 6	 13	 8
	14.-	CF	Vilartagues	.............8	 2	 2	 4	 10	 17	 8
	15.-	At.	Sant	Pol	..................8	 2	 0	 6	 12	 20	 6
	16.-	CD	Blanes	.....................7	 1	 1	 5	 7	 19	 4
	17.-	Sils-Selva	......................8	 0	 1	 7	 11	 21	 1
	18.-	UCE	Celrà.....................8	 0	 1	 7	 6	 21	 1

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.	...........4	 4	 0	 0	 12	 3	 12
	 3.-	AE	Ramassà	............... 4	 3	 1	 0	 13	 3	 10
	 4.-	At	Vallès	.................... 4	 3	 0	 1	 14	 11	 9
	 5.-	FC	Caldes	................... 6	 2	 2	 2	 8	 9	 8
	 6.-	St.	Esteve	Palau	......... 5	 2	 1	 2	 11	 7	 7
	 7.-	Corró	Amunt	............. 4	 2	 0	 2	 11	 13	 6
	 8.-	CD	La	Llagosta	.......... 3	 1	 1	 1	 6	 6	 4
	 9.-	At.	Lliçà	Amunt	......... 4	 1	 0	 3	 13	 16	 3
	10.-	Ass	Esp	Ametlla	........ 6	 0	 2	 4	 12	 18	 2
	11.-	Sant	Feliu	Cod.	.......... 4	 0	 2	 2	 2	 10	 2
	12.-	Martorelles................ 5	 0	 0	 5	 6	 18	 0

Quarta Catalana Grup 5

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	UD	Taradell..................4	 4	 0	 0	 18	 7	 12
	 2.-	FC	Caldes	................... 4	 3	 1	 0	 11	 5	 10
	 3.-	Collsuspina	..................4	 2	 0	 2	 9	 11	 6
	 4.-	UE	Gurb	........................4	 2	 0	 2	 7	 7	 6
	 5.-	Riudeperes	...................4	 2	 0	 2	 9	 7	 6
	 6.-	St.	Miquel	Balenyà	......2	 1	 1	 0	 5	 2	 4
	 7.-	CE	Figaró	................... 3	 1	 0	 2	 3	 5	 3
	 8.-	Ol.	La	Garriga	............ 3	 1	 0	 2	 5	 7	 3
	 9.-	OAR	Vic	........................4	 1	 0	 3	 9	 10	 3
	10.-	FC	Viladrau	..................3	 1	 0	 2	 4	 14	 3
	11.-	St	Julià	Vilator.	............3	 0	 0	 3	 3	 8	 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	
AgnèsCE	Premià

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CD	Masnou	..................6	 4	 2	 0	 15	 8	 14
	 2.-	AE	Alella	2013	.............5	 4	 0	 1	 17	 5	 12
	 3.-	CF	Alella	.......................4	 3	 1	 0	 16	 5	 10
	 4.-	At	Masnou....................4	 3	 1	 0	 14	 4	 10
	 5.-	Vilassar	Mar	.................4	 3	 0	 1	 21	 8	 9
	 6.-	CF	L’Ametlla	.............. 5	 3	 0	 2	 14	 12	 9
	 7.-	Premià	Dalt	..................4	 2	 0	 2	 7	 7	 6
	 8.-	AC	Juventus	.................6	 1	 0	 5	 15	 22	 3
	 9.-	Santa	Agnès	............... 4	 1	 0	 3	 3	 9	 3

	10.-	CE	Premià.....................3	 1	 0	 2	 5	 8	 3
	11.-	Palau-Solità	..................4	 0	 0	 4	 4	 21	 0
	12.-	CD	Sentmenat	.............5	 0	 0	 5	 5	 27	 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	.........10	 9	 0	 1	 32	 13	 27
	 2.-	PBB	La	Roca	............. 11	 8	 2	 1	 22	 12	 26
	 3.-	FC	Martinenc	.............11	 7	 2	 2	 36	 11	 23
	 4.-	UE	Cornellà................11	 7	 1	 3	 29	 14	 22
	 5.-	FC	Sant	Cugat	............11	 6	 3	 2	 25	 17	 21
	 6.-	UE	Porqueres	.............11	 5	 5	 1	 18	 11	 20
	 7.-	Pubilla	Casas	................9	 6	 1	 2	 20	 8	 19
	 8.-	Manu	Lanzarote	........11	 5	 3	 3	 39	 17	 18
	 9.-	SE	AEM	.......................11	 4	 3	 4	 25	 12	 15
	10.-	CF	Palautordera	...... 10	 4	 2	 4	 25	 13	 14
	11.-	AE	Manlleu	................11	 4	 2	 5	 21	 15	 14
	12.-	Cerdanyola	Vallès	.....10	 4	 1	 5	 24	 17	 13
	13.-	At.	Vilafranca.............11	 3	 3	 5	 15	 19	 12
	14.-	CE	Sabadell	................11	 2	 1	 8	 19	 35	 7
	15.-	Fund.	Júpiter	.............11	 2	 0	 9	 6	 35	 6
	16.-	Crèdit	Andorra	............8	 1	 2	 5	 8	 14	 5
	17.-	CE	Llerona	............... 10	 0	 1	 9	 4	 33	 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	......6	 4	 1	 1	 24	 13	 13
	 3.-	Futsal	Mataró	B	...........6	 3	 0	 3	 25	 33	 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.-	ACE	Riudellots	..........10	 2	 2	 6	 25	 36	 8
	14.-	FS	Cardedeu	............ 10	 2	 1	 7	 39	 46	 7
	15.-	CFS	Malgrat	...............10	 1	 4	 5	 28	 40	 7
	16.-	Sport.	Montmeló	..... 10	 1	 2	 7	 24	 40	 5

Segona Divisió Estatal. Fase 
d’Ascens

CN	Caldes,	3	-	Red	Star’s,	1
La	Concòrdia,	1	-	Les	Corts,	1
Eixample,	7	-	Castellón,	1
Castelldefels,	2	-	Joventut	Elx,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Joventut	Elx	...............21	 18	 2	 1	 102	 32	 56
	 2.-	Castellón	....................22	 15	 4	 3	 79	 31	 49
	 3.-	La	Concordia	........... 21	 12	 7	 2	 81	 33	 43
	 4.-	Eixample	.....................21	 11	 8	 2	 88	 32	 41
	 5.-	Les	Corts.....................22	 11	 7	 4	 69	 39	 40
	 6.-	Red	Star’s	...................21	 10	 4	 7	 59	 38	 34
	 7.-	Castelldefels	..............22	 10	 3	 9	 76	 69	 30
	 8.-	CN	Caldes	................ 22	 8	 4	 10	 51	 55	 28

Femení. Primera Divisió 
Catalana Grup 1

FS	Sant	Cugat,	2	-	FS	Parets,	1
Blanc.	La	Garriga,	3	-	Arenys	Munt,	1
CFS	Palau,	4	-	Ol.	Floresta,	6
Les	Glòries	2014,	4	-	AEFS	Arrels,	2

Ind.	Sta.	Coloma,	3	-	Futsal	Terrassa,	3
FS	Sabadell,	4	-	Rosario	Central,	1
Aliança	Mataró,	2	-	Badalona	Futsal,	4
CFS	Montcada,	4	-	CN	Caldes,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FS	Sant	Cugat	..............7	 6	 1	 0	 26	 10	 19
	 2.-	CFS	Montcada	.............8	 5	 3	 0	 34	 15	 18
	 3.-	Ind.	Sta.	Coloma	..........8	 5	 2	 1	 34	 16	 17
	 4.-	Les	Glòries	2014	..........8	 5	 1	 2	 26	 18	 16
	 5.-	Arenys	Munt	................8	 5	 1	 2	 20	 12	 16
	 6.-	Ol.	Floresta...................8	 5	 0	 3	 22	 16	 15
	 7.-	FS	Sabadell	...................8	 4	 1	 3	 21	 28	 13
	 8.-	Aliança	Mataró	............8	 3	 1	 4	 24	 22	 10
	 9.-	Badalona	Futsal	...........7	 3	 1	 3	 18	 19	 10
	10.-	CFS	Palau	.....................8	 3	 1	 4	 30	 33	 10
	11.-	CN	Caldes	.................. 8	 3	 0	 5	 21	 25	 9
	12.-	Futsal	Terrassa	............8	 1	 4	 3	 14	 17	 7
	13.-	Rosario	Central	...........8	 2	 0	 6	 15	 30	 6
	14.-	Blanc.	La	Garriga	....... 8	 1	 2	 5	 10	 21	 5
	15.-	FS	Parets	.................... 8	 1	 1	 6	 12	 27	 4
	16.-	AEFS	Arrels..................8	 1	 1	 6	 10	 28	 4

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

H	Sant	Cugat	-	Avannubo	La	Roca,	ajornat
St.	Esteve	Palaut.	-	CA	Sabadell,	ajornat
JH	Mataró,	24	-	H	Banyoles,	23
H	Terrassa,	26	-	KH7	BM	Granollers,	37
La	Salle	Montcada,	27	-	H	St.	Joan	Despí,	28
CH	Poble	Nou	-	OAR	Gràcia,	ajornat
H.	Esplugues,	31	-	CH	Palautordera,	24
St.	E.	Sesrovires,	33	-	H	Sant	Quirze,	47

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Quirze	............27	 24	 2	 1	 855	 665	 50
	 2.-	H.	Esplugues	..............26	 22	 1	 3	 770	 638	 45
	 3.-	KH7	BM	Granollers	 27	 17	 4	 6	 871	 783	 38
	 4.-	H	Sant	Cugat	..............25	 17	 3	 5	 764	 703	 37
	 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	........27	 10	 4	 13	 770	 793	 24
	 9.-	JH	Mataró	..................27	 8	 6	 13	 764	 777	 22
	10.-	La	Salle	Montcada	.....27	 9	 4	 14	 729	 798	 22
	11.-	OAR	Gràcia	................25	 7	 3	 15	 676	 718	 17
	12.-	H	Terrassa	..................27	 7	 3	 17	 744	 813	 17
	13.-	CA	Sabadell	................26	 7	 2	 17	 685	 750	 16
	14.-	St.	E.	Sesrovires	.........27	 7	 2	 18	 810	 926	 16
	15.-	H	Banyoles	.................27	 5	 1	 21	 692	 792	 11
	16.-	CH	Palautordera	..... 26	 4	 3	 19	 699	 796	 11

Lliga Catalana. Lligueta Títol

Sant	M.	Adrianenc,	23	-	Salle	Bonanova,	27
H	Sant	Vicenç,	46	-	H	Gavà,	26
CH	Vilamajor,	33	-	CH	Cardedeu,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Salle	Bonanova	............7	 6	 0	 1	 217	 182	 12
	 2.-	Sant	M.	Adrianenc	......7	 5	 1	 1	 194	 175	 11
	 3.-	H	Sant	Vicenç	..............7	 3	 1	 3	 191	 174	 7
	 4.-	CH	Cardedeu	............. 7	 3	 0	 4	 186	 199	 6
	 5.-	CH	Vilamajor	............ 7	 2	 1	 4	 194	 202	 5
	 6.-	H	Gavà	..........................7	 0	 1	 6	 185	 235	 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

Liberbank	Gijón,	23	-	Bera-Bera,	36
BM	Elche,	27	-	At.	Guardés,	27
G.	Canaria	-	Rincón	F.	Málaga,	ajornat
KH7	Granollers,	27	-	Aula	Valladolid,	29

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Bera-Bera	....................11	 10	 1	 0	 325	 246	 21
	 2.-	At.	Guardés	................11	 7	 1	 3	 269	 277	 15
	 3.-	BM	Elche	....................11	 5	 2	 4	 261	 244	 12
	 4.-	Rocasa	G.	Canaria	......10	 5	 1	 4	 257	 247	 11
	 5.-	Rincón	F.	Málaga	.......10	 4	 2	 4	 258	 240	 10
	 6.-	KH7	Granollers	....... 11	 3	 2	 6	 280	 297	 8
	 7.-	Aula	Valladolid	..........11	 3	 1	 7	 302	 317	 7
	 8.-	Liberbank	Gijón	........11	 1	 0	 10	 232	 316	 2

Divisió d’Honor Plata

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,	33	-	Les	Franqueses,	22
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	....... 5	 5	 0	 0	 158	 102	 10
	 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	. 5	 2	 0	 3	 121	 124	 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...................26	 22	 1	 3	 120	 43	 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.-	CE	Vendrell	................26	 7	 7	 12	 73	 94	 28
	12.-	CP	Taradell.................27	 7	 5	 15	 68	 122	 26
	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	........ 21	 5	 6	 10	 61	 80	 21
	 9.-	CP	Vilanova................21	 6	 2	 13	 61	 92	 20
	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.-	HC	Telecable..............14	 9	 1	 4	 60	 33	 28
	 3.-	CP	Manlleu	................14	 9	 1	 4	 43	 25	 28
	 4.-	Cerdanyola	CH	..........14	 6	 3	 5	 40	 40	 21
	 5.-	CP	Voltregà	................14	 6	 2	 6	 40	 37	 20
	 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.........14	 2	 0	 12	 23	 49	 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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d’Estudis de Granollers. 
S’entregarà el 16è Premi 
Camí Ral de treballs de 
recerca de Batxillerat sobre 
el Vallès Oriental que 
atorga el Centre d’Estudis 
de Granollers. Museu. 
19.30.

Lliçà de Vall. Maig 
cultural. Sessió oberta del 
club de lectura “En clau de 
dona”. Sobre el llibre Carrer 
Bolívia, amb l’autora Maria 
Barbal. Biblioteca. 19.00.

Montornès del Vallès. 
Espectacle familiar Li 
deien Kalòpsia: Descobrim 
la Unió Europea des de 
l’espai exterior, amb Santi 
Rovira. Basada en el conte 
Kalòpsia: un planeta no 
tan diferent. Biblioteca 
Municipal. 18.00.

Converses virtuals en 
francès. 18.00.

Taller de rap.  Centre 
Juvenil Satèl·lit. 18.30.

Parets del Vallès. Sorteig 
de les sis parcel·les 
cultivables vacants a Can 
Jornet. Sala d’exposicions 
de Can Rajoler. De 13.00 a 
14.00.

Vilanova del Vallès. Aprèn 
a fer una factura digital. 
Taller presencial a la 
Biblioteca Contravent. De 
17.00 a 19.00.

Story Time. Three Billy 
goats gruff, a càrrec 
de Cambridge School. 
Biblioteca Contravent. De 
18.00 a 19.00.

AGENDA

correspondència històrica. 
Grup de treball de persones 
voluntàries de l’Arxiu. 
Arxiu Municipal. 16.00.

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

La Garriga. Story Time. 
Hora del Conte en anglès. 
Three Billy goats gruff a 
càrrec d’Eamonn Allison, 
professor d’anglès de 
Cambridge School. Via 
Youtube de la Biblioteca 
Núria Albó. 18.00.

Montornès del Vallès. Els 
matins del Pintor Mir, Ioga 
per a embarassades. Amb 
Vanessa Lantigua. Centre 
Infantil Pintor Mir. De 
09.30 a 11.00.

Parets del Vallès. Taller al 
voltant del món de l’art, a 
càrrec de l’artista Iris Paris. 
Sala d’exposicions de Can 
Rajoler. De 18.00 a 18.30.

Vilanova del Vallès. Grup 
de conversa en francès. 
Amb Elsa Ros. Biblioteca 
Contravent. De 17.30 a 
19.30.

Conferència: “Òpera: 
Les contes d’Hoffmann”, 
a càrrec de Pol Avinyó. 
Biblioteca Municipal 
Contravent. De 19.00 a 
20.00.

Dijous 06

Caldes de Montbui. 
Acció formativa d’interès 
empresarial: “Millorar la 
gestió per reduir despeses”. 

Amb Lourdes Pérez 
Retamero (Educaemotion). 
Organitza el Servei 
d’Empresa i suport a 
l’emprenedoria. En línia. De 
10.00 a 12.40.  

Cardedeu. Documental del 
Mes: How to steal a country. 
Cinema Esbarjo. 20.00.

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

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

Curs d’il·lustració 
científica. Museu de 
Ciències Naturals de 
Granollers. 17.00.

Club de lectura i cinema, 
sobre la pel·lícula Vértigo, 
d’Alfred Hitchcok, amb el 
periodista i escriptor Esteve 
Plantada. Cinema Edison. 
19.00.

Conferència: “La 
Santíssima Trinitat: poder, 
reconeixement i victimitat”, 
a càrrec de l’artista Núria 
Güell. Espai d’Arts de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts. 
19.00.

Xerrada: “Els mestres 
Celestí Bellera i Rita 
Gibernau i la renovació 
pedagògica dels anys 1930”, 
a càrrec de Ricard Bellera. 
També es presentarà el 
número 25 de la revista 
Ponències del Centre 

Dilluns 03

Granollers. “Difusió. 
De l’estrena a  la gira”. 
Formació dinamitzada per 
Marine Budin i Marcela 
Imazio. Centre d’Arts en 
Moviment a Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts. De 10.00 
a 14.00.

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

Montornès del Vallès. 
Conversa virtual sobre 
assessoria financera. 18.00.

Converses virtuals en 
alemany. 18.30.

Parets del Vallès. Groupe 
de conversation en français, 
a càrrec de Marlen Castro. 
Sala d’exposicions de Can 
Rajoler.  De 18.30 a 20.00.

Vilanova del Vallès. Grup 
de conversa en anglès. Amb 
Elena Martínez. Biblioteca 
Municipal Contravent. De 
18.30 a 19.30.

Dimarts 04

Caldes de Montbui. 
Deixalleria mòbil. 
Aparcament del carrer de 
les Escoles Pia. De 08.00 a 
13.00.

Cardedeu. Xerrada: “Ètica 
i robòtica”, amb Pablo 
Jiménez Schlegl, doctor en 
filosofia aplicada. Organitza 
Aula de Cultura de 
Cardedeu. Teatre Auditori 
de Cardedeu. 19.00.

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

Xerrada virtual 
“Intervenció familiar 
amb adolescents amb 
problemes de consum de 
tòxics”. Parlem amb família. 
Adolescència (de 12+). 
18.00.

Lliçà d’Amunt. Aula 
Tecnològica Ca l’Oliveres. 
Biblioteca Ca l’Oliveres. De 
18.00 a 19.00.

Montornès del Vallès. 
Parlem de llibres virtual 
sobre el llibre Camins de 
nit, de Raimon Portell. 
Organitza la Biblioteca de 
Montornès. 18.00.

Converses virtuals en 
anglès. 19.15.

Parets del Vallès. Hora del 
conte en anglès. Three Billy 
goats gruff a de Cambridge 
School. Sala d’exposicions 
de Can Rajoler. De 18.00 a 
18.30.

La Roca del Vallès. 
Cafè-tertúlia en línia: 
“Escriure el meu relat 
de vida en temps de 
Covid”. A càrrec del Pla 
de Desenvolupament 
Comunitari de la Torreta. 
15.15.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Taller presencial 
“Construïm les idees del Pla 
Local de Salut”. El Patronat. 
De 18.00 a 19.30.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Club de lectura i trobada 
amb l’autor: L’ombra 
del capità, de Joaquim 
Brustenga. Biblioteca Casa 
de Cultura Josep Ruiz i 
Calonja. 18.15.

Vilanova del Vallès. 
“Instagram per a negocis”. 
Taller presencial per a 
persones en situació d’atur 
i en actiu, empreses i 
autònoms/es empadronades 
a Vilanova del Vallès i 
Vallromanes. Biblioteca 
Municipal Contravent. De 
17.00 a 19.00.

Voluntariat per la llengua. 
Amb Salvador Comas. 
Biblioteca Municipal 
Contravent. De 18.45 a 
19.45. 

Dimecres 05

Cardedeu. Taller virtual de 
compostatge domèstic dins 
la Setmana Internacional 
del Compost. De 18.30 a 
20.30. 

Granollers. “Obrim les 
cartes de la postguerra”. 
Taller de descripció de 

GRANOLLERS 
‘ViSitA GuiAdA  
A L’ExPoSiCió “Què 
MEnGEM AVui?”. 
Museu de Ciències 
Naturals. Dimarts, 4 maig. 
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CHAOS WALKING
EUA 2021. Dir. Doug Liman. 
Amb Daisy Ridley i Tom 
Holland. Ciència-ficció. A 
Prentisstown, Todd ha crescut 
creient que la Masilla va ser la 
responsable de deixar anar un 
germen que va assassinar totes 
les dones i va contagiar amb 
el soroll la resta dels homes. 
Després de descobrir un recés 
de silenci en un pantà, els seus 
pares adoptius l’obliguen a fugir 
al més ràpid possible, i deixar-ho 
tot enrere excepte un mapa del 
Nou Món i un missatge, així com 
una infinitat de preguntes sense 
respondre. Aviat descobreix 
la font del silenci: una noia 
anomenada Viola. Tots dos han 
d’avisar com més aviat millor 
de la imminent arribada d’una 
nau perquè l’intendent Prentiss 
pugui preparar un exèrcit per a 
la guerra.

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.

EARWIG Y LA BRUJA

Japó 2020. Dir. Goro Miyazaki. 
Animació. No a tots els orfes 
els agrada viure a l’orfenat de 
St. Morwald’s, però Earwig ho 
adora. Té tot el que necessita per 
ser una noia feliç des del primer 
dia que es van obrir per a ella 
les portes del centre. No obstant 
això, tot canvia el dia que Bella 
Yaga i la Mandrágora visiten St. 
Morwald disfressats de pares 

CARDEDEU  Dijous

Esbarjo Com robar un país 20.00 (El documental del mes)

LA GARRIGA  Dilluns 

Alhambra Mamá María 16.00
 Els guardians de la nit: tren infinit 18.00 (VOSE)
 Otra ronda 20.00

GRANOLLERS  Dimarts  

Edison El chico (100 anys) 19.00

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine Una veterinaria en la Borgoña 16.00
 Guardianes de la noche (...) (VOSE) 17.45 / 19.30
 El fotógrafo de Minimata 20.00 / 15.50
 Nadie (Atmos) 16.00, 18.00 i 20.00
 Chaos walking 15.40, 17.45 i 20.00
 Godzilla vs Kong 15.50, 18.00 i 20.10
 Earwig y la bruja 16.30 i 18.30
 El padre 20.10
 Upss 2 ¿y ahora dónde está Noé? 18.00
 Pequeños detalles 19.45
 Mortal Kombat 15.45, 18.00 i 20.10
 Mamá María 16.00
 Una joven prometedora 18.00 i 20.10
 Tom y Jerry 15.40 i 17.30
 Detectiu Conan: la bala escarlata 16.45
 El señor de los anillos: la comunidad (...) 18.45 (dj. VOSE)
 Guardians de la nit: tren infinit 16.00
 Nomadland 18.15 i 20.15
 Los Croods 2: una nueva era 16.10
 Ruega por nosotros 18.00
 Península 20.00
 Trolls 2: Gira Mundial 15.45
 Otra ronda 17.40 i 19.50

CARTELLERA

CINEMA 

OCINE 
GRANOLLERS 
Daisy Ridley i Tom Holland 
protagonitzen la pel·lícula 
‘Chaos walking’

adoptius. Earwig es trasllada al 
seu domicili, una enorme casa 
plena d’habitacions invisibles, 
pocions i llibres d’encanteris, 
amb màgia a cada racó. Encara 
que molts nens haguessin 
fugit d’allà sense pensar-s’ho 
dues vegades, Earwig decideix 
investigar. Ajudada pel seu propi 
enginy (i una mica des suport 
d’un gat xerraire), decideix 
demostrar a tothom qui mana a 
la casa.

EL FOTÓGRAFO  
DE MINIMATA
Regne Unit 2020. Dir. Andrew 
Levitas. Amb Johnny Depp, 

Bill Nighy i Hiroyuki Sanada. 
Drama. Nova York, 1971. 
Després dels seus celebrats dies 
com un dels fotoperiodistes 
més venerats de la II Guerra 
Mundial, W. Eugene Smith 
se sent desconnectat de la 
societat i de la seva carrera. 
La revista Life l’envia a la 
ciutat costanera japonesa de 
Minamata, la població de la 
qual ha estat devastada per 
l’enverinament per mercuri, 
resultat de dècades de 
negligència industrial. Smith 
se submergeix a la comunitat 
i les seves imatges donen al 
desastre una dimensió humana 
esquinçadora.

EL SEÑOR  
DE LOS ANILLOS:  
LA COMUNIDAD  
DEL ANILLO

Nova Zelanda 2001. Dir. Peter 
Jackson. Amb Elijah Wood, Ian 
McKellen i Viggo Mortensen. 
Aventura fantàstica. A la Terra 
Mitjana, el Senyor Obscur Sauron 
va ordenar als elfs que forgessin 
els Grans Anells de Poder. Tres 
per als reis elfs, set per als 



LA GUIANOU9EL

PUBLICITAT

Residència assistida
Centre de dia

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

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

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

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya

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

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

gUIA serveIs

PETITS ANUNCIS

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

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

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

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

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

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

Dilluns, 3 de maig de 2021 37

OcINE 
granollers 
Johnny Depp protagonitza 
‘El fotógrafo de Minimata’

senyors nans i nou per als homes 
mortals. Però Sauron també va 
forjar, en secret, l’Anell Únic, que 
té el poder d’esclavitzar tota la 
Terra Mitjana. Amb l’ajuda dels 
seus amics i de valents aliats, el 
jove hòbbit Frodo emprèn un 
perillós viatge amb la missió de 
destruir l’Anell Únic. 20 anys de 
la seva estrena als cinemes.

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 
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.

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 important ascendència 
i la valuosa herència que està a 
punt de rebre. Aquest fet farà 
que l’emperador Shang Tsung 
d’Outworld enviï el seu letal 
guerrer Sub-Zero, un criomant 
capaç de controlar el gel per 
caçar-lo. Davant la imminent 
amenaça, el protagonista, 
preocupat per la seguretat de 
la seva família, decideix anar a 

buscar Sonya Blade seguint les 
instruccions de Jax, que té la 
mateixa marca en forma de drac 
que ell. En la seva aventura, el 
protagonista s’entrenarà amb 
experimentats guerrers per 
unir-se als millors lluitadors de 
la Terra en el seu enfrontament 
contra els enemics d’Outworld.

naDIe

eUa 2021. Dir. Ilya naishuller. 
amb Bob odenkirk, gage 
Munroe i Connie nielsen. 
Thriller. Hutch Mansell és un 
home de família corrent. Una 
nit uns lladres entren a casa 
seva i ell renuncia a defensar-se 
i defensar la seva família amb la 
finalitat d’evitar complicacions. 
Això decep el seu fill Blake i la 
seva dona Becca, que comencen 
a distanciar-se d’ell. L’incident el 
turmenta per dins i fa que surti a 
la llum el seu costat més fosc.

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.

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?
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Fa 30 anys 
29/04/1991

“Volen fer 
aparcaments 
dissuassoris 
a Granollers, 
Mollet, Parets  
i Montmeló”

Fa 20 anys 
30/04/2001

“El Circuit 
de Montmeló 
fa rècord en 
aplegar 91.000 
espectadors”

Fa 10 anys 
02/05/2011

“Mango  
fa la principal 
inversió  
de Catalunya  
a Lliçà d’Amunt”

Farmàcies de guàrdia L’hemeroteca

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

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

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

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

Cardedeu
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 3. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 4. 
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 | dia 5. 
✚ FORÉS 
Diagonal Fivaller, 8 
Tel. 93 871 31 46 | dia 6.

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
✚ SUÑOL 
C. Centre, 10.  
Tel. 93 871 46 86 | dies 3 a 6.

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
✚ VILA 
Av. Onze de Setembre, 65. 
Tel. 93 024 37 39 | dies 3 a 6.

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
✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 3. 
✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 4. 
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 5.  
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 6.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 3. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 4.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 4.  
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 5. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 6.

Montornès del Vallès
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 3. 
✚ FONTCUBERTA  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 4. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 5. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 6.

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
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 3. 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 4. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 5. 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 6.

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. O és el resultat esperat de 
la recerca o una excursió de germanor a l’Alguer 
/ 2. Vagar pel centre històric de Ferrara. Deixis 
anar els mals sòlits / 3. Ningú la guanya en vir-
tut. Rica en elements nutritius, com tota estrofa 
que parli d’Europa. Esclaten a riure / 4. L’altra 
disfressa de la ics. Em capbussaré des de l’altra 
banda del trampolí / 5. Empelt per dissimular 
la presència del reixat. Si es fa extern adquireix 
ressò internacional / 6. Un saxo sense una vi-
tamina. Ei, Jordà, oi que no et deixa sentir res, 
aquesta xeix? / 7. No fabrica armes ni armaris 
ans arnesos. Van seguides al diccionari / 8. Des-
cobriment d’Amèrica. Antics germànics que han 
deixat rastre a Le Mans. Líder en audiència / 9. 
Concedeixi autoritat a en Facund perquè aus-
culti. Estimar a la Camarga / 10. Dona pintada 
com un radiocasset de platja dels setanta. Atu-
rada en veure que la Quimeta ha perdut el bit-
llet de mil / 11. Enmig del fum. Combat dialèctic 
entre l’ase i fra Anselm Turmeda. No em ve, el 
vers / 12. Aquell avorriment tan mortal que ens 
fa anar de gairell. Angles plans formats per dis-
cs i pedres / 13. Joc de paraules amb molta xe-
rrameca. Via que porta directament a fer malbé 
el catre.

VERTICALS: 1. Entre ratxes i fletxes, ratlles ma-
llorquines. Caiguda de la tensió del flux / 2. En-
mig del verd. Trobada i concentració d’abelles, 

vespes i abegots. Tornada dels Police / 3. Peça 
heràldica que traeix el tresor del blasó. Estoig 
per guardar la pedra molera de can Recoder / 4. 
Esveramenta temporal per compensar l’excés 
de seny. Africà pare de tots els moros / 5. Pane-
ll central de la porta. A l’hora de mirar de reüll 
és generós. El capciró del dit / 6. El capciró del 
bit. O és un militar o un mestre, però al mig no 
l’hi trobaràs. Agenda electrònica ja caducada / 
7. L’amor s’hi asop. Xe, Miqui, aixafi comple-
tament fins a fer xixines (i no somiqui) / 8. Es 
burla fins i tot que ella mateixa sembla una 
mocadora. Matriu no industrial / 9. Fruit que 
llança les llavors fins al quadrilàter. Nimfa del 
cant coral i boscà / 10. Anima de pintor. Movi-
ment lúdic de reacció de la industrialització. 
Perdudes dins l’arca / 11. Corretja del teler que 
agafa els tacs i els projecta. Seduït pel contin-
gut d’una diatreta / 12. Arriba just abans de la 
cavalleria. Ganyota en forma més o menys de 
carabassa.

R E TR OB AM E N T  

E R R AR   S OL TI S 

T  E U TR OFA  R I 

X E I X   ER A TL AS 

E I X A R T  D E U TE

SX O   E I X O R D A   

  A R MU R E R I C C 

A M  AL A MA N S  A 
F A C U L TI   A MAR 

L L OR O   QU I E TA 

U   D I S P U TA  R S 

I D ET  D I E D R ES 

X A R A D A   R E C TA 

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 7 al 10 de maig.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 4-5-21.

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

2x1 presentant el carnet del 
subscriptor

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 - BCN - Tel. 93 268 78 78 - info@museuxocolata.cat

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet
a la granja.

Visites
guiades

Visites guiades a una granja de 
vaques de llet per a totes les edats

amb obsequi d’un tastet de llet amb xocolata

www.granjacalrei.com
Mas Cal Rei - Santa Eugènia de Berga - Tel. 606 35 08 73 - 669 44 83 01

(cal concertar cita per les visites)

SorteigOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig especial d’una targeta regal, valorada en 100 .
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 4-5-21

50€
de Benvinguda*
per els subscriptors del 9NOU

TargeTa regal
Vàlida per comprar qualsevol
article a les nostres botigues

SORTEIG ESPECIAL

Necessites canviar d’ulleres?
En vols unes de sol noves?
O potser portes lentilles?

Sigui com sigui
et regala una targeta regal
valorada en 100 euros perquè te’ls gastis 
amb el que més et convingui en qualsevol
botiga de general Òptica.

Per gentilesa de General Òptica
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Obra d’art?
Una tassa de vàter 
emmarcada. Sovint, les 
obres d’art avantguar-
dista provoquen encesos 
debats sobre el que és i 
el que no és art. Però no 
pateixin; en aquest cas, 
no es tracta de cap obra 
d’art trencadora i icono-
clasta. És, senzillament, 
una tassa de vàter i un 
marc de quadre que els 
serveis de neteja han 
trobat abandonats en un 
carrer de les Franqueses. 
Una imatge que vol cri-
dar l’atenció sobre l’inci-
visme creixent.
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VISIÓ PERIFÈRICA

La pandèmia és el més gros que li ha 
passat professionalment?

Em sembla que sí. La pandèmia 
ens ha obligat a transformar-nos en 
temps rècord. 

Quines lliçons n’han tret a Agbar?
Ens ha fet valorar encara més els 

serveis, els recursos i els professio-
nals, i ens ha fet veure què és real-
ment essencial per a les persones. 
En el nostre cas, el compromís d’un 
equip de professionals de l’aigua per 
garantir-ne el subministrament. I 
ara tenim tots un altre repte: la pan-
dèmia ha posat de manifest la gran 
relació entre la integritat dels ecosis-
temes i la salut dels humans. Com a 
societat no podem tornar a cometre 
els errors que ens han portat a la situ-
ació d’emergència climàtica en què 
ens trobem. 

Què vol dir?
Doncs que l’aigua és un dels ele-

ments més exposats a les conseqüèn-
cies del canvi climàtic. L’escalfament 
global obliga al nostre sector, que 
té integrada la sostenibilitat al seu 
ADN, a desenvolupar sistemes d’alta 
resiliència, i cal que impulsem la reu-
tilització de l’aigua dins d’un model 
d’economia circular. Modernitzar i 
adequar les infraestructures de l’ai-
gua al repte climàtic és un objectiu 
col·lectiu i el model de col·laboració 
publico-privada resulta bàsic per 
mobilitzar els recursos necessaris. És 
un patró a seguir en el marc dels fons 
europeus del programa Next Genera-
tion EU, creat per impulsar la recupe-
ració econòmica i social. 

I què hi poden aportar des de la 
seva companyia?

Hem presentat una sèrie de projec-
tes vinculats a les diverses palanques 
estratègiques del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de l’Eco-
nomia. Des d’Agbar hem demostrat 
ser un aliat clau que té projectes, 
experiència, tecnologia i capacitat 
d’innovació per contribuir a afrontar 
els reptes del canvi climàtic i a més 
creiem que el sector de l’aigua pot 

contribuir al desenvolupament d’al-
tres sectors econòmics, generar confi-
ança i ocupació en l’economia verda. 
Ja hem començat a fer trobades amb 
el Consell Comarcal, el Consorci de 
Residus, el Consorci Besòs Tordera 
i amb diferents ajuntaments, com el 
de Granollers o Mollet, per presentar-
nos com a aliats per als projectes de 
Next Generation.

Quin ha de ser el paper d’una 
empresa com Agbar en la recupera-
ció econòmica i social?

Les empreses som aliades per mate-
rialitzar respostes davant de la crisi. 
I en el cas d’Agbar hem reforçat les 
mesures de suport a les persones en 
situació de vulnerabilitat per garan-
tir-los el dret a l’aigua. Per això, per 
responsabilitat, estem proposant, 
municipi a municipi, un pacte soci-
al que permeti ampliar l’abast del 
compromís amb la ciutadania i així 
garantir una recuperació econòmica 
sostenible i inclusiva. 

En què consisteix aquest pacte 
social?

El pacte social es basa en la coo-
peració i el diàleg que s’estableix en 
taules de treball amb els principals 
grups de relació locals dels municipis 
on estem fent aquesta iniciativa. La 
nostra proposa, que es construeix 
sobre la base de la col·laboració amb 
els ajuntaments i la ciutadania, se 
sustenta en tres eixos: 1) la solida-
ritat, atenent les necessitats de les 
persones en situació de vulnerabi-
litat, sense deixar a ningú enrere i 
des de la transparència; 2) l’ocupació 
de qualitat, oferint a la societat un 
retorn en forma de treball de qualitat 
i desenvolupament professional, amb 
formació orientada a l’ocupació verda 
i els green jobs, i 3) la reconstrucció 
verda i inclusiva, fent confluir les 
agendes del creixement econòmic 
sostenible i inclusiu a curt termini, 
amb la de la transició ecològica i justa 
a llarg termini. 

Jesús Medina 

BERTA TRILLO, gerent territorial d’Agbar 
al Vallès Oriental
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VIATGE AL FONS DE LA COVID (XXXIII)

Trillo, de 45 anys, va néixer a Tamarit de Llitera, a la 
Franja de Ponent. És la gerent de les concessions d’Ag-
bar a la comarca des del 2014, un dels serveis essencials 
en temps de pandèmia.

“Adequar les infraestructures de l’aigua 
al repte climàtic és un objectiu col·lectiu”


